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“…Είμαστε 
αντιεξουσιαστές…”

«Είμαστε αντιεξουσιαστές της
εξουσίας» τόνισε ο Πρωθυπουρ-

γός Γ.Α. Παπανδρέου (Γ.Α.Π.

χάρη συντομίας) στο πρώτο

Υπουργικό Συμβούλιο (7/10/09)

και το επανέλαβε στην πρώτη

συνεδρίαση της Κοινοβουλευτι-

κής ομάδας (Κ.Ο.) του κόμματος

(14/10), διερμηνεύοντάς το(;) με τη φράση: «Μια
κυβέρνηση που καθημερινά ελέγχεται, πρώτα απ’
όλα από τους ίδιους τους βουλευτές της, αλλά
και που παράγει έργο μαζί τους».
Κρατάμε την επιφύλαξη ως προς την εννοιολογι-

κή ερμηνεία του όρου «αντιεξουσιαστής», δεχό-

μενοι καλόπιστα ότι αποτελεί μια φραστική απο-

τύπωση εντυπωσιασμού μιας πρόθεσης αντιαυ-

ταρχικής διακυβέρνησης. 

Στο προηγούμενο σημείωμά

μου(10/18) είχα αναφερθεί ετερο-

χρονισμένα στα λόγια του Κ. Καρα-

μανλή στην Κ.Ο. της Ν.Δ. το Μάρτη

του 2004, αμέσως μετά την ανάλη-

ψη της διακυβέρνησης της χώρας.

Τι ωραία και καλά που ήσαν και πό-

σο (δεν) τηρήθησαν. Τώρα θα λει-

τουργήσει επίκαιρα. Θ’ αναφερθώ σε δεσμεύσεις

και επισημάνσεις του ΓΑΠ. (Γ. Παπανδρέου) για

να τα έχουμε μπροστά μας όταν θα τον κρίνουμε.

Η σκεπτικιστική αντίληψη, «μα, τώρα πιστεύεις τι

λένε;», δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Scripta

manent (τα γραπτά μένουν). Τώρα πια και τα λόγια

μένουν. Κι εμείς θεωρούμε πως ότι δημόσια λέγε-

ται, δεσμεύει αυτόν που τα λέει. 

Γι’ αυτό πρέπει να σκέπτεται ότι λέει και κυρίως

ότι καταγράφεται, ή γράφει. Αυτό ισχύει σε όλα

τα επίπεδα: διεθνή, επικράτειας, τοπικά και δια-

προσωπικά.

Ας συγκρατήσουμε λοιπόν κάποια σημεία των

αξιών, των κατευθύνσεων και αντιστοίχως των δε-

σμεύσεων του Γ. Παπανδρέου:

Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Τα μεγαλύτερα 

νοσήματα μιας 

πολιτείας είναι ο

πλούτος κι η πενία

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Ηλέκτρα Τσιριγώτη:
“Είμαι ξεκάθαρη και σήμερα και

για πάντα” Σελ. 3

«Στόχος του Αποστολάτου η παράπλευρη 

και ισορροπημένη ανάπτυξη της Βούλας»

Έλεγε ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης και η παρούσα 

δημοτική αρχή για τον Αγγ. Αποστολάτο το 2004

Ο Σωτήρης Μεθενίτης, μπροστά στον τύπο,

και σε πολύ κόσμο που διακριτικά κατέλαβε

τα καφενεία γύρω στην πλατεία, έκανε

έναν απολογισμό της δράσης του συνδυα-

σμού του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Μαρκοπούλου, άσκησε κριτική στο έργο της

Δημοτικής πλειοψηφίας, μίλησε για τους

στόχους του και την προοπτική του συνδυα-

σμού στις προσεχείς εκλογές.

Με την άνετη ροή του λόγου που διαθέτει,

μας καθήλωσε για πολύ ώρα. 

Συνέχεια στη σελ.13

Διεκδικεί βάσιμα τη δημοτική αρχή 
ο Σωτήρης Μεθενίτης

στο Μαρκόπουλο

όταν η κηπουρική γίνεται τέχνη
Ο χορταρένιος βάτραχος κοσμεί πάρκο
του Μόντρεαλ - Καναδά

βλέπε σελίδα 24
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Το ιστορικό της σύνθλιψης
γ. κορναράκης Σελ. 8

Άρχισαν τα όργανα
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Στρεβλή η εικόνα του Ισολογι-
σμού Βούλας Σελ. 7

Κόντρα για τις καντίνες του Κα-

βουρίου Σελ. 11

Η πυρπόληση του Κορωπίου Σελ.12

Εγκαίνεια στο ΠΙΚΠΑ Βούλας Σελ. 15

Καταγγελίες γονέων για σχολι-

κά κυλικεία Σελ. 16

Κομματική ανασύσταση   Σελ. 17

του Νίκου Γιαννή

Παράταση προθεσμιών στα προγράμ-

ματα επιχειρηματικότητας Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

“…Είμαστε αντιεξουσιαστές…”
Συνέχεια από τη σελ.1

Στην παραπάνω πανηγυρική συνε-

δρίαση του Υπουργικού Συμβουλί-

ου μίλησε για «επίμονη και επίπο-
νη σύγκρουση με την διαφθορά».

«Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε
τα προβλήματα και όχι για να τα
κρύψουμε. Θα τα αναδείξουμε για
να τα λύσουμε, σε συνεννόηση με
τους αρμόδιους φορείς».
«Έχουμε εθίσει τον κρατικό μηχα-
νισμό να λειτουργεί με αδιαφά-
νεια και η διαφθορά έχει λάβει
διαστάσεις πανδημίας». 
Επιπλέον, τόνισε ότι βασική αρχή

της κυβέρνησης είναι η ουσιαστι-

κή προστασία των δικαιωμάτων

του πολίτη και η λειτουργία της

διοίκησης υπέρ των Ελλήνων, χω-

ρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.

Επισήμανε δε σε αντιδιαστολή με

το αμίμητο: «ό,τι είναι νόμιμο εί-
ναι και ηθικό» ότι «το τυπικά νόμι-
μο δεν είναι (οπωσδήποτε) και
ηθικό».

«Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε

σε μια σειρά βασικών αξιών, με

γνώμονα τις οποίες θα πορευθεί η

κυβέρνηση:

– Πρώτα ο πολίτης

– Πάνω απ’ όλα το δημόσιο συμ-

φέρον και ο σεβασμός στον πλού-

το της χώρας.

– Διαφάνεια παντού

– Διαβούλευση και συμμετοχή,

ώστε να προχωρήσει η κυβέρνηση

στο έργο της στη βάση μιας εθνι-

κής κοινωνικής συναίνεσης. 

– Αξιοκρατία. «Τέλος στο ρου-

σφέτι και το βόλεμα. Δεν θα αντι-

καταστήσουμε το «γαλάζιο» κρά-

τος με ένα «πράσινο» είπε χαρα-

κτηριστικά.

– Αξιολόγηση και λογοδοσία

– Αλληλεγγύη

– Τήρηση αρχών δεοντολογίας».

Στη σύσκεψη δε της Κοινοβου-

λευτικής ομάδας (Κ.Ο.) υπογράμ-

μισε πως όλα τα κακά «έχουν ένα

κοινό παρανομαστή: την απουσία

ενός ευνομούμενου κράτους, που

«στηρίζει τις προσπάθειες των

υγιών και δημιουργικών δυνάμε-

ων, που είναι δίπλα στους πολί-

τες, που δουλεύει αποτελεσματι-

κά, που εγγυάται το αυτονόητο,

την προστασία των δικαιωμάτων

τους, το βιός τους, την περιουσία

τους, το περιβάλλον τους, την ευ-

ημερία τους, τη χρηστή αξιοποίη-

ση του κοινού μας πλούτου και

την προάσπιση των κοινών μας

συμφερόντων, του δημοσίου συμ-

φέροντος» και συνέχισε: «βασι-

κός εχθρός μας είναι η εμπεδωμέ-

νη πελατειακή νοοτροπία, όπου

το βόλεμα του ενός σημαίνει το

ξεβόλεμα του διπλανού. Όπου

πολίτες και πολιτικοί χάνουμε την

ουσία και ψάχνουμε μόνο την

εξουσία. Πελατειακές σχέσεις

που οδηγούν μαθηματικά στη δια-

φθορά, στην αδιαφάνεια, στην αυ-

θαιρεσία, στην αδικία. Το δίκιο του

ισχυρού, αντί της ισχύος του δι-

καίου. Τον κατακερματισμό στις

προσπάθειές μας, δηλαδή την επι-

κράτηση του «εγώ» απέναντι στο

«εμείς». Την πεποίθηση ότι τίποτα

δεν αλλάζει και άρα πρέπει να πα-

ρακάμψουμε κάθε κανόνα για να

επιβιώσουμε». 

Με γνώμονα όλα αυτά που είπε

και όσα ακόμα για λόγους οικονο-

μίας χώρου παραλείψαμε θα κρί-

νουμε το έργο της Κυβέρνησης

και της Βουλής. Δεν ευχόμαστε,

απευχόμαστε ν’ αποτύχει και αυ-

τή η Κυβέρνηση. Θα ‘ναι κατα-

στροφή.

Συνελήφθη Βιαστής & επικίνδυνος

για σωματικές βλάβες

Για βιασμούς και απόπειρες βιασμών

συνελήφθη 30χρονος άνδρας στο

Νέο Φάληρο. Από την εξέτασή του

προέκυψε ότι κατά το τελευταίο εξά-

μηνο έχει διαπράξει έξι βιασμούς και

πέντε απόπειρες, χρησιμοποιώντας

μαχαίρι ή στιλέτο, σε διάφορες περιο-

χές της Αττικής.

Μετά από διαταγή του εισαγγελέα

Πρωτοδικών Πειραιά δημοσιοποιήθη-

καν τα στοιχεία του δράση, ο οποίος

είναι ο Αντώνης Κουβάτσος του Σω-

τηρίου και της Γεωργίας γεννηθείς

την 1.5.79 στη Μύκονο και κατοικεί

στη Νίκαια (οδός Σωκιών 27). Ασκή-

θηκε δε σε βάρος του ποινική δίωξη.

Προσοχή στα σχολεία.

Κλέβουν το πετρέλαιο

Σε εννέα σχολεία έχουν επιχειρήσει

δύο ημεδαποί και έχουν καταφέρει

να αφαιρέσουν πετρέλαιο από τις

δεξαμενές τους.

Εχουν προσπαθήσει να αφαιρέσουν

και από άλλα δέκα σχολεία, αλλά

δεν τα κατάφεραν. Αλλού γιατί δεν

είχαν οι δεξαμενές και αλλού γιατί οι

Διευθυντές των Σχολείων δεν τους

επέτρεψαν την είσοδο.

Προσοχή λοιπόν από τους Διευθυ-

ντές και τους Συλλόγους Γονεών

γιατί κυκλοφορούν πολλοί ασυνείδη-

τοι.

Βραδινές ώρες στη Μάνδρα Αττικής,

δύο άγνωστοι δράστες φορώντας

ρούχα μπλε χρώματος (για να δείχνουν

ειδικοί φρουροί), επιβαίνοντας σε ΙΧΕ

αυτοκίνητο μάρκας citroen Xsara, προ-

σποιούμενοι τους Αστυνομικούς, ακινη-

τοποίησαν για έλεγχο Φορτηγό που ρυ-

μουλκούσε νταλίκα γεμάτη με εμπό-

ρευμα για Σούπερ Μάρκετ.

Στη συνέχεια με τη απειλή όπλου ακι-

νητοποίησαν τον οδηγό, τον επιβίβα-

σαν σε άλλο όχημα που περίμενε συ-

νεργός τους.

Οδήγησαν το φορτηγό σε ερημική περιο-

χή, αφαίρεσαν το εμπόρευμα και εγκατέ-

λειψαν τον οδηγό σε άλλη τοποθεσία.

Πάνω στην τελεσιγραφική αίτητη των «Απολλώ-

νιων Ακτών» προς την Πολεοδομία Βούλας – που

ζητούσαν σε τακτή προθεσμία 5 ημερών(!) να τους

χορηγηθεί άδεια για «μερική συνέχιση εργασιών

και καθαίρεση αυθαιρέτων κατασκευών», το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βούλας σε έκτακτη κατεπείγου-

σα συνεδρίαση την Παρασκευή 16/10 το μεσημέρι,

μετά από γόνιμο διάλογο κατέληξε στην απόρρι-

ψη του εν λόγω αιτήματος. Το αίτημα βεβαίως και

προφανώς απέβλεπε, στη συνέχιση εργασιών για

την εγκατάσταση 5 εστιατορίων(!), όπως προβλέ-

πει το Π.Δ. 254/2004 και το οποίο έχει προσβληθεί

ενώπιον του ΣτΕ από Μαζικούς φορείς της Βού-

λας.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. με την απόφασή του δίνει

εντολή στο Πολεοδομικό Γραφείο Βούλας να μη

χορηγήσει άδεια για «μερική συνέχιση εργασιών»

για την καθαίρεση των αυθαιρέτων κατασκευών

του Β’ Αλιπέδου Βούλας (κτίριο 1). Δίνει ακόμη

την οδηγία να μη προχωρήσει στην έκδοση ανα-

θεώρησης αδείας για παράταση της ισχύος προ-

γενέστερης οικοδομικής άδειας (147/08), για τους

παρακάτω λόγους: 

Ο πρώτος λόγος αφορά την αναμονή της αποφά-

σεως του ΣτΕ που θα κρίνει τη νομιμότητα του

Π.Διατάγματος.

Δεύτερος σοβαρότατος επίσης λόγος είναι ότι το

Β’ Αλίπεδο σύμφωνα με την απόφαση κείται εντός

ζώνης ειδικής προστασίας και προαπαιτείται με

βάση την κείμενη νομοθεσία, έγκριση Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

Τρίτον, λόγω της στατικής επικινδυνότητας επι-

βάλλεται η σφράγιση του χώρου, για την προστα-

σία των επισκεπτών, πράγμα για το οποίο έδωσε

σχετική εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σ.Σ.: Δεν μπορώ να μην ανατρέξω στην απόφαση

της ανοιχτής συνεδρίασης του Δ.Σ. για τη Β’ πλαζ,

όπου πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις διεκδίκησης.

Τι έγινε από εκεί και πέρα; Γιατί πρέπει να μας

προλαβαίνουν πάντα οι …άκηδες;

Και μια πρόταση της Τσιριγώτη για διατηρητέα,

λόγω της αρχιτεκτονικής των κτισμάτων πού βρί-

σκεται;

Επί του πιεστηρίου

Απορρίφθηκε παραπλανητικό αίτημα 

των «Απολλώνιων Ακτών» για το Β’ αλίπεδο Βούλας
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Α.Μπουζιάνη: Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις
Δημοτικές Εκλογές. Ποιό κατά την γνώμη σου είναι το
διακύβευμα αυτών των εκλογών;

Ηλέκτρα Τσιριγώτη: Οι εκλογές που έρχονται είναι

αναντίρρητα από τις πιο κρίσιμες και καθοριστικές των

τελευταίων χρόνων, καθώς πρέπει να δώσουν προοπτι-

κή, δυναμική ανάπτυξης για τον τόπο μας και ουσιαστι-

κές λύσεις, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον οικονομι-

κής κρίσης. Η απάντηση στα παραπάνω ζητήματα αντι-

μετωπίζει δύο λέξεις: ανανέωση και εμπειρία. Ξεκινά-

με έναν αγώνα για να φέρουμε νέους ανθρώπους και

νέες ιδέες στον τρόπο άσκησης της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης. Παράλληλα, όμως, χρειαζόμαστε την πείρα για

να μπορούμε να είμαστε άμεσα αποτελεσματικοί. Μα-

χόμαστε για αλλαγή νοοτροπίας, για την ομαδική, συλ-

λογική παραγωγή έργου, για την ολική ανανέωση.

Ηλέκτρα, πές μου, εξακολουθείς να θεωρείς την επιλογή

σου για συστράτευση με τον Άγγελο Αποστολάτο ορθή; 

Ο Άγγελος Αποστολάτος, κάτω από τις δεδομένες συν-

θήκες και τους συσχετισμούς, που μεθοδικά έχουν θε-

μελιωθεί τα προηγούμενα χρόνια, και μπροστά στα

συσσωρευμένα προβλήματα που έχει αποκτήσει η πόλη

μας, είναι, χωρίς δισταγμό, η μοναδική λύση για την αυ-

ριανή Δημαρχεία.

Τον Άγγελο Αποστολάτο τον στήριξα προσωπικά από

την δεύτερη Κυριακή των προηγούμενων εκλογών για

την προσπάθεια που έκανε για ριζική ανανέωση στο

επίπεδο των προσώπων.

Σήμερα, με την διακήρυξη των κοινών προγραμματικών

αρχών μας για ανανέωση, αλλαγή νοοτροπίας, τήρηση

και επιβολή της νομιμότητας και ανεξάρτητη κάθοδο

στις εκλογές χωρίς κομματικές ετικέτες, όχι μόνο θεω-

ρώ την επιλογή μου σωστή, αλλά βλέπω ότι θα έχουμε

ευρύτερη αποδοχή στην τοπική κοινωνία, γιατί εγγύη-

ση για την έντιμη και διαφανή πρόθεσή μας αποτελούν

οι θεσμοί, οι αρχές μας και η δημοσιοποίηση κάθε κίνη-

σής μας.

Ομως ανανέωση και εξυγίανση επαγγέλονται και οι
άλλοι υποψήφιοι, που σήμερα διοικούν το Δήμο. Ο
πρόεδρος Ανδρέας Κάσδαγλης και ο Αντιδήμαρχος
Κωνσταντέλλος, που έχουν δηλώσει την υποψηφιότη-
τά τους στις επόμενες εκλογές.

Εδώ με προκαλείτε. Είναι όλοι τους υπεύθυνοι για τις

καθυστερήσεις, για την χαμένη 10ετία, για να μη προ-

χρήσω κι άλλο σε βάθος χρόνου.

Νομίζω ότι ξεχνάμε την θεμελιώδη αρχή λειτουργίας

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο εκάστοτε Δήμαρχος είναι

εκτελεστικό όργανο, δεν είναι υπεύθυνος για τις απο-

φάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε καν

έχει ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όλοι αυτοί που σήμερα δήθεν διαχωρίζουν την θέση

τους από τον Μάντεση, δηλαδή ο Πρόεδρος του Δημο-

τικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι και οι Σύμβουλοι της

πλειοψηφίας, είναι αυτοί που αποφάσιζαν και άρα φέ-

ρουν ακέραια την διοικητική και ποινική ευθύνη των

αποφάσεων τους, αφού με τις δικές τους ψήφους «ενέ-

κριναν» και «αποφάσιζαν» όλα όσα έχουν φέρει τον

Δήμο μας στην σημερινή δεινή κατάσταση.

Λέμε ανανέωση και το εννοούμε. Ανανέωση σημαίνει

να φύγουν όλοι αυτοί που έπαιρναν τα τελευταία  χρό-

νια  τις αποφάσεις και εννοούμε όλους αυτούς που

ακόμα και σήμερα  διοικούν τον Δήμο.

Οι αντίπαλοι σου ισχυρίζονται ότι έχετε ήδη συμφω-
νήσει «κάτω από το τραπέζι» να διαδεχθείς τον Απο-
στολάτο. Τι απαντάς;

Η Δημαρχεία δεν κληρονομείται, δεν παραδίδεται και

δεν μεταβιβάζεται. Τη Δημαρχεία την διεκδικεί ο καθέ-

νας με  τις θέσεις, τις προτάσεις του και το έργο του.

Θέλω, λοιπόν, να είμαι ξεκάθαρη από σήμερα και για

πάντα, στην μετά τον Αποστολάτο εποχή, θα διεκδική-

σω την Δημαρχεία και, αν η πλειοψηφία με τιμήσει με

την εμπιστοσύνη της, θα εκλεγώ Δήμαρχος.

Σήμερα, όμως, δίνουμε μια μάχη και η «Δ.Α.Δ.Α. με

ΟΡΑΜΑ» θα την κερδίσει. Ο κόσμος της Βούλας θα

εκλέξει Δήμαρχο τον Άγγελο Αποστολάτο. Σε αυτή την

μάχη είμαι στην πρώτη γραμμή.

Στις περασμένες εκλογές έκανες σφοδρή κριτική, και
μάλιστα σε δημοσιευμένα κείμενα σου, κατά του Άγγε-
λου Αποστολάτου, όπως και των άλλων υποψηφίων. Τι
απαντάς σήμερα σ αυτά;

Δηλαδή φαντάζεστε έναν υποψήφιο Δήμαρχο που δεν

θα έκανε σκληρή (σφοδρή) κριτική στους αντιπάλους

του; Προφανώς και έκανα κριτική.

Το έργο, όμως, του Άγγελου Αποστολάτου, ακόμα και

σήμερα, είναι ορατό· μετέτρεψε τη Βούλα από χωριό

σε πόλη.

Και βέβαια έκανα κριτική για τον σχεδιασμό και για τον

τρόπο της αντιμετώπισης της πόλης σήμερα. Ο Άγγε-

λος Αποστολάτος αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι

ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και εκσυγχρονιστικό

πνεύμα, έτοιμος να υιοθετήσει το σύγχρονο, το και-

νούργιο, αυτό που θα μας δώσει ώθηση για να πάμε

μπροστά.

Οι πολίτες δηλώνουν πια έντονα την ανάγκη τους για

ουσιαστικό έργο από μεριάς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης. Για μας, λοιπόν, η συνεργασία με ανθρώπους δυ-

ναμικούς, αποφασιστικούς, εργατικούς, θετικούς στον

εκσυγχρονισμό, αποτελεί μονόδρομο.

Ηλέκτρα σ’ ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
“Είμαι στην πρώτη γραμμή 

με τον Αγγελο Αποστολάτο”
Οπως γνωρίζουμε, ο Αγγελος Αποστολάτος και η Ηλέκτρα Τσιριγώτη συ-

νέπραξαν με τους συνδυασμούς τους σε κοινό συνδυασμό με τίτλο: “ΔΑ-

ΔΑ με ΟΡΑΜΑ”, με επικεφαλής τον Αγγελο Αποστολάτο, για τη διεκδί-

κηση της Δημαρχείας στις προσεχείς εκλογές.

Η εμπειρία με τη φρεσκάδα.

Επειδή ακούγονται διάφορα, τελευταία, θεωρήσαμε σκόπιμο να ρωτή-

σουμε την Ηλέκτρα Τσιριγώτη, ποιές είναι σήμερα οι θέσεις της. 

Ετσι μας παραχώρησε μία συνέντευξη, που δεν αφήνει καμία ομίχλη· εί-

ναι ξεκάθαρη και σταράτη: “όχι μόνο θεωρώ την επιλογή μου σωστή, αλ-
λά βλέπω ότι θα έχουμε ευρύτερη αποδοχή στην τοπική κοινωνία”.

συνέντευξη στην Αννα Μπουζιάνη
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Στη ΒΑΡΗ

Στο ΚΟΡΩΠΙ

Αιμοδοσία στη Νομαρχία

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και από ώρα 09.30 έως 13.00 θα

πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα

του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας.

Για την καλύτερη οργάνωση και προς αποφυγήν καθυ-

στερήσεων,  όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα, καλόν είναι

να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 213-2005249 και

213-2005250 ή να το δηλώσουν στο γραφείο επισκε-

πτριών Υγείας. 

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.

Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια

στη Φτώχεια

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Φτώχεια

(17/10), οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ θα βρίσκονται το

Σάββατο 17 Οκτώβριου, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το

απόγευμα, στην Βούλα (Κεντρική Πλατεία) και στο Κέ-

ντρο της Αθήνας (Σταδίου και Αιόλου) με σκοπό την ενη-

μέρωση του κοινού.

Μπορείτε να υπογράψετε και εσείς την Διακήρυξη Κατά
της Φτώχειας στην Αφρική. Η «μακρινή» Αφρική είναι δί-

πλα μας και μας χρειάζεται όλους! 

“ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ”

Τηλ. 210 8069737, Fax: 2102029247
www.citizensforafrica.org.gr - E-mail:  citizensforafrica@gmail.com

4ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Επιστημονικών Ταινιών

Η Επιστήμη Πάει Σινεμά 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών παραμένο-

ντας ο μοναδικός θεσμός του είδους του στην Ελλάδα,

για τέταρτη συνεχή χρονιά φέτος συγκεντρώνει, και πά-

λι, τις σύγχρονες και κορυφαίες παραγωγές από όλο τον

κόσμο. Το CAID – Κέντρο Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέ-

χνης, διοργανωτής του φεστιβάλ, προβάλλει περισσότε-

ρες ταινίες από ποτέ, για να φέρει την επιστήμη κοντά σε

όσο το δυνατό περισσότερους και διαφορετικούς θεατές.

Μερικά από τα πιο συναρπαστικά μυαλά της εποχής μας.

Μερικές από τις πιο γοητευτικές περιπέτειες της ανθρώ-

πινης αναζήτησης για γνώση.

21 – 25 Οκτωβρίου - ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το φεστιβάλ ξεκινάει τις επίσημες προβολές του με το

διαγωνιστικό μέρος, όπου συνολικά 35 ταινίες θα προ-

βάλλονται καθημερινά στην αίθουσα προβολών του ΕΙΕ,

Βασ. Κωνσταντίνου 48, στο Παγκράτι. Οι ταινίες θα δια-

γωνιστούν για τα πέντε βραβεία του φεστιβάλ. 

26 Οκτωβρίου – ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ προβάλλονται σε

μια ξεχωριστή βραδιά, στο νέο κτίριο του Μουσείου Μπε-

νάκη, Πειραιώς 138. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον ει-

δικό προσκεκλημένο του φεστιβάλ. 
Το Φεστιβάλ διεξάγεται με την υποστήριξη και την αιγίδα του

Υπουργείου Πολιτισμού. Διοργάνωση τελετής λήξης και απονο-

μής βραβείων: Νομαρχία Αθηνών.

Από φέτος το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αθλοθετεί ει-

δικό χρηματικό βραβείο ύψους 1.500 ευρώ για την καλύτερη ελ-

ληνική συμμετοχή.

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις προβολές. 
http://isffa.blogspot.com  – www.caid.gr/isffa

"Green Voices" 

στον Πολυχώρο Τέχνης MABRIDA

Ο Πολυχώρος Τέχνης mabrida [www.mabrida.com] φιλοξενεί

το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου δώδεκα καλλιτέ-

χνες από όλο τον κόσμο και με διάφορους τομείς έκφρασης

ο καθένας στα πλαίσια του προγράμματος "Green Voices". 

«Η Τέχνη σαν Γέφυρα μεταξύ Ανθρώπου και Φύσης»

Οι «Φωνές Περιβάλλοντος» είναι μια πρωτοβουλία του διε-

θνούς Ιδρύματος του βιρτουόζου βιολιστή Yehudi Menuhin. 

Τα Green Voices που ξεκίνησαν φέτος από την Ισπανία και

στη συνέχεια τη Δανία, έρχονται, στην Ελλάδα φιλοξενού-

μενοι του Πολυχώρου mabrida προτού συνεχίσουν για την

Ιταλία και μετά σε χώρες σε όλο τον κόσμο.  Η ομάδα  απο-

τελείται από 12 καλλιτέχνες διαφόρων "ειδικοτήτων" από

όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 

Στόχος του προγράμματος είναι να αφουγκραστούν συμμε-

τέχοντες και θεατές το εκάστοτε περιβάλλον και τους αν-

θρώπους του και να βρουν τρόπους καλλιτεχνικής έκφρα-

σης με τα πιο απλά μέσα. 

Η δομή προβλέπει ένα εργαστήρι όπου οι καλλιτέχνες της ομάδας

μαζί με συναδέλφους τους από την Ελλάδα προετοιμάζουν μια

αυτοσχεδιαστική παράσταση όπου συγκλίνουν όλες οι μορφές

καλλιτεχνικής έκφρασης σε ένα καμβά σεναρίου που "ζωγραφίζε-

ται' μέσα από τον εκάστοτε χώρο και τους συμμετέχοντες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι «green voices» θα συνεργα-

στούν στην παράσταση και στο εργαστήρι με περιορισμέ-

νο αριθμό ενδιαφερομένων Ελλήνων καλλιτεχνών.
09.00 – 11.00  Εργαστήρι  (α’μέρος)

11.00 -  11.20  Διάλειμμα

11.20 -  13.00  Εργαστήρι  (β’μέρος)

13.00 -  14.00  Διάλειμμα για φαγητό

14.00 -  16.00  Εργαστήρι  (γ’μέρος)

16.00 -  16.30  Διάλειμμα

16.30 -  19.00  Εργαστήρι – τελική πρόβα παράστασης

19.00 -  20.00  Διάλειμμα & τεχνική προετοιμασία

20.00 -  21.00  Αυτοσχεδιαστική – διαδραστική παράσταση με

συμμετοχή και Ελλήνων καλλιτεχνών και του κοινού. 

Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Οι «green voices» θα συνεργα-

στούν στην παράσταση  και στο εργαστήρι με ομάδα παι-

διών ηλικίας 7- 9 ετών και ενδιαφερόμενους παιδαγωγούς
11.00 -  13.00  Εργαστήρι  (α’μέρος)

13.00 -  14.00  Διάλειμμα για φαγητό

14.00 -  16.00  Εργαστήρι  (β’μέρος)

16.00 -  16.30  Διάλειμμα

16.30 -  19.00  Εργαστήρι – τελική πρόβα παράστασης

19.00 -  20.00  Διάλειμμα & τεχνική προετοιμασία

20.00 -  21.00  Αυτοσχεδιαστική – διαδραστική παράσταση με

συμμετοχή και Ελλήνων καλλιτεχνών και του κοινού. 

H παράσταση της ημέρας ξεκινάει στις 20.00 και διαρκεί

μια ώρα περίπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη το ίδιο και τα

εργαστήρια, όπου όμως οι ενδιαφερόμενοι για ενεργό

συμμετοχή παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν έγκαι-

ρα τηλεφωνικά στα 210-6620805 & 806 (11.00 - 16.00) λό-

γω περιορισμένου αριθμού θέσεων. 
Υπεύθυνος Πολυχώρου mabrida : Φαίδων Σοφιανός

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ

Εκθεση ζωγραφικής

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης προσκαλεί στις 23

Οκτωβρίου και ώρα 8 μ.μ. στα εγκαίνια της έκθεσης ζω-

γραφικής με έργα μελών του, που παρακολουθούν μα-

θήματα στο τμήμα ζωγραφικής του συλλόγου υπό  την

επίβλεψη της δασκάλας ζωγραφικής Βεζυρτζή. 

Η έκθεση θα λειτουργεί  στο υπόγειο του κτιρίου που

στεγάζεται ο σύλλογος και θα είναι διάρκειας τριών

ημερών (23,24,25/10/09) καθημερινά από τις 7 – 10 μμ.

Ο ΜΑΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
του Γιάννη Ξανθούλη 

Δέκα χρόνια κλείνει φέτος η Παι-

δική Σκηνή του Θεάτρου ΠΕΡΙΑ-

ΚΤΟΙ, με έργα όπως “ο Φαντασμέ-

νος” της Ζωρζ Σαρρή, “Οδυσσε-

βάχ” της Ξένιας Καλογεροπού-

λου, “Μικρός Πρίγκιπας” του Εξιπερί, και άλλα, κερδίζο-

ντας επάξια την εμπιστοσύνη γονέων και δασκάλων.

Για φέτος το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ θα παρουσιάσει το

γνωστό έργο του συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη “Ο ΜΑ-

ΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ”. Μια παράσταση άκρως διασκε-

δαστική αλλά και με πολλά νοήματα για τον τρόπο που

ζούμε, σκεφτόμαστε και υπάρχουμε σε μια κοινωνία.

Ο ΜΑΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ του Γιάννη Ξανθούλη  

Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης, Σκηνικά - κοστούμια: Ράνια

Αντύπα, Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μιχάλης, Μουσική διδα-

σκαλία: Χριστίνα Σπηλιακοπούλου, Φωτισμοί: Γιάννης Μω-

ραΐτης.

Παίζουν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Σοφία Γκίτζου, Μαρία Κοκο-

λάκη, Μαριέττα Λούμπα, Μάτα Παπασιδέρη, Θανάσης Τσόδου-

λος, Νάνσυ Χρυσικοπούλου.

Πρεμιέρα: Κυριακή  15/11/2009 ώρα 8.15 μ.μ.

Παραστάσεις για Σχολεία: Καθημερινά από την 16 Νο-

εμβρίου 2009 έως Κυριακή των Βαΐων. 

Παραστάσεις για το Κοινό: Κάθε Κυριακή 12 το μεσημέ-

ρι, από 22/11/09 μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2010.

Είσοδος: 12 ευρώ - Διάρκεια: 90 λεπτά

Ο ΜΑΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, είναι ένα θεατρικό έργο που μιλά-
ει για τη μαγεία που μπορούν - αν το θελήσουν - να βάλουν οι
άνθρωποι στη ζωή τους. 
Στο έργο, ο μάγος Σκορδάλευρος και οι φίλοι του, κάνουν τα αδύ-

νατα να γίνουν δυνατά με κόλπα και ξόρκια. Αρχικά τα ζώα απο-

κτούν ανθρώπινη ομιλία και κάνουν επανάσταση παίρνοντας από

τους ανθρώπους την εξουσία της Ελλάδας, νομοθετώντας παράλ-

ληλα ένα σωρό καινούριους νόμους για καλύτερη ζωή...  

Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ: Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο

τηλ.: 22990 40803 (7.00 – 9.00μ.μ.) φαξ: 22990 63728 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

& ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, προγραμματίζει την

καθιερωμένη βράβευση των  επιτυχόντων μαθητών στις

Πανελλήνιες γενικές εξετάσεις 2009 την Κυριακή 25

Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο Πάρκου Δεξαμενής στις

6μ.μ.  Στον ίδιο χώρο στις 8 μ.μ θα εγκαινιαστεί η έκθεση

φωτογραφίας από το εργαστήρι του Πνευματικού Κέ-

ντρου με θέμα «Με το βλέμμα στο χρόνο».
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Στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 

Γερμανικά για Φωνητική Μουσική

… με πλήρη γλωσσολογική 

και λογοτεχνική στήριξη,

γιατί

έχει και το προικισμένο παιδί

δικαίωμα στη μόρφωση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 6978161410

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

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗΣ  

ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Ο Δήμος Βάρης, τιμώντας τη μνήμη του Βαριώτη ήρωα

Αντώνη Ζησιμοπούλου, που έπεσε μαχόμενος για την

Ελευθερία της Κύπρου κατά την Τουρκική εισβολή το

1974, θα τελέσει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου Πεσό-

ντων την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον περίβολο του Ιε-

ρού 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 χοροστατούντος Σεβασμιω-

τάτου 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.

5 + 1  Εικαστικές Συνομιλίες

στον «Ιχνήλατον» 

Πέντε Βορειοελλαδίτες ζωγράφοι και ένας γλύπτης, αντα-

μώνουν με έργα τους στο χώρο τέχνης  «Ιχνήλατον»  Λε-

ωφόρος Βάρης – Κορωπίου 80,  στην  έκθεση με τίτλο   «5
+ 1  εικαστικές συνομιλίες».
Πρόκειται για «συνομιλίες» μεταξύ καλλιτεχνών που κι-

νούνται σε ένα κοινό πεδίο αναζήτησης, με κύριο χαρα-

κτηριστικό την αφαίρεση,  την ελεύθερη αντιμετώπιση της

«φόρμας» στην ζωγραφική επιφάνεια, την προσωπική

γραφή και έκφραση.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 21  Οκτωβρίου,  19:00

με  22:00 και θα διαρκέσει έως το Σάββατο  7  Νοεμβρίου. 

Συμμετέχουν οι ζωγράφοι ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΑΡΑΜΗΤΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ – ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ -

ΜΑΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ο γλύπτης  ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ.     

1o Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου

Δρόμου στην Αθήνα!

Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου, στο ιστορικό κέντρο της

Αθήνας, ελληνικές ομάδες και του εξωτερικού θα πραγμα-

τοποιήσουν περίπου 180 παραστάσεις.

Στιγμιότυπο από παράσταση σε δρόμο.

Ραντεβού στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου στις 14: 00

στην Καπνικαρέα!

2Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ

Για δεύτερη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας

το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2009, το Σάββατο 17 και την

Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην κεντρική πλατεία.

Πιστεύοντας, ο Δήμος Παιανίας, ότι η νέα γενιά είναι

έτοιμη να αναδείξει τις ικανότητές της και να προάγει τη

δημοκρατία και τον πολιτισμό, αρκεί να της δοθούν τα

κατάλληλα κίνητρα και οι ευκαιρίες,  ώστε οι νέοι να εν-

δυναμώσουν τη φωνή τους και να τους επιτραπεί να πά-

ρουν στα χέρια τους το μέλλον του τόπου τους, Συνεχί-

ζει με ένα πλήθος προγραμμάτων και δραστηριοτήτων,

που έχει ως προτεραιότητα τη συμμετοχή των νέων και

ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν μέχρι τώρα ανάλογες

ευκαιρίες, την πολιτιστική πολυμορφία και την ανάδειξη

της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

Το σύνθημα του φετινού  φεστιβάλ είναι «Το μέλλον μας
ανήκει ελάτε να το δημιουργήσουμε!» και σκοπός του εί-

ναι η ενεργή συμμετοχή και η δράση των νέων στα κοινά

της τοπικής κοινωνίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλες πολιτιστικές

και αθλητικές εκδηλώσεις:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Οκτωβρίου
11:30 ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

11:30 - 19:30 EXTREME SPORTS

Τραμπολίνο – Πύργος αναρρίχησης, Rapel

12:00 – 14:00 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (3x3) 

ΑΠΟ Παμπαιανικός Champions Camp Image Football Olympico

Soccer School

TOYΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (3x3) BASKET

Αθλητικός Οργανισμός – Α.Σ. Κτησιφών 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΝNΙS BADMINTON

14:00 – 18:00 TOYΡΝΟΥΑ BASKET (3x3)

18:30 ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Άκης Ουλκέρογλου (Πνευματικό Κέντρο Δήμου)

20:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ»

21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Οκτωβρίου
11:30 – 19:30 EXTREME SPORTS

Τραμπολίνο – Πύργος αναρρίχησης, Rapel

12:00 – 14:00 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (3x3)

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Τελική Φάση

14:00 – 18:00 TOYΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (3x3) VOLLEY

Αθλητικός Οργανισμός – Α.Σ. Κτησιφών 

19:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Παράδοση φωτογραφιών & βράβευση Καλύτερης Φωτογραφίας

19:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΝΕΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»

Συμμετέχουν με χρονική σειρά:

The Ruft - Nameless Terror - Angry Smith

The Old House - KAX - La Cosa Nostra - Τρεις Σταντέ

20:30 ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΛΟΝ

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη

γέννηση του κορυφαίου ποιητή της Ρωμιοσύνης

Γιάννη Ρίτσου, διοργανώνεται Αφιέρωμα, που θα

περιλαμβάνει

αναφορά στη ζωή

& το έργο του ποι-

ητή και συναυλία

με μελοποιημένα

ποιήματά του από

τους συνθέτες Μ.

Θεοδωράκη, Χρή-

στο Λεοντή κ.α.,

που θα ερμηνεύ-

σει το συγκρότημα έντεχνης ελληνικής μουσικής

¨ΕΜΜΕΛΟΝ¨.

Η εκδήλωση που είχε αναβληθεί λόγω δυσμενών

καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

27 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου

Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών στις 8:30 το

βράδυ.
Χορηγός της εκδήλωσης η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Αρτοκλασία στον 

Αγιο Νικόλαο

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η Παναθηναϊκή Γλυφά-

δας - Βούλας θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία του

Δ.Σ. των μελών στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυ-

φάδας, ως είθισται για τη νέα  περίοδο των δρα-

στηριοτήτων τους.
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Κυλικείο

Κοιμητηρίου

Ο Πέτρος Θανόπουλος ανα-

φέρθηκε στο Κυλικείο του Κοι-

μητηρίου, και ζήτησε να δώ-

σουν λύση, τονίζοντας ότι

«όλη η Βούλα είναι παράνομη
στα πάντα, και στα σπίτια και
μας έλειψε το Κυλικείο που
έχει και ένα κοινωνικό σκο-
πό;». Ζήτησε δε από την πλει-

οψηφία του Δ.Σ. να βρεθεί λύ-

ση γιατί ταλαιπωρούνται οι

πολίτες.

Για το θέμα του Κυλικείου εί-

χαμε κάνει εκτενές ρεπορτάζ

στην εφημερίδα, αφού είναι

κλειστό αποστερώντας έτσι

τα πιο στοιχειώδη που θα μπο-

ρούσε να αναζητήσει ένας δη-

μοτής. Νερό και τουαλέτα! Και

βέβαια τα μνημόσυνα που γί-

νονται στην πλατεία ή στο πε-

ρίπτερο του Πανοράματος.

Ο λόγος που είναι κλειστό, εί-

ναι ότι δεν έχει πολεοδομική

άδεια και δεν μπορούν να προ-

χωρήσουν σε διαγωνισμό μί-

σθωσης!

«Εσταξε η ουρά του γαϊδά-
ρου», που λένε.

Γιατί τόσα χρόνια μισθωνόταν

και δούλευε; Τώρα τι τους

εμποδίζει, που δεν τους εμπό-

διζε πριν; 

Είναι αυτονόητα ερωτήματα

από τον κάθε δημότη, που ζη-

τάει να εξυπηρετείται και μά-

λιστα σε τέτοιες δύσκολες

ώρες, όταν βρεθεί.

Μετά από επίσκεψη που

έκανε στο 3ο Δημοτικό,

όπως είπε ο Πέτρος Θανόπου-

λος, «εξεπλάγην με την κατά-
σταση που υπάρχει. Εχουν
τσιμεντοποιήσει όλο το χώρο,
όλες τις αυλές. Δεν βλέπεις
ούτε ένα τετραγωνικό χώμα.
Πράγμα απαράδεκτο.
Όλο τον χώρο αυτόν  τον εί-
χα φροντίσει γιατί ήταν δρό-
μος και κάναμε τροποποίηση
και είχαμε πει να κάνουμε μία
πλατεία εκεί πέρα, και ενώ εί-
χε ειπωθεί στο παρελθόν  ότι
θα κάνουν μόνο μία μικρή αί-
θουσα για τις εκδηλώσεις, έγι-
νε ένα σχολείο ακαλαίσθητο
και τεχνικά απαράδεκτο.
Απορώ πως είναι δυνατόν, συ-
νάδελφοι να συντάξουν μία
τέτοια μελέτη, τεχνικά απαρά-
δεκτη.
Μάλιστα μία αίθουσα που λει-
τουργεί ένα χρόνο, έχει μου-
χλιάσει. Δεν ξέρω πως εξηγεί-
ται αυτό το πράγμα. Αυτό που
φροντίσανε ήταν να πέσει πά-
ρα – πάρα πολύ μπετόν». 
Ζήτησε δε να γίνει μία Επιτρο-

πή για να δουν πως μπορούν

να το αντιμετωπίσουν.

Η Μαριάννα Μαυραγάννη προ-

σπάθησε να εξηγήσει ότι το τσι-

μέντο το ζήτησαν οι δάσκαλοι

για να μη χτυπάνε τα παιδιά, αλ-

λά ο Π. Θανόπουλος, συμπλή-

ρωσε ότι δεν απευθύνεται προ-

σωπικά στη σύμβουλο, όμως

«στην Ελλάδα, όταν δούμε μα-

ντζουράνα, την κόβομε. Δεν εί-

ναι δυνατόν σε προαύλιο σχο-

λείου να μην υπάρχει ούτε ένα

δενδράκι, ούτε ένα λουλουδάκι

μέσα. Ετσι τα κάνουμε τα παι-
διά να γίνουν κι αυτά τσιμεντο-
λάτρες».

Ο Παν. Σωτηρόπουλος ανα-

φέρθηκε στην κυκλοφοριακή

μελέτη γύρω από το 3ο Δημο-

τικό Σχολείο, η οποία είχε έρ-

θει στο Δημοτικό Συμβούλιο,

αναβλήθηκε για να επανέλθει

με νέες προτάσεις το Σεπτέμ-

βριο, αλλά μέχρι σήμερα δεν

έχει έρθει τίποτα.

Και αναρωτιέται αν γίνει κά-

ποιο ατύχημα σε παιδί ποιος

θα είναι υπεύθυνος. Αυτοί που

διαφώνησαν με τη μελέτη ή το

σώμα του Δημοτικού Συμβου-

λίου;

Η ερώτηση λοιπόν του πλειο-

ψηφούντος δημοτικού συμ-

βούλου προκάλεσε τον Γιάν-

νη Σκουμπούρη, ο οποίος από-

ρησε με τα ερωτήματα και

επεσήμανε: «Την ευθύνη της
διοίκησης την έχει ο Δήμος.
Επομένως είναι ρητορικά τα
ερωτήματα»!

Ο Γ. Χατζηϊωάννου, ως Πρόε-

δρος του παιδικών σταθμών,

δήλωσε ότι έχουν επανειλημ-

μένως πάρει την κ. Ρούσου

(υπηρεσιακή υπάλληλο του

Δήμου), προκειμένου να επι-

λυθούν κάποια προβλήματα,

«αλλά δυστυχώς μας έχει
εγκαταλείψει. Εχουμε πολλά
προβλήματα».
Εδώ πρέπει να πούμε ότι πριν

ένα χρόνο (Σεπτέμβριος/2009

αρ. φ. 550), είχαμε πάρει συ-

νέντευξη από τον Γ. Χατζηϊω-

άννου, αφού επισκεφθήκαμε

μαζί τα δύο νέα κτίρια των παι-

δικών σταθμών. Πράγματι

εντυπωσιαστήκαμε τότε, από

τις εγκαταστάσεις, τους άνε-

τους χώρους και τα χρώματα. 

Και δικαιολογημένα μάς τα

έδειχνε με καμάρι ο πρόε-

δρος, ο οποίος έχει δουλέψει

πολύ γι’ αυτό. Kι όμως ένα και

πλέον χρόνο μένουν κλειστά,

γιατί δεν έχουν προσωπικό,

ενώ είναι δεκάδες τα παιδιά

που δεν μπόρεσαν να εγγρα-

φούν στον Παιδικό σταθμό

γιατί είναι πλήρης!!

Στον Παιδικό Σταθμό της οδού

Οδυσσέως, όπου και η φωτο-

γραφία πριν ένα χρόνο, με τον

πρόεδρο Γ. Χατζηϊωάννου και

την διευθύντρια του σταθμού

Αλ. Τζανέτου, ήταν βέβαιο ότι

τη φετινή χρονιά θα λειτουρ-

γούσε τουλάχιστον ένα τμή-

μα. Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμε-

ρα δεν λειτουργεί.

Και όχι μόνο αυτό, με τη νερο-

ποντή που έπληξε πριν δύο

εβδομάδες τη Βούλα, ο παιδι-

κός σταθμός της οδού Οδυσ-

σέως πλημμύρισε στο υπόγειό

του και έπαθε καθίζηση ένα

μέρος του προαύλιου χώρου.

Το κόστος κατασκευής του κο-

ντά 2 εκατομμύρια ευρώ!!

Κρίμα…

Ενδιαφέρον είχε προ ημερησίας το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας την περασμένη

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αφού αναφέρθηκαν θέματα που απασχολούν τους πολί-

τες καθημερινά, Κυλικείο Κοιμητηρίου, 3o Δημοτικό, Παιδικός Σταθμός. Διαπι-

στώσεις έκαναν οι σύμβουλοι για ταλαιπωρία, παραλείψεις, και έλλειψη ενδια-

φέροντος για τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη.

3 Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός του Δήμου

3 αποχώρησε η μειοψηφία 

Ακόμα παραμένουν κλειστοί

οι νέοι Παιδικοί Σταθμοί!

3ο Δημοτικό Σχολείο

“ακαλαίσθητο και τεχνικά απαράδεκτο”
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Συζητήθηκε ο απολογισμός και

ισολογισμός του Δήμου, ο οποί-

ος είχε αναβληθεί σε προηγού-

μενη συνεδρίαση, γιατί διαπι-

στώθηκαν κάποια λάθη και δεν

προχώρησαν.

Ο Αγγελος Αποστολάτος, προ-

κειμένου να μελετήσει τον ισο-

λογισμό είχε ζητήσει οικονομι-

κά στοιχεία από τη Δημοτική

Επιχείρηση, τα οποία όπως κα-

τήγγειλε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη

στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν

έφτασαν ποτέ στα χέρια του.

Γι’ αυτό εν τη ενάρξει του Συμ-

βουλίου, η Ηλέκτρα Τσιριγώτη,

ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέ-

χουν στη συνεδρίαση, διαμαρ-

τυρόμενοι και αποχώρησε.

Σχετικό έγγραφο του Αγγελου

Αποστολάτου δημοσιεύεται πα-

ραπλεύρως.

Στρεβλή εικόνα δίνει ο
Ισολογισμός του Δήμου

Ο ορκωτός λογιστής Μάριος

Ελευθεριάδης, που βρισκόταν

στη συνεδρίαση, παραδέχθηκε

ότι η εικόνα του ισολογισμού

δεν είναι ικανοποιητική. 

– 8,8 εκατομμύρια ευρώ επεν-

δύσεις παρουσιάζει ο Δήμος

Βούλας μέσα στο 2008.

– 5,82 εκατομ. ευρώ είναι τα δά-

νεια και οι τόκοι, σε μακροπρό-

θεσμες υποχρεώσεις του Δήμου

και

– 3 εκατομ. ευρώ βραχυπρόθε-

σμες, υποχρεώσεις.

Σημαντική αύξηση των δαπα-

νών παρατηρείται, όπως σημει-

ώνει στην έκθεσή του, ο ορκω-

τός λογιστής, η οποία οφείλε-

ται κυρίως στην αύξηση των

αμοιβών προσωπικού κατά

329.000€ στις παροχές τρίτων

– και συγκεκριμένα – στην έκ-

δοση αναδρομικού εκκαθαρι-

στικού λογαριασμού της ΔΕΗ

κοινοχρήστων χώρων, κατά

358.000€ λόγω αδυναμίας,

από μέρους τους, καταμέτρη-

σης παροχών (Φ.Ο.Π.), στην

αύξηση τόκων κατά 90.000€

λόγω του ληφθέντος δανείου

του Νοεμβρίου 2007, για απο-

ζημίωση ρυμοτομίας που έτρε-

ξε το 2008, στην αύξηση προ-

βλέψεων για επισφαλείς απαι-

τήσεις κατά 820.000 €.

H τρέχουσα χρήση 2008 έδει-

ξε κέρδος 491.000 ευρώ. Ολες

οι λογιστικές αρχές που ακο-

λουθήθηκαν ήταν σύμφωνα με

τους ισχύοντες νόμους. Για

την ορθότητα αυτών όμως, εκ-

φράζουμε κάποιους προβλη-

ματισμούς.

Μέθοδος απογραφής: Η αντίρ-

ρησή μας για το κόστος των οι-

κοπέδων και κτιρίων που απε-

γράφη από το Δήμο την

1.1.2002 είναι ότι, κατά τη γνώ-

μη μας, θα έπρεπε να γίνει οι-

κονομοτεχνική μελέτη και να

καταγραφούν με την παρούσα

αξία των εκτιμώμενων χρηματι-

κών ροών των επόμενων επτά

ετών, αποπληθωρισμένων με

το εκτιμώμενο κόστος κεφα-

λαίου του Δήμου, ένας συνδυα-

σμός του επιτοκίου δανεισμού

του Δανείου, και του εκτιμώμε-

νου πληθωρισμού, σύμφωνα με

τις παραδεδεγμένες αρχές της

χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Όμως σύμφωνα με το σχετικό

νόμο των Δήμων, ο Δήμος δεν

μπορεί ούτε να εκμεταλλευθεί

εμπορικά το πλείστον της ακί-

νητης περιουσίας του (να ει-

σπράττει έσοδα απ’ αυτή), ούτε

να την πωλήσει. Ως αποτέλε-

σμα, τόσο το κόστος κτήσης

όσο και οι αποσβέσεις κάθε

χρήσης είναι πολύ μεγαλύτε-

ρες από τις πραγματικές, δηλα-

δή αυτές που επιβάλλει η λογι-

κή και οι παραδεδεγμένες αρ-

χές της χρηματοοικονομικής

διοίκησης.

Αναφέρθηκε σε  32 εκατομ. ευ-

ρώ που καταγράφονται για γή-

πεδα – οικόπεδα του Δήμου το-

νίζοντας: «Αυτά τα γήπεδα –
οικόπεδα μπορείτε να τα που-
λήσετε; Δεν μπορείτε.  Εχετε
έσοδα – διόδια; Δεν έχετε. Τό-
τε τι δουλειά έχουν τα 32 εκα-
τομ. στον ισολογισμό».
Σ.Σ.: Πρέπει κάποτε οι οικονο-

μολόγοι, οι νομοθέτες και οι

ασκούντες εξουσία διαχειριστι-

κή να συνειδητοποιήσουν ότι

στα αγαθά εκτός της εμπορευ-

ματικής αξίας, της ανταλλακτι-

κής - χρηματικής αξίας, ενυ-

πάρχει και η “αξία χρήσης”. Κι

ακόμα ότι η αξία χρήσης που

γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε

περιπτώσεις μειωμένης διαθε-

σιμότητας ή αυξημένης ζήτη-

σης, είναι η πρωτεύουσα και

πραγματική αξία του αγαθού.

Γι’ αυτό είναι “λάθος” και εκ του

πονηρου η εφαρμογή της λογι-

στικής αντίληψης των ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων στο δημόσιο

λογιστικό.

Και καταλήγει ο ορκωτός λογι-

στής: Ως αποτέλεσμα το κό-

στος που εμφανίζεται στο

Ενεργητικό του Ισολογισμού

να είναι δυσανάλογα μεγάλο

με τα προσδοκώμενα έσοδα. Οι

δε αποσβέσεις είναι και αυτές

δυσανάλογα μεγάλες με τα

προσκομιζόμενα έσοδα με απο-

τέλεσμα να παρουσιάζεται μία

στρεβλή εικόνα. 

Ο Γιάννης Σκουμπούρης, ανα-

λύοντας στοιχεία του απολογι-

σμού, διαπίστωσε ότι έχει έναν

υψηλό δανεισμό ο Δήμος,

πράγμα στο οποίο συμφώνησε

και ο ορκωτός λογιστής.

«Ετσι χάνεται η δυνατότητα
του Δήμου να δανειστεί περαι-
τέρω», τόνισε.

«Πού πήγαν τα 6 περίπου εκα-

τομμύρια για μακροχρόνιες

επενδύσεις; Εδώ μπορεί κανείς

να διαφωνήσει σοβαρά. Εχουν

γίνει μακροπρόθεσμες επενδύ-

σεις που εγώ δεν θα τις έκα-

να», επεσήμανε και συνέχισε. 

«Είχατε υπολογίσει να γίνουν
10 εκατομ. € επενδύσεις σε

έργα το 2008 και έχουν γίνει τα
4 εκατ.€, δηλαδή οι επενδύ-
σεις που γίνανε ήταν το 40%.

Αν ήταν ιδιωτική επιχείρηση
θα διώχναμε τον υπεύθυνο».
Δεν είναι πρόγραμμα επενδύ-

σεων, ένα μεγάλο έργο και γύ-

ρω γύρω μικρά μικρά τρέχοντα.

Εγώ διαφωνώ με τη διαπίστω-

ση που κάνετε. 

Τέλος ο ισολογισμός ψηφίστη-

κε, όπως αναμενόταν,  κατά

πλειοψηφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας

ο Αγγελος Αποστολάτος θα κα-

ταθέσει ένσταση κατά της από-

φασης στην Περιφέρεια.
Αννα Μπουζιάνη

Ο Δημοτικός συνδυασμός Δ.Α.Δ.Α και ο Δημοτικός συνδυα-

σμός ΟΡΑΜΑ, απέχουν από την εξ’ αναβολής συζήτηση σήμε-

ρα, των δύο θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του ΑΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008,

ΓΙΑΤΙ

Πέρα των αναφερομένων πρόχειρων  και μεθοδευμένων μα-

γειρεμάτων και του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και

των τεράστιων ανοιγμάτων του Δήμου, που με υπερβολικό Δα-

νεισμό και με τεράστια τοκοχρεολυσία, αποδεικνύεται ότι εί-

ναι καταχρεωμένος, παραθέτω δύο στοιχεία από τον ορκωτό

ελεγκτή σας:

Α. Η τρέχουσα χρήση 2008 έδειξε κέρδος 491 χιλ. ευρω. Όλες

οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν, ήταν σύμφωνα με

τους ισχύοντες νόμους. Για την ορθότητα αυτών όμως, εκ-

φράζουμε κάποιους προβληματισμούς.

Β. Ως αποτέλεσμα, το κόστος που εμφανίζεται στο Ενεργητι-

κό του Ισολογισμού, να είναι δυσανάλογα μεγάλο με τα προ-

σκομιζόμενα έσοδα. Οι δε αποσβέσεις είναι και αυτές δυσα-

νάλογα μεγάλες  με τα προσκομιζόμενα έσοδα, με αποτέλε-

σμα να παρουσιάζεται μία στρεβλή εικόνα. Οποιοσδήποτε υπο-

λογισμός και ανάλυση αριθμοδεικτών για αποτελεσματικότητα

των παγίων στοιχείων του Δήμου καθίσταται άσκοπος. Κατά

συνέπεια και το κεφάλαιο του Δήμου εμφανίζεται στα λογιστι-

κά βιβλία του Δήμου δυσανάλογα μεγάλο με την πραγματικό-

τητα.

Το σημαντικό για εμάς όμως είναι, ότι τα δύο θέματα που έρ-

χονται προς ψήφιση σήμερα 12 Οκτωβρίου 2009, έρχονται εξ’

αναβολής από τις 05 Οκτωβρίου 2009 και αποδεικνύεται ότι

ζητάτε από ημάς ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ, γι’ αυτό και το πήρατε πί-

σω στις 05 Οκτωβρίου 2009.

ΚΑΙ ΕΞΗΓΟΥΜΕΘΑ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑΤΕ ΛΕΥΚΗ  ΕΠΙΤΑΓΗ

Την 01 Οκτωβρίου 2009 υποβάλλεται αίτημά μας να μας δο-

θούν στοιχεία της Δ.Ε.Α.Β  εν όψει της συζήτησης στο Δ.Σ.

στις 05 Οκτωβρίου 2009 για έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΙΣΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Στις 05 Οκτωβρίου 2009 τα παίρνετε όλα πίσω, προκειμένου να

διορθώσετε τις αλχημείες σας ή ενδεχομένως γιατί δεν απα-

ντήσατε στο αίτημά μας.

Στις 08 Οκτωβρίου 2009 η Δ.Ε.Α.Β διαβιβάζει  το αίτημά μας

στον κ. Δήμαρχο και μέχρι σήμερα 12 Οκτωβρίου 2009 που ξα-

ναφέρνετε τα δύο θέματα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ουδεμία απάντηση έχουμε.

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ

Πώς και με ποιο δικαίωμα ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ να εγκρίνουμε

ή μη τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ & τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΑΣ, τη στιγμή που

είναι ΚΟΜΜΕΝΟΣ &  ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ.

Για το συνδυασμό ΟΡΑΜΑ Για το συνδυασμό Δ.Α.Δ.Α

Ηλέκτρα Τσιριγώτη Άγγελος Αποστολάτος

Απολογισμός - Ισολογισμός του Δήμου

– Ο ορκωτός λογιστής Μάριος Ελευθεριάδης,  παραδέχθηκε ότι η ει-

κόνα του ισολογισμού δεν είναι ικανοποιητική. 

– Υπερχρεωμένος ο Δήμος, διαπιστώνει ο Γιάννης Σκουμπούρης

– Απείχαν διαμαρτυρόμενοι Αποστολάτος & Τσιριγώτη
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Το σταφύλι σαν φτάσει στο παλιό πατητήρι ή στο σύγχρο-

νο οινοποιείο αρχίζει η διαδικασία της σύνθλιψης. Ο χρή-

σιμος χυμός σε λίγο θα απελευθερωθεί. Η σάρκα  της ρό-

γας θα συμπιεστεί και συμπιεζόμενη θα αναμιχτεί με τη ζύ-

μη που μέχρι τώρα ήταν κρυμμένη στο φλοιό. Η ανάμιξη

αυτή θα δώσει τις προϋποθέσεις για μια περαιτέρω αλκο-

ολική ζύμωση. 

Στο παλιό πατητήρι, στο παραδοσιακό, ο θειός μου ο Νι-

κολής στο πατρογονικό μου χωριό στην Κρήτη, πατούσε

τα σταφύλια με τα αδύνατα μακρυά ποδάρια του. Η διάρ-

ρηξη της ρόγας κάτω απο την πίεση του βάρους  του αγρό-

τη, άφηνε απελευθερωμένο το υγρό γλεύκος ή απλά μού-

στο, να κυλίσει στον πρωτόγονο “συλλεκτήρα”. 

Το θυμάμαι σαν όνειρο εκείνο το πανηγύρι.  Ένα τραγούδι

συνοδευτικό, μια χαρούμενη σύναξη της γειτονιάς και

ένας σεβασμός στην όντως ιερή τελετουργία, καθώς

ελευθερωνότανε  προοδευτικά και με βραδύ ρυθμό  ο διο-

νυσιακός χυμός. Ο χυμός που αργότερα θα χάριζε ξεκού-

ραση και λησμονιά στην καθημερινή απλότητα. 

Τώρα οι οινοποιητικές διεργασίες, μηχανικές ή ηλεκτρονι-

κές στρέφουν σε αντίθετη φορά ταυτόσημους κυλίνδρους

και πτερύγια με τον κατ΄ επιθυμία  αποχωρισμό και την κα-

τά το δοκούν ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Βέβαια η ωριμότητα

και η ποιότητα τη σταφυλής συμβάλλουν στην  καλύτερη

απόδοση. Στη διαδικασία  ο “στυφός σκελετός” δηλαδή η

φλούδα, με το πάτημα που δέχεται  πιέζεται  να αποχωρι-

σθεί  από τον σταφυλοπολτό, ο οποίος τελικά θα οδηγηθεί

στη δεξαμενή για την περαιτέρω ζύμωση.  

Στη νεώτερη τεχνική, με διεργασίες μηχανικές ή ηλεκτρο-

νικές, σε μια προσπάθεια ολοσχερούς έκθλιψης και από-

λυτου διαχωρισμού, ο καρπός βάναυσα εκβιάζεται. Με δυό

λόγια ξεζουμίζεται απόλυτα και ολοσχερώς.

Δεν ξέρω γιατί αυτό το απόλυτο και βίαιο ξεζούμισμα του

ωφέλιμου μέρους του καρπού, μου έφερε στη θύμηση τον

βίο και την ιστορία του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπή (1449-

1492), της οικογένειας των Μεδίκων. 

Οι Μέδικοι ήταν μια μεγάλη οικογένεια αστών,  που κυ-

βέρνησαν αρχικά την Φλωρεντία και αργότερα την Τοσκά-

νη, σχεδόν ανελιπώς από το 1434 έως το1737. Έδωσαν

μάλιστα  στην Εκκλησία τέσσερεις πάπες, συγγένεψαν δε

δια γάμων με πολλούς βασιλικούς οίκους της Ευρώπης.

Χωρίς να είναι στρατιωτικοί, αντιμετώπιζαν τους αντιπά-

λους και τις αντιξοότητες με το χρήμα και την  δωροδοκία.

΄Ολοι  οι Μέδικοι, μνημονεύονται σαν προστάτες των καλών

τεχνών αλλά και των ”πεινόντων και των διψώντων’’ αυτών

δηλαδή που ανήκαν  στις  ταπεινότερες κοινωνικές  τάξεις. 

Ο   Lorenzo di Medici ή Lorenzo il Magnifico διετέλεσε κυ-

βερνήτης της Φλωρεντίας από το 1469 έως το 1492. Κα-

ταγράφεται ιστορικά  σαν ο επιφανέστερος εκ των Μεδί-

κων κα τιμάται σαν προστάτης των τεχνών και των γραμ-

μάτων. Αλλά μόνο γι΄αυτό.

΄Οταν ανέβηκε στην εξουσία, έδωσε την εντύπωση  ότι εί-

χε σκοπό να βαδίσει στον πολιτικό δρόμο των αρχών του

πατέρα του, Πιέρο των Μεδίκων και των παππούδων του

και να μείνει κοντά στα προβλήματα του απλού λαού.

Όντως φάνηκε  αρχικά  ότι ήθελε να διακυβερνήσει με βά-

ση τα συνταγματικά δικαιώματα. Δεν βαριέστε όμως. Το

“φάνηκε” ήταν μόνο το πρόσχημα για να εδραιώσει την πε-

ραιτέρω εξουσία του. Ο λαϊκός του λόγος γρήγορα απο-

δυναμώθηκε.

Και το ποδοκίνητο πατητήρι εξελίχθηκε σε βίαιο και απρό-

σωπο εκθλιπτήριο.

Ο ιστορικός  Francesco Guicciardini, μας γράφει πως η θη-

τεία του ήταν “μια διακυβέρνηση ενός αγαθοεργού τυράν-

νου σε μια δήθεν συνταγματική δημοκρατία’’. Μια δημο-

κρατία, που τις ονομαστές γιορτές  και τα πανηγύρια επε-

σκίαζε μια καταδυναστευτική συμπεριφορά. Καρότο και

μαστίγιο που λένε. 

Τόσο που ο μοναχός Girolamo Savanarola, σε δημόσιο κή-

ρυγμα (1490) δεν δίστασε να τον αποκαλέσει “τύραννο”,

ευχόμενος μάλιστα και τον  θάνατό του. Και όντως δυο

χρόνια μετά, ο Λορέντζο πέθανε σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι ισορροπίες στην πολιτική

είναι πολύ λεπτές και η υλοποίηση υποσχέσεων πολύ δύ-

σκολη. Ο ηγέτης εύκολα παρασύρεται από την αλαζονεία

της εξουσίας αλλά και αυτό να μην συμβεί, τελικά οι πα-

ρατρεχάμενοι και παρακοιμώμενοι είναι εκείνοι που θα

διαμορφώσουν πισώπλατα την όποια κατάσταση. Και  δυ-

στυχώς τις περισσότερες φορές τα όρνεα, τα αρπακτικά

αυτά όλων των εποχών, αυτά που ευδοκιμούν στη σκιά του

ηγέτη, αποδεικνύεται  να είναι  οι πραγματικοί  κοινωνικοί

ρυθμιστές και διαψευστές κάθε καλής πρόθεσης.   

Το έχομε ζήσει, πολλάκις αλλά και πρόσφατα, το παραμύ-

θι. Και εμείς διψασμένοι για το “ανέσπερο φώς” που θα σή-

μαινε ένα καλύτερο αύριο, ρουφάμε τις όποιες υποσχέ-

σεις που στο τέλος αποδεικνύονται μια εσκεμμένη και

προγραμματισμένη αλλά και άριστα σκηνοθετημένη εξα-

πάτηση της ψυχής μας και του είναι μας. 

Ευχόμαστε όμως, - άσχετα με την όποια  πολιτική μας ιδε-

ολογία - σε μια επί τέλους διάψευση. Ευχόμαστε, καλο-

προαίρετοι για ένα παραμύθι που θα είναι αληθινό και όχι

σαν τα άλλα. Το ευχόμαστε γιατί πιστεύομε πως αυτός ο

τόπος αξίζει μιας καλύτερης τύχης. Και είμαστε έτοιμοι να

χειροκροτήσομε αυτόν που θα την υλοποιήσει. Αλλά “οψό-

μεθα ες Φιλίππους”.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

    –––––––––––––––––––––––––
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Το ιστορικό της σύνθλιψης

σε παράλληλη αλληγορία

Η καρδιά της Ελλάδας 

χτυπά δυνατά στη Βάρη

Ως Έλληνας που καθημερινά τα τελευταία χρόνια αποκρούω

βέβηλα χέρια, όταν προσπαθούν να ξεριζώσουν την Ελλάδα

από την ψυχή μου, αισθάνομαι ν’ αναβλύζει από τα τρίσβαθά

της ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον Δήμαρχο Παναγιώτη Κα-

πετανέα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βάρης.

Για το μήνυμα αντίστασης στους εχθρούς της ιστορικής μας

μνήμης και αυτογνωσίας. Για το μήνυμα που έστειλαν σε κά-

θε κατεύθυνση και την ελπίδα σε όσους αρνούνται να μεταλ-

λαχθούν σε τηλεκατευθυνόμενα ρομποτάκια της παγκόσμιας

Νέας Τάξης.

Στη μαρτυρική Κύπρο του 1974, σ’ ένα προκαθορισμένο σκη-

νικό προδοσίας και ήττας, κάποιοι εγκαταλειμμένοι Έλληνες

κράτησαν ψηλά την Τιμή της Ελλάδας.

Στη μνήμη του έφεδρου ανθυπολοχαγού Ζησιμόπουλου ανα-

γέρθηκε, χάρη στο περίσσευμα ψυχής των δημοτικών αρχό-

ντων της Βάρης, ένα μνημείο αφιερωμένο σε όλους όσους εί-

παν ΟΧΙ στην προδοσία και στον εισβολέα, τότε που η Κύ-

προς «έκειτο μακράν».

Η Ελλάδα ζει. Η Ελλάδα αντιστέκεται. Η Ελλάδα του σήμερα

μεταλαμπαδεύει τα ιερά νάματα του χθες στο αύριο, για να

μη βρεθούν τα Ελληνόπουλα γυμνά από ασπίδες μνήμης όταν

θα κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν την επέλαση των εθνοκτόνων.

Ειλικρινά, πιστεύω ότι βαραίνει πολύ περισσότερο στα κοινά,

η παρουσία εκλεγμένων δημοτικών λειτουργών όταν εκτός

από δρόμους και πλατείες, αφήνουν παρακαταθήκες ιδανικών

και αγώνων στις επόμενες γενιές Ελλήνων. ΕΥΓΕ!

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πρόσφατα μια φθινοπωρινή βουτιά στη θάλασσα εξε-

λίχθηκε σε μια περιπέτεια που με οδήγησε πολύ κοντά

στην άλλη άκρη του νήματος.

Έχοντας λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία στην εφήμερη

αυτή εδώ  ζωή, θεωρώ υποχρέωσή μου  να ευχαριστή-

σω από τα βάθη της ψυχής μου όλους όσους συνέβα-

λαν σ’αυτή.

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευ-

γνωμοσύνη σε εκείνον τον άγνωστο κύριο – το μόνο

που κατάφερα να μάθω είναι το μικρό του όνομα Δη-

μήτρης – που φτάνοντας πρώτος στο πλευρό μου με

επανέφερε στη ζωή, δίνοντάς μου τις πρώτες ανάσες

και που αποχώρησε αθόρυβα όταν αντιλήφθηκε ότι

βρίσκομαι σε καλά και σίγουρα χέρια και που με τη

στάση του αυτή  αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη άν-

θρωποι με κοινωνικές ευαισθησίες.

Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους

μου, αλλά και όλους όσους έτρεξαν στο πλευρό μου,

εκεί στην άκρη του κύματος, προσφέροντάς μου ο κα-

θένας ό,τι μπορούσε.

Το Δήμαρχο Βάρης κο Παναγιώτη Καπετανέα, ο οποί-

ος έσπευσε στην παραλία και καλούσε συνεχώς το

166 για να φτάσει όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Τους φίλους μου γιατρούς κο Χρήστο Ριφιώτη και Αγ-

γελική Ράπτη, που μου έδωσαν τις πρώτες ιατρικές

φροντίδες εκεί δίπλα στο κύμα.

Τους γιατρούς στο νοσοκομείο Βούλας, τόσο στα

έκτακτα περιστατικά όσο και στην πτέρυγα Καρατζά,

που ο επικεφαλής της γιατρός καθώς και το νοσηλευ-

τικό προσωπικό με αντιμετώπισαν σαν δικό τους άν-

θρωπο με αμέριστο ενδιαφέρον.

Όλους τους φίλους μου που έτρεξαν στο πλευρό μου

και ξεσήκωσαν έναν όροφο με την αθρόα προσέλευσή

τους, όπως και όλους αυτούς που δεν μπόρεσαν μεν

να είναι άμεσα κοντά μου, αλλά έσπασαν ωστόσο τα

τηλέφωνα  από την αγωνία τους για να πληροφορη-

θούν για την κατάστασή μου.

Συγκινούμαι βαθιά διαπιστώνοντας πόσοι άνθρωποι

έτρεξαν  για μένα και από τα βάθη της καρδιάς μου

τους ευχαριστώ όλους πάρα – πάρα πολύ. Είναι το

απόλυτα ελάχιστο που μπορώ να τους πω.

Πόπη Δημητρακοπούλου

ενα μεγάλο ευχαριστώ
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

Αγαπητέ Κύριε Ρώντα,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά και ικανοποίηση, ενημε-

ρώθηκα για την πρωτοβουλία της εφημερίδας «ΕΒΔΟ-

ΜΗ» αλλά και τη δική σας προσωπικά, για τη διοργά-

νωση Ενημερωτικής Επιστημονι-

κής Ημερίδας στο Ασκληπιείο

Βούλας, σχετικά με τις ανίατες

ασθένειες που προκάλεσε η έκ-

θεση σε επικίνδυνες τοξικές ου-

σίες των Ελλήνων αγωνιστών

του 1974 στην μαρτυρική Κύπρο,

που ταλαιπωρούν όχι μόνο τους

ίδιους αλλά και τις οικογένειές

τους.  

Θέλω να σας εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση τό-

σον εμού προσωπικά, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου,

και να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι συμπολίτες μου στην

πλειονότητά τους  αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων

της χώρας μας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι με την

πρωτοβουλία της ευαισθητοποίησης των πολιτών, πράξη

η οποία αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές

της Κύπρου, οι οποίοι πολέμησαν από διάφορες θέσεις,

είτε του απλού στρατιώτη είτε του αξιωματικού.

Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της Ημερίδας να αναδεί-

ξουν όλες τις πτυχές του προβλήματος. Σας εύχομαι

να είστε πάντα πρωτοπόρος σε τέτοιες εκδηλώσεις οι

οποίες τιμούν την Πατρίδα μας και τις Ένοπλες Δυνά-

μεις μας.  

Πάντα στη διάθεσή σας,

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Βασίλειος Ξύδης

Δήμαρχος Παπάγου

Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α.

Με το «καλημέρα» ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το

στίγμα της πολιτικής του στα εθνικά μας θέματα, καταρ-

γώντας τα υπουργεία Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου.

Το επιχείρημα που προβάλλεται από στελέχη του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τα παρεπιδημούντα δημοσιογραφικά παπα-

γαλάκια, ότι σε καμμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υφίστα-

νται υπουργεία με ονομασία περιφέρειας, είναι έωλο και

ψέμα παιδιάστικο. Στο υπουργικό συμβούλιο της Μεγά-

λης Βρεταννίας περιλαμβάνονται τα υπουργεία Σκωτίας

και Ουαλίας. Και επιπλέον, καμμία άλλη χώρα της Ε.Ε.

δεν αντιμετωπίζει τόσους και τέτοιους επίβουλους γεί-

τονες.

Ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που πρώτος ίδρυσε το

υπουργείο Βορείου Ελλάδος, ήταν βλαξ, ούτε ο Ανδρέας

Παπανδρέου που το μετονόμασε σε Μακεδονίας-Θρά-

κης.

Εάν επί μειοδοτικών στα εθνικά μας θέματα κυβερνήσε-

ων των τελευταίων ετών, το υπουργείο Μακεδονίας-Θρά-

κης είχε λεηλατηθεί και απογυμνωθεί από αρμοδιότητες,

αυτός δεν ήταν λόγος για την κατάργησή του, όταν το

γειτονικό μας κρατίδιο καπηλεύεται την ονομασία της

Μακεδονίας μας και προβάλλει αλυτρωτικές διεκδικήσεις

επί της «Μακεδονίας του Αιγαίου». Και βεβαίως, όταν η

Τουρκία προωθεί συστηματικά την τουρκοποίηση της

Δυτ. Θράκης. Γνωστού όντος, επιπλέον, ότι οι Τούρκοι

διεκδικούν τον έλεγχο του μισού Αιγαίου, κανείς ελλη-

νόψυχος πρωθυπουργός δεν θα διενοείτο την κατάργη-

ση του υπουργείου Αιγαίου.

Πέραν των προαναφερθέντων, η κατάργηση των δύο αυ-

τών κορυφαίας εθνικής σπουδαιότητας υπουργείων συνι-

στά μιά πελώρια απάτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ και προσωπικά του

αρχηγού του σε βάρος των ψηφοφόρων που τους εμπι-

στεύθηκαν. Διότι ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός, ούτε

κάποιο από τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν αναφερθεί σε

αυτήν την πρόθεσή τους προεκλογικά. Άρα, δολίως

υφάρπασαν τις ψήφους, τουλάχιστον των Μακεδόνων

και Θρακών ψηφοφόρων, αφού πολύ καλά εγνώριζαν ότι

εάν είχαν κοινολογήσει προεκλογικά αυτό το σχέδιό

τους, δεν επρόκειτο να σημειώσουν τα ποσοστά που ση-

μείωσαν στη Βόρεια Ελλάδα.

Η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει τώρα κάθε λόγο να θριαμ-

βολογεί και να διατυμπανίζει ανά την υφήλιο την απόφα-

ση αυτή του Γιώργου Παπανδρέου ως κίνηση παραδοχής

από μέρους της Ελλάδας της σκοπιανής «αλήθειας» για

το Μακεδονικό ζήτημα. Και η πρώτη σε κυκλοφορία εφη-

μερίδα της Τουρκίας «Χουριέτ» δικαιολογημένα εξέφρα-

σε την επομένη των ελληνικών εκλογών την ευαρέσκεια

των Τούρκων για την νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με πηχιαίο πρω-

τοσέλιδο τίτλο: «Bravo Yorgo». Άλλωστε το πρώτο ταξίδι

του νέου πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών ήταν

στην Τουρκία. Δεν γνωρίζω εάν κατέθεσε και πάλι στε-

φάνι στο μαυσωλείο του Κεμάλ, όπως είχε πράξει προ

ετών.

Η ανοχή, ή περίοδος χάριτος στη νεοεκλεγείσα κυβέρ-

νηση είναι επιβεβλημμένη σε εύλογο χρονικό ορίζοντα,

αλλά δεν περιλαμβάνει τα εθνικά μας θέματα. Διότι και

χρονίζοντα είναι και πασίγνωστες οι παράμετροί τους,

αλλά και μακρόχρονη η επ’ αυτών προϋπηρεσία και πείρα

του σημερινού πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερι-

κών. Κάθε στραβοπάτημά του, επομένως, θα καταγγέλ-

λεται εν τω άμα. Έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, ή

να δεχθεί τον λίθο του αναθέματος της Ιστορίας και των

Ελλήνων.

Η προκάτοχός του στο υπουργείο των Εξωτερικών απο-

λαμβάνει εδώ και χρόνια τον επίζηλο τίτλο που της έχει

απονείμει για την ανθελληνική και φιλοτουρκική δράση

της ο τουρκικός Τύπος: «Η κόρη της Τουρκίας»! Εάν απο-

καλέσουν και τον σημερινό πρωθυπουργό μας «γιό

τους», το φάσκελο δεν θα απευθύνεται μόνο στον ίδιο

αλλά και στους ψηφοφόρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!

Λόγια μεγάλων ανδρών!

«Θα φύγω από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αν γίνει αρχηγός ο Γεώργιος
Παπανδρέου», «Ελευθεροτυπία», 7-8-2001, σελ. 3

«Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει πολλά προτερήματα, αλλά
δεν έχει τα προσόντα για πρωθυπουργός», «Κυριακάτικη

Ελευθεροτυπία», 16-9-2001, σελ. 10

«Δεν θα ξαναμιλήσω φιλικά με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Δεν θα τον συγχωρέσω ποτέ, δεν έχει πολλά κοινά με τον
πατέρα του», «Βήμα της Κυριακής», 3-10-2007, σελ. 4

(Ποιός τα έχει πει όλα αυτά; Μα φυσικά ο σημερινός αντι-

πρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος. Αυτό το

παιδί έχει μιά αξιοθαύμαστη συνέπεια λόγων και έργων).

Αρχισαν τα όργανα...

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Γραφείο Αντιδημάρχου

Κυρία Διευθύντρια,

Ενημερώθηκα δια επιστολής (με επισυναπτόμενα δημο-

σιεύματα της εφημερίδος «Εβδόμη») για την πρόταση

του κ. Γρηγορίου Ρώντα για διοργάνωση επιστημονικής

ημερίδος από το Ασκληπιείο Βούλας σχετικώς με την πα-

ρουσίαση ιδιαίτερων μορφών καρκίνων και άλλων ανιά-

των ασθενειών, τις οποίες υπέστησαν κάποιοι εκ των

αγωνισθέντων στρατιωτών μας κατά την εισβολή των

τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο μας το 1974.

Εκτιμώ ότι η μητέρα Πατρίδα δεν έχει αγκαλιάσει τα

ηρωικά παιδιά της-και τους οικείους των-τα οποία αγωνί-

σθηκαν στην Κύπρο το 1974 για τα δίκαια του ελληνι-

σμού, κρατά δε αδικαιολογήτως κλειστό τον φάκελο της

Κύπρου, παρά το ότι δύναται να οδηγήσει στο άνοιγμά

του.

Πολλοί αγωνιστές της Ελευθερίας της Μεγαλονήσου δο-

λοφονήθηκαν από τους εχθρούς ή αγνοούνται, αρκετοί δε

από όσους έζησαν, ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται

από διάφορες ασθένειες, σωματικές και ψυχικές.

Μέγιστο χρέος μας, σε καιρούς χαλεπούς και πονηρούς,

να καταγγέλουμε συνεχώς και με κλιμακούμενη ένταση

την τουρκική εισβολή και κατοχή και τις συνέπειές της,

αλλά και τον ενδοτισμό και την αδράνεια. Γιατί, εντέλει,

δεν είναι μόνο οι θάνατοι και οι τρόποι θανάτου των συ-

μπατριωτών μας, αλλά και το ότι υπάρχει ακόμα στρατός

κατοχής στην Κύπρο που δολοφόνησε και δολοφονεί (Θ.

Γεωργιάδης, Σ. Σολωμού, Τ. Ισαάκ και πολλοί άλλοι) και

χρειάζεται άμεση εθνική δράση γι’ αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ενέργεια που συγκλίνει στα πα-

ραπάνω, είναι καλοδεχούμενη.

Φιλικά

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Σαγιάς

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Συμπληρώθηκαν φέτος 35 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με

τραγικές συνέπειες τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, την προσφυγιά, τους αγνοούμενους, τη μαζική παραβίαση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σύληση πολιτιστικών

μνημείων, τον τουρκικό εποικισμό, ενώ συνεχώς έρχο-

νται στο φως νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τα

εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο Αττίλας. 

Πρόσφατα σε ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα βρέθη-

καν τα οστά πέντε Ελληνοκυπρίων αιχμαλώτων τα

οποία ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο του DNA ενώ

στον ίδιο τάφο βρέθηκαν τα οστά άλλων δεκατεσσά-

ρων τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Τους πέντε

Ελληνοκύπριους φρουρούς είχε φωτογραφήσει Τούρκος δημοσιογράφος τη

στιγμή της αιχμαλωσίας τους.

Οι Ελλαδίτες Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες που υπηρετούσαν στην

Ελληνική Δύναμη Κύπρου με κύριο εφόδιο τους την υπέρμετρη αγάπη τους

προς την πατρίδα μαζί με τον αδελφό Ελληνοκυπριακό λαό πολέμησαν κατά

των Τούρκων εισβολέων, γράφοντας σελίδες άφθαστου ηρωισμού.   Όπου και

να κλήθηκαν, σε όποιες μάχες και να έλαβαν μέρος, με αποκορύφωμα την τριή-

μερη επική μάχη του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, υπερασπίστηκαν με σθένος τα

ιερά και τα όσια της πατρίδας.

Πολλοί γύρισαν στην πατρίδα, έχοντας τραυματιστεί από τις σφαίρες και τα

βλήματα των Τούρκων ή υποστεί τις συνέπειες των βομβών ναπάλμ και των αε-

ρίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους εισβολείς. 

Ο Δήμος Καρδίτσας σεβόμενος και τιμώντας την θυσία των Καρδιτσιωτών πε-

σόντων και αγνοούμενων τοποθέτησε πρόσφατα μνημείο σε κεντρική πλατεία

της πόλης, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής. 

Χαιρετίζω και στηρίζω την πρωτοβουλία της εφημερίδας «Εβδόμη Ανατολικής

Αττικής» και του δημοσιογράφου Γρηγόρη Ρώντα  να αναδείξει το θέμα των επι-

πτώσεων στην υγεία των ηρώων ΕΛΔΥΚάριων και αναμένω με ιδιαίτερο ενδια-

φέρον τα συμπεράσματα της ημερίδας αυτής.

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Δομήνικος Βερίλλης

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η φρίκη της Σύγχρονης Κοινωνίας
Η συνεχιζόμενη ξηρασία οδηγεί περισσότερους από 23 εκατομμύρια

Αφρικανούς σε επτά χώρες, στην πείνα και τη φτώχεια, σύμφωνα με

ανακοίνωση της διεθνής υπηρεσίας αρωγής Oxfam. Την κατάσταση

επιδεινώνουν οι υψηλές τιμές των τροφίμων – παρατηρείται αύξηση

κατά μέσο όρο κατά 180% - και οι συγκρούσεις. Ο υποσιτισμός βρί-

σκεται κοντά στα επίπεδα έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές

και εκατοντάδες χιλιάδες πολύτιμα ζώα πεθαίνουν. 

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της διεθνούς υπηρεσίας, Πολ Σμιθ Λό-

μας, «πρόκειται για τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που διαπι-
στώνεται στην Ανατολική Αφρική τα τελευταία δέκα χρόνια». Και

πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι επιζούν με δύο λίτρα νερό την ημέρα σε
κάποιες περιοχές λιγότερο δηλαδή απ’ όσο ξοδεύεται με ένα τρά-

βηγμα σε καζανάκι τουαλέτας!» Ενώ υπάρχει ο φόβος, οι βροχές

που αναμένονται να είναι πολύ έντονες προκαλώντας πλημμύρες

που εκτός απ’ τις καταστροφές σε σπίτια και σοδιές θα αυξήσουν

τις ασθένειες από κατανάλωση μολυσμένου νερού. 

Η συνολική εικόνα της Αφρικής φτάνει το ποσοστό του 50% να

ζει με κάτι περισσότερο από 1 δολάριο την ημέρα, ενώ 380 εκα-

τομμύρια συγκαταλέγονται στη λίστα των φτωχών. 

Ο «Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας» που έχει θέσει ο ΟΗΕ για

την παιδική θνησιμότητα, προκειμένου να επιτευχθεί, πρέπει έως

το 2015 η θνησιμότητα να μειωθεί κατά δύο τρίτα σε σύγκριση με

το 1990, αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός μείωσής της θα πρέπει να

φτάσει το 4,4% ετησίως, ποσοστό σχεδόν «άπιαστο» αν αναλο-

γιστεί κανείς ότι σήμερα έχει επιτευχθεί μόλις το 1,8% ετησίως.

Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι από το 2008 έχουν σημειωθεί

σημαντικές πρόοδοι που περιλαμβάνουν προγράμματα  εμβολια-

σμού, έργα για την καταπολέμηση του AIDS, καθώς και καλύτερη

διανομή εντομοκτόνων και κουνουπιέρων για την αντιμετώπιση

της ελονοσίας. 

Στην Αμερική, 35,8 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο

της φτώχειας εκ των οποίων 12,9 εκατομμύρια παιδιά. 

Στην Ευρώπη ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. 78.000.000

πολίτες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας μεταξύ των οποίων

19.000.000 παιδιά. 

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, ιδιαίτερα για την

Ελλάδα αναφέρεται ότι ένα ποσοστό 21% των πολιτών αγγί-

ζουν τα όρια της φτώχειας, ενώ αυτό μειώνεται με την καταβολή

των κοινοτικών δαπανών. Αντίστοιχα, το ευρωπαϊκό ποσοστό εί-

ναι 16%.

Οι χώρες μέλη της Ε.Ε. χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τις

επιδόσεις τους στην αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών

για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η Ελλάδα βρίσκεται βέβαια στο

τελευταίο 4ο επίπεδο που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα φτώ-

χειας, μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορ-

τογαλία. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, άλλη μια πρωτιά έρχεται να μας βάλει

στην τελευταία θέση της Ευρώπης, αυτή της πρώτης σε εργαζό-

μενους φτωχούς. Η επιτροπή αποδίδει το φαινόμενο αυτό στους

πολύ χαμηλούς μισθούς, στο μεγάλο αριθμό ανειδίκευτων και

στην αναγκαστική «διέξοδο» της μερικής απασχόλησης. 

Μια δεύτερη μερίδα ανθρώπων που πλήττονται από την φτώχεια

είναι οι ηλικίες από 65-74 ετών και φτάνουν το ποσοστό 28%. 

Για να συνοψίσουμε, το 20% των Ελλήνων ζουν στο όριο της

φτώχειας (δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά το 21% της Λετο-

νίας). Σημειωτέον ότι σ’ αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνο-

νται ομάδες που είναι κατά τεκμήριο φτωχές, όπως είναι οι άστε-

γοι (27.000 στην ελληνική επικράτεια) ένα μέρος λαθρομετανα-

στών από μη ευρωπαϊκές χώρες και διαβιούντες σε ιδρύματα. 

Αξίζει να αναφερθούμε και στην Ρωσία η οποία μέσα στο πρώτο

τρίμηνο του 2009, σημείωσε αύξηση στο ποσοστό των φτωχών

μεγαλύτερη από 30%, φτάνοντας έτσι 24,5 εκατομμύρια Ρώσοι

να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

. Παρατηρείται το φαινόμενο, στις αναπτυσσόμενες χώρες να μικραίνουν τα ποσοστά φτώχειας κα-

τά την περίοδο ανάπτυξής τους και μετά από ένα χρονικό διάστημα σταθεροποίησής τους, να αρχί-
ζει μια άλλη μορφή φτώχειας, όχι όπως αυτή της Αφρικής και της Ασίας, με ζωντανούς σκελετούς
απλά να υπάρχουν για άλλη μια μέρα, αλλά με ανθρώπους που ακριβώς λόγω του ανεπτυγμένου τρό-
που ζωής να καταλήγουν να κοιμούνται στο δρόμο και να τρέφονται απ’ τα σκουπίδια.
Η ανάπτυξη που κάποτε “έβγαλε” τη χώρα από τη μιζέρια τώρα την γυρίζει εκεί. 

Φτώχεια· ένα θέμα που συνεχίζει και θα συνεχίζει επ’ αόριστον να θερίζει την ανθρωπότητα. 

Έχει συμβεί σε όλους μας να αγοράσουμε ένα

προϊόν και σύντομα να εμφανίσει προβλήματα

στη λειτουργία του. Όταν, όμως, ζητήσουμε

την επισκευή του χωρίς χρέωση, συμβαίνει

ένα παράδοξο φαινόμενο: οι πωλητές και οι

υπάλληλοι που ήταν τόσο χαμογελαστοί και

καθησυχαστικοί κατά την αγορά του προϊό-

ντος, αλλάζουν πλήρως πρόσωπο! Η πιο συνη-

θισμένη απάντηση τους είναι πως την τάδε

λειτουργία ή το τάδε ελάττωμα «δεν το καλύ-

πτει η εγγύηση». Αποτέλεσμα; Μας δίνουν τις

εξής επιλογές: Είτε να πληρώσουμε για την

επισκευή είτε να... ανεχθούμε την ελαττωμα-

τική λειτουργία εφ' όρου ζωής. 

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτές οι επιλογές

μας. Ο Αστικός Κώδικας από το 2002 εναρμο-

νίσθηκε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και μας

παρέχει ορισμένα δικαιώματα. Διαβάστε γι’

αυτά, ασκήστε τα και προστατέψτε την τσέπη

σας! 

1. Πότε ένα προϊόν θεωρείται «ελαττωματι-

κό»; 

«Ελαττωματικό» θεωρείται ένα προϊόν, σύμ-

φωνα με τον Αστικό Κώδικα, όταν δεν έχει τις

«συμφωνημένες ιδιότητες». Αν έστω και μία

από αυτές δε λειτουργεί στην εντέλεια, το

προϊόν είναι σύμφωνα με το νόμο «ελαττωμα-

τικό». 

2. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ αν το προϊ-

όν που αγόρασα είναι ελαττωματικό; 

Τα δικαιώματα του Αστικού Κώδικα μπορείτε

να τα ασκήσετε μόνοι σας, προφορικά ή γρα-

πτά, χωρίς να χρειάζεται δικηγόρος. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι

να επισκεφθείτε το κατάστημα αγοράς. Σύμ-

φωνα με το νόμο, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι να

επανορθώσουν το ελάττωμα, γιατί αυτοί

έχουν συνάψει τη «σύμβαση πώλησης» μαζί

σας. Ο λόγος είναι πως ο νόμος επιβάλλει σε

οποιονδήποτε πουλάει κάτι, να αναλαμβάνει

την ευθύνη για αυτό που πουλάει, ακριβώς

επειδή κερδίζει μέσω αυτού. 

3. Αν το προϊόν έχει «εγγύηση» σε ποιον πρέ-

πει να απευθυνθώ; 

Την εγγύηση συνήθως την παρέχουν οι κατα-

σκευαστές των προϊόντων, πχ. η sony, η

delonghi, η apple κλπ. Υπάρχει η παρανόηση

πως αν ο κατασκευαστής μας παρέχει εγγύη-

ση, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε

σε αυτόν, και όχι στο κατάστημα αγοράς. Αυ-

τό είναι λάθος! Στην πραγματικότητα, η εγ-

γύηση του κατασκευαστή λειτουργεί συμπλη-

ρωματικά, δηλαδή αποκτάτε ένα είδος «δι-

πλής προστασίας»: έχετε το «δικαίωμα επιλο-

γής» μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων που

είναι και οι δύο υποχρεωμένες να επισκευά-

σουν το προϊόν. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια ελαττωματική

τηλεόραση που αγοράσατε από ένα κατάστη-

μα. Έστω ότι ένα μήνα μετά την αγορά, η τη-

λεόραση δε λειτουργεί. Επιστρέφετε στο κα-

τάστημα και απαιτείτε να διορθώσουν την τη-

λεόραση, χωρίς να σας χρεώσουν τίποτα. 

Αν σας παραπέμψουν στην εταιρεία παραγω-

γής της, εξηγείστε ευγενικά πως ο νόμος υπο-

χρεώνει τον πωλητή, δηλαδή το κατάστημα,

να διορθώσει το ελάττωμα. Άρα, αν εκείνοι θέ-

λουν να κάνουν χρήση της εγγύησης της εται-

ρείας, πρέπει με δικά τους έξοδα να στείλουν

την τηλεόραση στην αντιπροσωπεία της εται-

ρείας. Εσείς, πάντως, δεν οφείλετε να πληρώ-

σετε τίποτα απολύτως! 

4. Τι δικαιώματα έχω αν αγόρασα ελαττωμα-

τικό προϊόν; 

Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 540) προβλέπει

πως ο αγοραστής έχει το δικαίωμα: 

Α. Να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη

διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με

άλλο 

Β. Να μειώσει το τίμημα 

Γ. Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επιστρέ-

φοντας το προϊόν και απαιτώντας την επι-

στροφή των χρημάτων. 

5. Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να ασκήσω αυ-

τά τα δικαιώματα; 

Στο σημείο αυτό υπάρχουν ίσως οι μεγαλύτε-

ρες παρανοήσεις. Ο νόμος δίνει προθεσμία 2

χρόνια για να ασκήσετε όλα τα παραπάνω δι-

καιώματα. Αυτό σημαίνει πως από το νόμο

έχετε εγγύηση απέναντι στο κατάστημα αγο-

ράς για δύο χρόνια! 

Προθεσμίες που θέτουν ορισμένα καταστήμα-

τα όπως «εγγύηση μόνο για ένα χρόνο», «επι-

στροφή του προϊόντος μέσα σε 14 μέρες για

να σας το αντικαταστήσουμε» κλπ. είναι τε-

λείως παράνομες. 

Τηλέφωνα για πιθανές καταγγελίες: 

Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτή

210 3632443 

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπουργείο

Ανάπτυξης) 1520 

Ένωση Καταναλωτών-Ποιότητα Ζωής 

(ΕΚΠΟΙΖΩ) 210 3304444, 2310 257776 

από άρθρο της Έλλης Ισμαηλίδου 

Ομάδα TVXS - http://www.tvxs.gr/v3915

Δικαιώματα που έχουμε και ποτέ δεν ασκούμε

Σήμερα περίπου 1,2δις άνθρωποι
απολαμβάνουν οικονομική ευμάρεια, ενώ 1δις
άνθρωποι είναι σε βαθιά φτώχεια χωρίς ελπί-

δες βελτίωσης αυτής. 

Παγκόσμια ημέρα κατά της Φτώχειας
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Εφαγαν τα 

“μουστάκια”  τους

Κασιδόκωστας

& Μουστάκας

Για τρίτη φορά επανήλθε στο

Δ.Σ. Βουλιαγμένης την Τετάρ-

τη 14/10 η μίσθωση των

ομπρελών από τον επιχειρη-

ματία που εκμεταλλεύεται τις

καντίνες του Καβουρίου. Ο λό-

γος αφενός γιατί δεν έχει

αποπληρώσει τα χρωστούμε-

να μετά από δύο παρατάσεις

και αφετέρου η απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που

επεστράφη από την Περιφέ-

ρεια. 

Το έγγραφο της Περιφέρειας

αναφέρει ότι ναι μεν η υπ’

αριθμ. 149/2009 απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου είναι

κατά τεκμήριο νόμιμη, συνι-

στούν ωστόσο ότι εφ’ όσον

για την εκμίσθωση παραλίας

ισχύουν οι διατάξεις του άρ-

θρου 13 του Ν. 2971/2001 θα

πρέπει να προβούν σε ανάκλη-

ση της ανωτέρω απόφασης

και λήψη νεότερης σύμφωνα

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκω-

στας πρότεινε να επαναδημο-

πρατηθεί, ενώ ο συνήγορος εκ

μέρους της Κοινοπραξίας

Μουστάκα, τους πρότεινε να

συμβουλευτούν δικηγόρο

«γιατί ο νόμος δεν μιλάει για
δημοπρασία». 

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι θα

ακολουθήσει την πεπατημένη

και θα κάνει δημοπρασία, «σε

ότι αφορά παραλίες και

ομπρέλες δεν σηκώνω κουβέ-

ντα» συμπλήρωσε. Το θέμα

δεν έκλεισε οριστικά, αφού το

Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε

ομόφωνα να ξαναγίνει δημο-

πράτηση με όρους όμως που

θα βάλουν σε επόμενο Δ.Σ.

Σχετικό ήταν και το επόμενο

θέμα που έβγαλε στην κυριο-

λεξία τον Δήμαρχο έξω απ’ τα

ρούχα του. 

Ο λόγος για τις καντίνες του

Καβουρίου που εκμεταλλεύε-

ται ο ίδιος επιχειρηματίας και

το χρέος που συνεχίζει να

έχει προς τον Δήμο μετά από

2 παρατάσεις που του έδωσε

το Δ.Σ. Η εισήγηση του Δη-

μάρχου ήταν αναλυτική καθώς

έκανε ένα μικρό ιστορικό, ξε-

κινώντας από το 2004 που

αποφασίστηκε η δημιουργία

τριών νέων καντινών σε αντι-

κατάσταση των  ήδη υπαρχου-

σών, με τον όρο όμως ότι έως

ότου αντικατασταθούν θα λει-

τουργούν οι τρεις παλιές γιατί

είναι μείζονος σημασίας για

τα οικονομικά του Δήμου. Την

κατασκευή των 3 νέων καντι-

νών πάγωσε μετά από παρέμ-

βασή του ο Σύλλογος Περι-

βάλλοντος με αποτέλεσμα να

καθυστερεί η κατασκευή και

λειτουργία των καινούργιων.

Έτσι ο ανάδοχος σταμάτησε

να λειτουργεί την μια από τις

καντίνες που υπάρχουν. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και

πολύ περισσότερο ο Δήμαρ-

χος ήταν αμετάκλητοι και έβα-

λαν βέτο ότι εάν δεν επανα-

λειτουργήσει ο επιχειρημα-

τίας την τρίτη καντίνα θα ανα-

γκασθούν να κάνουν ξανά δη-

μοπρασία, ώστε να αναλάβει

άλλος ανάδοχος. Το μόνο που

μπορούν να υποσχεθούν είναι

όταν φτιαχτούν οι νέες καντί-

νες να κρατήσει τα δικαιώμα-

τά του ο τωρινός επιχειρημα-

τίας. 

Ο Δήμαρχος ήταν εξ’ αρχής

αντίθετος με τις παρατάσεις

και δήλωσε ότι «δεν δέχεται
πλέον ρυθμίσεις, να πληρώ-
σουν τις οφειλές τους να τε-
λειώνουμε». 

Πιο σκληρός ακόμα ήταν ο αντι-

δήμαρχος Σπύρος Πανάς ο

οποίος πρότεινε να κινήσουν τις

διαδικασίες για έξωση. Τελικά

απ’ το ποσό που χρωστάγανε

μετά την κατάθεση των

700.000€ και την κράτηση των

χρημάτων της εγγυητικής υπο-

λείπονται 23.000 €.

Η απόφαση που πήραν ήταν

να φέρει ο ανάδοχος τις εγ-

γυητικές σε εύλογο χρονικό

διάστημα με την προϋπόθεση

ότι θα επαναλειτουργήσει και

τη τρίτη καντίνα.

Η εκκλησία 

συνεχίζει να 

οικειοποιείται

τη γη

Με έγγραφό του το εκκλησια-

στικό ορφανοτροφείο απάντη-

σε σε επιστολή που είχε στεί-

λει ο Δήμος και ζητούσε να

αφαιρέσουν τα αυτοκίνητα

από τον κοινόχρηστο χώρο

που χρησιμοποιούν ως πάρκιν-

γκ και ούτε λίγο ούτε πολύ εί-

παν ότι δεν διατίθενται να κά-

νουν καμία ενέργεια γιατί ο

χώρος τους ανήκει…

Παρ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος σε

ένδειξη καλής θελήσεως ανέ-

βαλε το θέμα μόνο και μόνο

επειδή δεν παρέστη για λό-

γους υγείας ο συνήγορος του

ορφανοτροφείου. 

Φιλέτο του Δήμου

για …υπηρεσίες

Θετική ήταν όλοι στο να αλλά-

ξουν τη χρήση του κτιρίου Νη-

ριήδες από εστιατόριο που

ήταν σε δημοτικό κτίριο με την

επιφύλαξη όμως που εξέφρα-

σε η Ένι Φαρμακίδου να μην

γίνουν εκεί γραφεία – υπηρε-

σίες του Δήμου, αλλά χώρος

για πολιτιστικά δρώμενα. Ας

το κάνουμε δημοτικό κτίριο

και βλέπουμε μετά τι το κά-

νουμε, μην ανησυχείτε, απά-

ντησε ο Δήμαρχος.

«Κάνει κακό στη
Βουλιαγμένη 

το Πανεπιστήμιο»

Εξέπληξε την πλειοψηφία του

Δημοτικού Συμβουλίου ο Γρ.

Κασιδόκωστας με την θέση

που πήρε για το ιδιωτικό Πα-

νεπιστήμιο που λειτουργεί στο

εμπορικό κέντρο της Βουλιαγ-

μένης. «Κάνει κακό στην πό-
λη, έχουμε φοβερό πρόβλημα
parking, είμαι εναντίον στη συ-
νέχιση λειτουργίας του» ήταν

τα λόγια του λες και αναφερό-

τανε σε κάποιο κέντρο διασκέ-

δασης. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι από την

μειοψηφία αλλά και από την

πλειοψηφία πρότειναν άλλες

λύσεις όπως ενοικίαση του δι-

πλανού οικοπέδου για parking,

πρόταση του Παν. Κουλουβά-

ρη. Αν είναι έτσι, πρόβλημα

αποτελεί, είπε χαρακτηριστικά

ο Ντίνος Καραγιώργος, και η

Εθνική Τράπεζα, «να την βγά-

λουμε κι αυτή;» Ενώ η Εν.

Φαρμακίδου συμπλήρωσε ότι

μόλις λειτουργήσει και η εκ-

κλησία θα δούμε τι κυκλοφο-

ριακό θα δημιουργηθεί. Μετά

την πληροφορία ότι ούτως ή

άλλως πρόκειται στο κοντινό

μέλλον να μετακινήσει τις

εγκαταστάσεις του το πανεπι-

στήμιο, ανέβαλαν το θέμα για

να συνεννοηθούν με τον ιδιο-

κτήτη. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επαληθεύτηκε ο Δήμαρχος, που δεν ήθελε να δώσει παράταση στην

κοινοπραξία Μουστάκα, για τα χρεωστούμενα στο Δήμο. Μετά από

δύο παρατάσεις, και αφού εισέπραξαν τις εγγυητικές, συνεχίζει να

χρωστάει, η εταιρία.

Δεν λειτουργεί την τρίτη καντίνα, παρά τα συμφωνημένα. 

Δεν κατασκευάστηκαν όμως και οι νέες καντίνες!

Η Περιφέρεια προτείνει επαναδημοπράτηση.

Αντίθετη η μειοψηφία στην εγκατάστση υπηρεσιών του Δήμου στο κέντρο Νη-
ρηίδες, από το οποίο έχει χάσει τεράστια ποσά ο Δήμος.
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Με λαμπρότητα και φέτος ετελέσθη,

την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το τρισά-

γιο για τους εκτελεσθέντες κατοίκους

του Κορωπίου από τους ναζιστικούς

μηχανισμούς της Γερμανικής κατοχής

στην Πλατεία 9ης Οκτωβρίου 1944. 

Ο Δήμαρχος της πόλης Θεόδωρος

Αθανασόπουλος κάλεσε τον Αντιπρό-

εδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πά-

γκαλο να καταθέσει το στεφάνι του

Δήμου Κρωπίας προς τιμήν των νε-

κρών της 9ης Οκτωβρίου. 

Στη συνέχεια, στεφάνι κατέθεσε ο Νο-

μάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας

Κουρής. 

Είχαν προηγηθεί  στον Ιερό Ναό Ανα-

λήψεως του Κυρίου,  ο Όρθρος,  η Θεία

Λειτουργία,  η επιμνημόσυνη δέηση

και η ομιλία του Δημάρχου Κορωπίου

Θεόδωρου Β. Αθανασόπουλου. Στην

ομιλία του ο Θ. Αθανασόπουλος επα-

νέλαβε την πρότασή του για μια μεγα-

λύτερη προβολή της επετείου και της

ανάδειξης των γεγονότων στην ελλη-

νική και ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Όπως είπε σύντομα θα φέρει εισήγηση

στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εις

βάθος ιστορική διερεύνηση των γεγο-

νότων με τη  συνδρομή της επιστημο-

νικής κοινότητας. 

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη για από-

κτηση ιστορικής παιδείας ώστε κάθε

επέτειος να μη φαίνεται  στα μάτια

των νεότερων γενεών ως μια επανά-

ληψη κάποιων εκδηλώσεων,  που απλά

διεκπεραιώνονται κατά την διάρκεια

ενός έτους. 

Η εκδήλωση έλαβε τέλος με την κα-

θιερωμένη δεξίωση σε κεντρικό καφε-

νείο του Κορωπίου. 

Ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση έδωσε

η παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου. Συμ-

μετείχαν ο Νομάρχης Λεωνίδας Κου-

ρής, ο βουλευτής Νίκος Καντερές,  εκ-

προσώποι των οικογενειών των εκτε-

λεσθέντων,  Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ-

πρόσωποι της μαθητικής κοινότητας

και των σωμάτων στρατού.

65 χρόνια επέτειος

Η πυρπόληση του Κορωπιού και οι εκτελέσεις πολιτών

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά με το αν

εντάσσεται η επιχείρησή σας στο ΕΣΠΑ, καθώς και για τις λύσεις

που προσφέρει η “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ”  για την επιχείρησή

σας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα νέα προγράμμα-

τα – δράσεις του ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει αρχές Δεκεμβρίου

Τηλ επικοινωνίας 2109689623 - 6932410039

Βασ. Παύλου 6, 16673 Βούλα

τηλ.: 210-9689623, fax: 210-9689687 - e-mail:

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει

ολοκληρωμένα – στο σύνολο

τους την Σύνταξη, Υποβολή

και Διαχείριση προτάσεων

για τα αναπτυξιακά προγράμ-

ματα του ΕΣΠΑ.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής καταθέτει στε-
φάνι στο μνημείο. Στο βάθος ο Δήμαρχος και το
άγημα τιμής.

Στους 23ους Πανελλήνιους Θεα-

τρικούς Αγώνες ερασιτεχνών, που

πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμ-

βριο (12/9) στο Δήμο Ζωγράφου,

το Θεατρικό εργαστήρι Σπάτων

''Σκηνοβάτες'', παρουσίασε τη Θε-

ατρική Παράσταση ''ΓΕΡΜΑ'' του

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκη-

νοθεσία του Περικλή Καρακων-

σταντόγλου, απέσπασε μια σειρά

διακρίσεων:

1. Bραβείο ''ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗΣ''

2. Βραβείο ''ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ''

3. Βραβείο '' Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟ-

ΛΟΥ'' (στην Εύη Λουκά)

4. Βραβείο ''ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ''

5. Βραβείο ''ΦΩΤΙΣΜΟΥ''

Η διάκριση αυτή περιποιεί τιμή για

το Θεατρικό εργαστήρι “Σκηνοβά-

τες” και πράγματι τους αξίζουν

''συγχαρητήρια'.

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δου-

λεύουν όλα τα μέλη της ομάδας

με αγάπη και μεράκι. 

Μεγάλη διάκριση στο Θεατρικό Εργαστήρι

Σπάτων “Σκηνοβάτες”

Η Εύη Λουκά, παραλαμβάνει το βραβείο Α’
γυναικείου ρόλου.
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Συνέχεια από τη σελ.1

Εκκίνηση με τρεις στόχους

Κάνοντας μια «ιστορική αναδρομή» της «γέννησης» του

συνδυασμού του είπε ότι ξεκίνησαν τον πυρήνα τους με

τρεις στόχους.

– Στελέχωση ενός ανεξάρτητου συνδυασμού για να έχει

μια σημαντική παρουσία στις δημοτικές εκλογές.

– To ίδιο το μοντέλο λειτουργίας. Οι προτάσεις και οι θέ-

σεις που θα έβγαζε αυτός ο Συνδυασμός, και το τρίτο 

– Η διάρκειά του και η προσπάθειά του να επιβεβαιωθεί η

ύπαρξή του μέσα στο χρόνο, επιβεβαιώνοντας και την

ισχύ των θέσεών του και των απόψεών του αλλά και

των προτάσεων που μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει.

Το στοίχημα της στελέχωσης ενός ανεξάρτητου συνδυα-

σμού, δεν ήταν εύκολο και ούτε σύντομα κερδήθηκε, όπως

είπε.

Γιατί ήταν ένας ανεξάρτητος συνδυασμός, που δεν είχε

την ομπρέλα μιας πολιτικής δύναμης από πίσω του, ούτε

τα ιδιοτελή κίνητρα που αυτό συνεπάγεται.

«Οσοι ήρθαν και στελέχωσαν αυτό το συνδυασμό κατέθε-

σαν την ψυχή τους, με την ελπίδα και το μεράκι να έχουν

μια καλύτερη πόλη».

«Ταυτόχρονα θέλαμε όλο αυτό το διάστημα να εξασφαλί-

σουμε μία δυνατή επαφή με τους δημότες. Ετσι καταφέ-

ραμε να έχουμε γραφεία του συνδυασμού και δουλεύουμε

όλοι – μία ομάδα - . Και η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι

δημότες μας, πιστεύουμε ότι άξιζε τον κόπο».

«Ο συνδυασμός μας, που κατήλθε για πρώτη φορά στις τε-

λευταίες εκλογές συγκέντρωσε, 22%, ενώ ο συνδυασμός

του ΠΑΣΟΚ που έγινε η μείζονα μειοψηφία συγκέντρωσε

23,9%. Δηλαδή για 1,9% δεν καταφέραμε να μπούμε στο

2ο γύρο των εκλογών.

Είμαστε εμείς οι βασικοί και κύριοι αντιπολιτευόμενοι στο

Δήμο Μαρκοπούλου, ανεξάρτητοι. Και θα συνεχίσουμε

ανεξάρτητοι, γιατί πιστεύουμε ότι σε έναν ανεξάρτητο

συνδυασμό μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο διαθέτει η το-

πική κοινωνία.

«Αντιπολίτευση θετική»

Ανατρέχοντας στις αποφάσεις του Δ.Σ. ούτε λίγο ούτε πο-

λύ στο 95% των αποφάσεων δώσαμε θετική ψήφο. Η αντι-

πολίτευσή μας υπήρξε έντονη και ουσιαστική. Βγήκε προς

τα έξω με δύναμη και το 5% των αποφάσεων που κατα-

ψηφίσαμε είναι στα ζητήματα εκείνα που πρέπει να σηκώ-

σουμε τους τόνους, να δείξουμε πού διαφωνούμε και να

καταθέσουμε τη δική μας πρόταση.

Αρνητικό το έργο της 

παρούσας Δημοτικής Αρχής

Η σημερινή Δημοτική Αρχή έρχεται στον τελευταίο χρόνο

της οκτάχρονης θητείας της με έναν αρνητικό απολογι-

σμό.

– Αποχέτευση: επτά χρόνια συζήτηση, μόνο στα χαρτιά.

– Κυκλοφοριακό – Στάθμευση: Επιδείνωση ραγδαία.

– Αθλητική υποδομή και Σχολεία: Μαθήματα σε κοντέι-

νερ, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν

είναι δικαιολογία η οικιστική ανάπτυξη.

Διαπίστωση του Σωτήρη Μεθενίτη ότι χρειάζεται πλέον

μία καινούρια Δημοτική Αρχή.

Βέβαια βλέπει ότι από την παρούσα Δημοτική Αρχή, δεν

έλειψαν οι καλές προθέσεις, ούτε η διάθεση για προσφο-

ρά, αλλά δεν τα κατάφερε για τρεις λόγους:

Ελειψε ένα συγκεκριμένο σχέδιο με σαφείς προτεραιότη-

τες. Υπήρχε ένα γενικό σαλαβούτημα σε λίγο απ’ όλα.

Ελλειψη αγωνιστικής διάθεσης και πιστώσεων, με μια φί-

λα προσκείμενη κυβέρνηση και συγκυρία.

Η Δ.Α. εγκλωβίστηκε σε μια μικρή ομάδα, αντιδήμαρχοι

κλπ. αφήνοντας μια αξιόλογη ομάδα συμβούλων στο περι-

θώριο.

Παρόντες, ανεξάρτητοι και

με προτάσεις

Θα είμαστε παρόντες και ανεξάρτητοι σε ένα χρόνο που

θα έχουμε εκλογές, με σχέδιο για την πόλη:

Αποχέτευση: Πρότασή μας να εκχωρήσουμε το δίκτυο

της ΕΥΔΑΠ με αντάλλαγμα τη δημιουργία αποχέτευσης

από την ίδια. Τότε που το προτείναμε λοιδορηθήκαμε. Σή-

μερα είναι η μόνη λύση για υλοποίηση.

2,5 εκατομμύρια που βρίσκονται στο ταμείο, πρότασή μας

είναι να μη τα δώσουμε στην ανάπλαση της πλατείας,

όπου κατευθύνονται, αλλά στην αποχέτευση. Και είναι

πρόταση και των άλλων δύο συνδυασμών της μειοψηφίας.

Οδυνηρή εξέλιξη στο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, λίγες μέρες

πριν τις εκλογές, ήταν η υπογραφή του Σουφλιά για απο-

χέτευση από Κορωπί, Παιανία κλπ. με κατάληξη στο βιο-

λογικό του Βαραμπά, στη Χαμολιά.

Ο συνεργάτης του Σωτήρη Μεθενίτη Σπύρος Γέρος, πήρε

τη «σκυτάλη» του λόγου μιλώντας για τα οικονομικά, κυ-

ρίως, του Δήμου, τονίζοντας πρωτίστως, ότι πολύ εύκολα

μπορούν να γίνουν πράγματα που θα βελτιώνουν τη ζωή

των πολιτών. Αυτό όμως προϋποθέτει μια βασική αρχή:

«γνώμονας το γενικό συμφέρον και όχι εξυπηρετήσεις σε
ημετέρους».

Για την οικονομική διαχείριση, που πληρώνει ο Δήμος

30.000€ για σύσταση του προϋπολογισμού του Δήμου,

ενώ ο Δήμος διαθέτει αξιόλογους υπαλλήλους.

Για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου υλοποιήθηκε στο

15%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποιήθηκε μό-

νο στο 40%.

Για τα τακτικά προσδωκόμενα έσοδα του Δήμου, το 2007,

ύψους 12 εκατ.€ που εισπράχθηκαν μόνο τα 9 εκατομ. €.

Για το 2008 προβλεπόταν ότι ο Δήμος θα εισπράξει

1.600.000 εισεπράχθησαν 850.000 €

Για τα τέλη από τα Λατομεία που φτάνουν τα 5.5 εκατομ.

€, και δεν τα έχουν αποδώσει, οι Λατόμοι, γιατί δεν τα

διεκδίκησε καμία Δημοτική Αρχή.

Για τις οφειλές του Δήμου που ανέρχονται σε 11 εκατ. €

εκ των οποίων τα 6 εκατ.€ τα οφείλει στην ΕΥΔΑΠ.

Ο Σωτήρης Μεθενίτης λίγο πριν ολοκληρώσει την συνέ-

ντευξή του αναφέρθηκε σε μια εμπλοκή του Δήμου με κά-

ποιον απατεώνα εργολάβο, όπως κατονομάστηκε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, αλλά και από τον ίδιο το Σωτήρη Μεθε-

νίτη, που έχει περιπλέξει το Δήμο σε μια περιπέτεια από

την οποία, όπως είπε ο Σωτήρης Μεθενίτης, πιστεύει ότι ο

Δήμος θα βγει αλώβητος. Βέβαια, το Μαρκόπουλο, είχε

μία αρνητική «διαφήμιση» σε όλη την Ελλάδα, από αυτό,

κατέληξε.

Για όσα συζητήθηκαν - και ήταν πάρα πολλά -, με τον Σω-

τήρη Μεθενίτη, αφού μετά την ομιλία του ακολούθησαν

ερωτήσεις των δημοσιογράφων, θα επανέλθουμε και σε

επόμενο φύλλο μας.

Άννα Μπουζιάνη

Διεκδικεί βάσιμα τη δημοτική αρχή ο Σωτήρης Μεθενίτης

Σωτήρης Μεθενίτης και Σπύρος Γέγος, ανοίγουν τα “χαρτιά” τους στον Τοπικό Τύπο

Με τον τύπο απέναντί τους
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Δεν είχε ομοφωνία 

ο ισολογισμός στο Κορωπί

απαντά η μειοψηφία

Από το συνδυασμό “Κορωπί - Νέο Ξεκίνημα”, λάβα-

με επιστολή, η οποία αναφέρεται στη θέση τους στο

Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ψήφιση του ισολογι-

σμού του Δήμου.

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Σε προηγούμενο φύλλο της  έγκριτης εφημερίδας

σας υπήρχε δημοσίευμα ότι ψηφίσθηκε ομόφωνα

στον Δήμο Κορωπίου ο ισολογισμός αλλά και ο απο-

λογισμός του έτους 2008.

Επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβές θα θέλαμε να

σας ενημερώσουμε ότι εμείς ως αντιπολίτευση  ΔΕΝ

ψηφίσαμε του απολογισμό του έτους 2008.

Η στάση μας αυτή είναι αποτέλεσμα της διαφωνίας

μας ως προς την οικονομική πολιτική που ασκεί η δη-

μοτική αρχή τα τελευταία χρόνια.

Μια πολιτική που έχει οδηγήσει τον Δήμο Κορωπίου

σε οικονομικό αδιέξοδο.

Περιληπτικά θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα

χρέη του Δήμου Κορωπίου σήμερα ξεπερνούν τα

12.000.000€ και εάν σε αυτά υπολογίσουμε και κά-

ποιες δικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν ενα-

ντίον του Δήμου, τότε το χρέος ίσως ξεπεράσει τα

20.000.000€.

Αυτά τα χρέη έχει δημιουργήσει η σημερινή δημοτι-

κή αρχή του κ. Αθανασόπουλου και μάλιστα χωρίς

να έχει κάνει κανένα απολύτως έργο υποδομής.

Επίσης θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το

έτος 2008 ήταν τέτοια η οικονομική κατάσταση του

Δήμου όπου τους δύο τελευταίους μήνες δεν υπήρ-

χαν χρήματα να πληρωθούν, και δεν πληρώθηκαν, οι

υπερωρίες και οι αργίες των υπαλλήλων.

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη δημοσίευσή σας

οφείλεται στην λανθασμένη ανάρτηση της απόφα-

σης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή σε μη ακριβές

δελτίο τύπου που σας εστάλη.

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης

Παραβατικότητας (ΤΟΣΠΑ) είναι

αποκεντρωμένες δομές προληπτι-

κής πολιτικής για την αντιμετώπι-

ση της παραβατικότητας σε τοπι-

κό επίπεδο. Όπως αναφέρεται

στο  άρθρο 84παρ.1 του Νέου Κώ-

δικα Δήμων και Κοινοτήτων «Τα

Τοπικά Συμβούλια αποτελούν

γνωμοδοτικά συμβουλευτικά όρ-

γανα για την ανάπτυξη μιας εναλ-

λακτικής και αποκεντρωμένης

αντιπαραβατικής πολιτικής προ-

σαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανά-

γκες και απαιτήσεις των τοπικών

κοινωνιών». Τα ΤοΣΠΠα υπάγο-

νται στο Κεντρικό Συμβούλιο Πρό-

ληψης, το οποίο τελεί υπό την

εποπτεία του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Κρωπίας με την υπ’ αριθμό

181/2009 απόφασή του υπερψή-

φισε  τη σύσταση του Τοπικού

Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατι-

κότητας του Δήμου. 

Έργο των ΤΟΣΠΠΑ είναι η κατα-

γραφή και μελέτη της παραβατι-

κότητας  στο  Δήμο Κρωπίας,  η

κατάρτιση προγράμματος πρόλη-

ψης της εγκληματικότητας, η συ-

νεργασία με τα αντίστοιχα συμ-

βούλια όμορων Δήμων, η διοργά-

νωση ημερίδων, σεμιναρίων και

άλλων συναφών εκδηλώσεων για

την  ευαισθητοποίηση της κοινής

γνώμης, η συνεχής, μέσω των το-

πικών μέσων μαζικής επικοινω-

νίας, ενημέρωση των κατοίκων,

καθώς  και η εκδήλωση κάθε άλ-

λης σχετικής δραστηριότητας.  

Περισσότερα στον διαδικτυακό

τόπο www.niotho-asfalis.gr και στο

τηλ. 210-6026441 Γρίβα Αντιγόνη

& Παπαμιχάλη Μαρία -Ελένη)

Τα μέλη του ΤΟΣΠΠΑ είναι:  
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ –

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΟΣ

3. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4. ΜΠΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙ-

ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

5. ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Α’

6. ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΤΙΚΟΣ/ Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

7. ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-

ΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

8. ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟ-

ΓΟΣ

9. ΓΡΙΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ-

ΓΟΣ / ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ –

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

11. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Η πρόταση του Δημάρχου

Γλυφάδας Γιάννη Θεοδω-

ρόπουλου, συζητήθηκε

κατά την διάρκεια σύσκε-

ψης που πραγματοποιή-

θηκε στα γραφεία της Δη-

μοτικής Αστυνομίας, πα-

ρουσία του Δημάρχου και

του Αντιδήμαρχου Διοικη-

τικού και καθ ύλην αρμό-

διου για τα ζητήματα της

Δημοτικής Αστυνομίας

Νίκου Λεβετσοβίτη. 

Ο Δήμαρχος  Γλυφάδας,

ζήτησε από τους Δημοτι-

κούς Αστυνομικούς να

εντάξουν στο πρόγραμμά

τους και βραδινές περιπο-

λίες στην πόλη, προκειμέ-

νου οι πολίτες να εμπε-

δώσουν το αίσθημα

ασφάλειας. “Ενισχύθηκε

σημαντικά, είπε ο Γιάννης

Θεοδωρόπουλος, η Δημο-

τική Αστυνομία με ανθρώ-

πινο δυναμικό και πλέον

είμαστε σε θέση να προ-

σφέρουμε στους πολίτες

τις υπηρεσίες που απαι-

τούνται”.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Θεο-

δωρόπουλος συνεχάρη

επίσης τους παλιούς και

ιδιαίτερα τους νέους δη-

μοτικούς αστυνομικούς

για την άρτια αστυνόμευ-

ση της πόλης.   

Είναι ένα πρόγραμμα που

αν εφαρμοστεί θα ανα-

κουφίσει τους κατοίκους

της Γλυφάδας, που βιώ-

νουν καθημρινά πλέον,

κρούσματα βίας και επιθε-

τικής εισβολής στις

εστίες και στους χώρους

εργασίας τους.

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης 

Παραβατικότητας στο Κορωπί

Βραδινές περιπολίες πρόκειται 

να  ξεκινήσουν σύντομα στην Γλυφάδα

Την οριστική αναστολή

οποιασδήποτε οικοδομικής

εργασίας εντός του ανε-

νεργού στρατοπέδου της

πρώην 350 Π.Μ. στη Β΄

Ζώνη του Υμηττού, αποφά-

σισε η Τριμελής Επιτροπή

Αναστολών του Συμβουλί-

ου της Επικρατείας (ΣτΕ),

μετά από σχετική αίτηση

που κατέθεσε ο Πρόεδρος

του Συνδέσμου Προστα-

σίας & Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) και Δήμαρχος Βύ-

ρωνα Νίκος Χαρδαλιάς,

εκπροσωπώντας τους 15

Δήμους-μέλη του Συνδέ-

σμου.

Η συγκεκριμένη απόφαση

«παγώνει» όλες τις οικο-

δομικές εργασίες εντός

του στρατοπέδου μέχρι να

εξεταστεί από το 5ο Τμήμα

του ΣτΕ η αίτηση ακυρώ-

σεως του ΣΠΑΥ και να εκ-

δοθεί η οριστική απόφαση

για το μέλλον των εν λόγω

εργασιών.

Με δεδομένες τις τελευ-

ταίες εξελίξεις, ο Πρόε-

δρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρ-

χος Βύρωνα Νίκος Χαρδα-

λιάς προχώρησε στην ακό-

λουθη δήλωση: «Η απόφα-
ση της Τριμελούς Επιτρο-
πής έρχεται σε πλήρη συμ-
φωνία με τη λογική του
Αντιπροέδρου και Προέ-
δρου του Γ’ Τμήματος Δια-
κοπών του ΣτΕ κ. Φλώρου,
ο οποίος πριν από μερικές
μέρες έκανε δεκτή την αί-
τηση προσωρινής διατα-
γής του Δήμου Βύρωνα. 

Η δεύτερη αυτή θετική
εξέλιξη μάς κάνει πιο αι-

σιόδοξους για το μέλλον,
καθώς αποδεικνύει ότι οι
σωστά οργανωμένες και
συντονισμένες ενέργειες
αποδίδουν. Τόσο στο Δήμο
Βύρωνα όσο και στους
υπόλοιπους Δήμους-μέλη
του Συνδέσμου έχουμε κά-
νει την προστασία του
βουνού απόλυτη προτεραι-
ότητά μας. Συνεχίζουμε
την προσπάθεια όλοι μαζί
για να διαφυλάξουμε τον
Υμηττό και να τον παραδώ-
σουμε πράσινο στις επόμε-
νες γενιές».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 36 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ

ΓΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Β΄ ΖΩΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Νέα απόφαση του ΣτΕ μετά από προσφυγή του ΣΠΑΥ και του Δήμου Βύρωνα



ΕΒΔΟΜΗ  17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου, που πραγματι-

κά είναι ένα στολίδι, στο ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας

πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη. Είναι

το κτίριο Μπάκαλα· νέο και εξοπλισμένο με σύγχρο-

νες εγκαταστάσεις θα εξυπηρετήσει τον τομέα της

εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. Θα λειτουργεί

ως ένας μικρός πυρήνας κέντρου αποκατάστσης των

παιδιών.

Ο Σύλλογος “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας - Πεντέλης”

που έχουν δουλέψει πολύ γι’ αυτή την ανακαίνιση,

και νιώθουν υπερήφανοι γιατί κατάφεραν να το δουν

τελειωμένο, ευχαριστούν τη Δημοτική Αρχή της

Βούλας και το Δήμαρχο, τους εκπροσώπους των

Υγειονομικών (σωματείων & Ομάδων) του ΚΑΑΠΒ

και όλα τα μέλη του τους και τους φίλους που τους

τίμησαν στα εγκαίνια με την παρουσία τους.

Εκτός όμως από το κτίριο Μπάκαλα 1, εγκαινιάστη-

καν την ίδια ημέρα  

• Το ανακαινισμένο κτίριο «4ος θάλαμος»  φιλοξε-

νίας περιθαλπόμενων.

• Το κτίριο «Ζηρίνειο», το οποίο έχει διαμορφωθεί

για να λειτουργήσει με ειδικές συνθήκες, ως προσο-

μοιωμένες κατοικίες εντός του Κ.Α.Α.Π.Βούλας.

• Το «Κέντρου Διημέρευσης» που λειτουργεί στην

παραλία του Κ.Α.Α.Π.Βούλας, η οποία πληρεί τις

προϋποθέσεις ασφάλειας και διευκόλυνσης των

λουομένων ΑμεΑ, με τα πλέον σύγχρονα μέσα. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εγκαινιάστηκε ένα  στολίδι 

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

Το αδιαχώρητο από τον κόσμο που παραβρέθηκε στα εγκαίνια. 

Εθελοντική Αιμοδοσία, στο  Δήμο Παιανίας
Ο Δήμος Παιανίας πραγματοποίησε Εθελοντική Αιμοδοσία (11/10), τη δεύτερη για φέτος, αφού

από το 2007 που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή, προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται πλέον

συστηματικά 2 εθελοντικές αιμοδοσίες το χρόνο.  Το συνεργείο του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενι-

κού Νοσοκομείου Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ» βρέθηκε στο Παλαιό Δημαρχείο και υποδέχθηκε

τους εθελοντές αιμοδότες που θέλησαν να δώσουν ένα μήνυμα ζωής, αγάπης και αλληλεγγύης

στους συνανθρώπους μας.   

Στην εθελοντική αιμοδοσία συμμετείχαν για άλλη μια φορά ο αντιδήμαρχος  Σταύρος Δάβαρης και

ο δημοτικός σύμβουλος  Δημήτρης Λιάμης.

Η Ζωή Αγγελοπούλου Αντιδήμαρχος, νοσηλεύτρια και επισκέπτρια υγείας, η οποία ανέλαβε και

έφερε εις πέρας για ακόμη μια φορά με επιτυχία την διοργάνωση και πραγματοποίηση της εθελο-

ντικής αιμοδοσίας, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας

του Γ. Ν. Μελισσίων, που στέκονται αρωγοί στην προσπάθειά του Δήμου Παιανίας.

Αλλη μια φορά πνίγηκε η

Βούλα με τη μεγάλη νε-

ροποντή πριν δύο εβδο-

μάδες.

Η βροχή ήταν πολύ με-

γάλη σε όγκο νερού ανά

χιλιοστό και αν είχε με-

γαλύτερη διάρκεια, θα

είχαμε μεγάλες κατα-

στροφές και σε μεγάλη

έκταση.

Ετσι είδαμε στο φανάρι

Λ. Βουλιαγμένης και Πει-

ραιώς να έχουν κατέβει

όλα τα μπάζα του Πανο-

ράματος, που απερίσκε-

πτα πετούν στο διπλανό

οικόπεδο οι κατασκευα-

στές και οι νέοι ιδιοκτή-

τες, όπως χαρακτηριστι-

κά φαίνεται και στη φω-

τογραφία.

Τα μπάζα του Πανοράματος στην ...παραλιακή
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Κρατικά έσοδα: 
η φοροδιαφυγή δεν καταπολεμάται

χωρίς πρακτικά μέτρα
Η πάταξη της φοροδιαφυγής έχει καταξιωθεί πλέον σαν προεκλογι-

κό σύνθημα, που συνοδεύεται όμως από μετεκλογική αδράνεια,

αφού όλες οι κυβερνήσεις περιορίζονται να προβάλλουν τον εντοπι-

σμό μεμονωμένων περιπτώσεων, χωρίς παράλληλα να παίρνουν μα-

ζικά αποδοτικά μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι ολόκληρες ομάδες ελεύ-

θερων επαγγελματιών, όπως γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι να δη-

λώνουν ασήμαντα εισοδήματα της τάξης των 6.000 ευρώ ετησίως και

το σύνολο σχεδόν των φορολογικών εσόδων να προέρχεται από μι-

σθωτούς, που δεν έχουν δυνατότητα να αποκρύψουν φορολογητέα

ύλη. Προσφιλής μέθοδος αντιμετώπισης των φορολογικών υποχρε-

ώσεων από τους φοροφυγάδες είναι η χρήση λογαριασμών σε τρά-

πεζες εξωτερικού, η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε υπερά-

κτιες (off-shore) εταιρείες και η δήλωση μηδαμινών εισοδημάτων

στην εφορία με ταυτόχρονη πολυτελή διαβίωση, που ενθαρρύνεται

από την ανυπαρξία αξιόπιστων κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. Συ-

νέπεια του καθεστώτος αυτού της ανεξέλεγκτης φοροδιαφυγής εί-

ναι η επικίνδυνη μείωση των δημοσίων εσόδων, που η εκάστοτε κυ-

βέρνηση καλύπτει είτε με επιβολή βαρύτερης φορολογίας και πάλι

στους μισθωτούς, είτε με εξωτερικό δανεισμό, που αυξάνει ακόμη

περισσότερο τα κρατικά ελλείμματα.

Κύρια αιτία της φοροδιαφυγής είναι το πολιτικό κόστος, που εμποδί-

ζει τα κόμματα να υιοθετήσουν την προφανή ανάγκη τοποθέτησης

ταμειακών μηχανών συνδεδεμένων με το Υπουργείο Οικονομίας σε

όλους τους χώρους επαγγελματικών συναλλαγών: ομάδες επαγγελ-

ματιών συνηθισμένες στη φορολογική ασυδοσία αποτρέπουν την πο-

λιτική εξουσία από τη λήψη μαζικών μέτρων φορολογικής δικαιοσύ-

νης, με επακόλουθο όλα τα φορολογικά βάρη να μεταφέρονται

στους μισθωτούς. Ένας δεύτερος λόγος, που επιτείνει τη φορολογι-

κή ασυδοσία είναι η ελαστική δικαστική αντιμετώπιση των παραβα-

τών, καθώς η επιβολή προστίμου προτρέπει μάλλον παρά αποθαρρύ-

νει τους φοροφυγάδες, που διακινδυνεύουν ευχαρίστως ένα πρόστι-

μο μπροστά στα τεράστια ποσά της φοροδιαφυγής και φοβούνται μό-

νο τη φυλάκιση χωρίς αναστολή και την οριστική αφαίρεση της επαγ-

γελματικής άδειας. Διαφαίνεται όμως και κοινωνικό αίτιο εξάπλωσης

της φοροδιαφυγής, καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει κοινωνικός στιγμα-

τισμός των φοροφυγάδων ως εγκληματούντων κατά του κοινωνικού

συνόλου, αλλά και θεωρείται ως πρότυπο κοινωνικής εξυπνάδας αυ-

τός που όχι μόνο δεν πληρώνει τον αναγκαίο φόρο, αλλά έχει και το

θράσος ακόμη και το φόρο προστιθέμενης αξίας, που εισπράττει για

να τον αποδώσει στο κράτος, να τον κατακρατά για τον εαυτό του.

Και βέβαια η κλίμακα φοροδιαφυγής πολλαπλασιάζεται στην περί-

πτωση των μεγάλων εταιρειών, που χρηματοδοτούν κόμματα προσ-

δοκώντας ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και απ' ευθείας αναθέ-

σεις έργων.

Η κοινωνία των πολιτών αναμένει από τον Υπουργό Οικονομίας, τον

κατ' εξοχή υπηρέτη της φορολογικής δικαιοσύνης, να πάρει επί τέ-

λους αποτελεσματικά μέτρα με πρώτη την τοποθέτηση ταμειακών

μηχανών συνδεδεμένων με το Υπουργείο σε όλα ανεξαιρέτως τα ση-

μεία συναλλαγών του πολίτη, ώστε να εισπραχθούν τελικά τα τερά-

στια κονδύλια του φόρου προστιθέμενης αξίας, που κατακρατούν οι

φοροκλέπτες και να φορολογηθούν τα πραγματικά εισοδήματα και

όχι τα ασήμαντα ποσά, που δηλώνονται στην εφορία. Να καταργηθεί

με νόμο η γελοιότητα της επιβολής προστίμου για μείζονες φορολο-

γικές παραβάσεις και να αντικατασταθεί με αφαίρεση αδείας άσκη-

σης επαγγέλματος και με ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, αλλά και

με οριστική απόλυση σε εφοριακούς, που συνεργούν σε ανάλογα φο-

ρολογικά εγκλήματα. Η κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί τη νομική θέ-

σπιση διαφανών κριτηρίων φορολόγησης και συγκεκριμένα καθιέρω-

ση φορολογίας βάσει ενιαίου προκαθορισμένου τεκμαρτού εισοδή-

ματος για ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών όπως γιατροί, μηχανι-

κοί και δικηγόροι μετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη

άσκησης επαγγέλματος, το συνυπολογισμό τεκμηρίων διαβίωσης για

τον καθορισμό τεκμαρτού εισοδήματος και την υποχρέωση δήλωσης

τόσο λογαριασμών σε τράπεζες εξωτερικού, όσο και συμμετοχής σε

υπεράκτιες (off-shore) εταιρείες. Στην εποχή της παγκόσμιας διάδο-

σης των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου, τυχόν κυβερνητική απραξία

στη λήψη αποτελεσματικών φορολογικών μέτρων είναι επόμενο να

δημιουργήσει στην κοινωνία των πολιτών υπόνοιες όχι μόνο για ανι-

κανότητα και κατωτερότητα απέναντι στις περιστάσεις, αλλά και για

δόλο. Ν. Δημητρίου

Μέσα σε ένα μήνα σχεδόν που άνοι-

ξαν τα σχολεία η Μ.Κ.Ο. οργάνωση

“Ν.Ε.Ο.Ι.” δέχθηκε 27 καταγγελίες

αναφορικά με την πώληση και διάθε-

ση παράνομων προϊόντων και απαρά-

δεκτων τιμών σε κυλικεία σχολείων.

Στο σύνολό τους οι καταγγελίες

προήλθαν από νησιά και την περιφέ-

ρεια.

Συγκεκριμένα οι καταγγελίες που

αφορούν στην πώληση προϊόντων σε

παιδιά και δεν ανήκουν στις λίστες

του υπουργείου περιλαμβάνουν και

δεν περιορίζονται σε είδη όπως:

• Κρέπες με ρευστή σοκολάτα

• Ληγμένα κρουασάν

• Μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα

• Αναψυκτικά ανθρακούχα

• Πατατάκια

• Σάντουιτς που έχουν μείνει εκτός

ψυγείου και μυρίζουν άσχημα.

Η οργάνωση “Ν.Ε.Ο.Ι.”  δέχθηκε επί-

σης και αρκετές καταγγελίες εξοργι-

σμένων γονέων που αφορούν στην

πώληση υπερτιμημένων προϊόντων

(χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-

λεί ένα κουτάκι 330ml ανθρακούχου

αναψυκτικού να πωλείται από 1,75€

ως 1,50€ και ένα μικρό πακετάκι μπι-

σκότα γεμιστά για 1,50€) και δύο κα-

ταγγελίες από σχολεία της περιφέ-

ρειας που αφορούν στην απαγόρευση

από τον διευθυντή του σχολείου προς

τα παιδιά να φέρνουν από το σπίτι

τους το δικό τους κολατσιό το οποίο

περιλαμβάνει αλλαντικό.

Η οργάνωση ΝΕΟΙ έχοντας ως κύριο

στόχο της την ενημέρωση αλλά και

την προστασία των παιδιών συνιστά

οι γονείς να είναι γνώστες, να ρω-

τούν τα παιδιά για τα είδη και τις τιμές

των προϊόντων  στα κυλικεία των

σχολείων και να γνωρίζουν:

α.) Αναφορικά με τις καταγγελίες που

αφορούν στις υγειονομικές διατάξεις

των επιτρεπτών προϊόντων σε σχολι-

κά κυλικεία οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μη-

χανισμοί ανήκουν στις διευθύνσεις

υγείας των νομαρχιακών αυτοδιοική-

σεων της χώρας.

β.) Ορισμένα προϊόντα είναι διατιμη-

μένα και άλλα ελεύθερα. Ο ελεγκτι-

κός μηχανισμός αφορά τη διεύθυνση

εμπορίου που υπάρχει σε κάθε πρω-

τεύουσα νομού της χώρας.

γ.) Οι γονείς που διαπιστώνουν παρα-

τυπίες μπορούν να απευθύνονται και

στον διευθυντή του κάθε σχολείου.

δ.) Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που

να απαγορεύει στα παιδιά να φέρνουν

το κολατσιό τους από το σπίτι. Το

αντίθετο μάλιστα. Ένα κολατσιό που

ετοιμάζουμε εμείς οι γονείς από το

σπίτι τις περισσότερες φορές είναι

πιο υγιεινό.

«Η υγεία του κάθε μαθητή κινδυνεύει
από τη στιγμή που πωλούνται σε αυ-
τόν απαγορευμένα προϊόντα», δηλώ-

νει η πρόεδρος της οργάνωσης

“Ν.Ε.Ο.Ι.”  και Δικηγόρος Άννα Ευθυ-

μίου. «Πρέπει οι γονείς αλλά και οι
ίδιοι οι μαθητές να είναι σωστά ενη-
μερωμένοι και να γνωρίζουν τα δικαι-
ώματά τους ως καταναλωτές. Επίσης
οι διευθυντές των αντίστοιχων σχο-

λείων θα πρέπει να μην είναι αμέτοχοι
αλλά να ενεργοποιούν καθημερινούς
ελέγχους για τυχόν παραβάσεις κα-
θώς είναι υποχρέωση και καθήκον
όλων μας η τήρηση των παραπάνω
στην ορθή εκπαιδευτική διαδικασία
των μαθητών.»
Για περισσότερες πληροφορίες γο-

νείς και μαθητές μπορούν να απευθύ-

νονται στα τηλέφωνα της οργάνω-

σης: 2310 384025 & 2310 232418.

27 οι καταγγελίες γονέων

για σχολικά κυλικεία

Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και

διανύοντας τη δεύτερη εβδομάδα μετά την αλλαγή της κυ-

βέρνησης μεγάλα κενά συνεχίζουν να υπάρχουν με πολύ

σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων.

Μόνο στο 2ο Γραφείο Π.Ε. υπάρχουν  πάνω από 75 κενά (40

κενά δασκάλων, 14 κενά νηπιαγωγών, 4 κενά αγγλικών, 2

κενά γυμναστών, 7 κενά μουσικής, 4 κενά δασκάλων  και 3

νηπιαγωγών για ειδικές ανάγκες) και πάρα πολλά κενά ει-

δικοτήτων για τα ολοήμερα.

Αντίστοιχα στην Αν. Αττική υπάρχουν περίπου 190 κενά εκ-

παιδευτικών χωρίς τις ειδικότητες στα ολοήμερα.

Δυστυχώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις του

συλλόγου Εκπαιδευτικών “Π.Ε. Κ. Σωτηρίου”, ότι αν τα κε-

νά δεν καλυφθούν πριν από τις εκλογές θα συνεχίσουν να

υπάρχουν για πολύ χρόνο.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχί-

ζεται.

Το πρόβλημα είναι γνωστό και στη νέα κυβέρνηση και

δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συνεχιζόμενη καθυ-

στέρηση της κάλυψης των κενών.

Απαιτούμε:

➢ Την άμεση κάλυψη όλων των κενών, ΤΩΡΑ.

➢ Το σταμάτημα της πρόσληψης ωρομισθίων και της κάλυ-

ψης όλων των αναγκών με αναπληρωτές και μόνιμους.

➢ Την αντιμετώπιση των εκρηκτικών προβλημάτων στη

σχολική στέγη με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

➢ Την άμεση χρηματοδότηση των σχολείων για την

αντιμετώπιση των αναγκών τους.

➢ Την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στην

προσχολική αγωγή.

Ο σύλλογός μας θα προχωρήσει στην ανάδειξη των άμε-

σων προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων και της

ανάπτυξης αγώνων, στο βαθμό που δεν υπάρξει άμεση

ανταπόκριση της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. 

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των συλλό-

γων  Γονέων και των εκπαιδευτικών σωματείων της Αν. Ατ-

τικής την Τετάρτη 14/10, όπου μετά από συζήτηση κατέλη-

ξαν ότι: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής.

Ετσι αποφάσισαν προχωρήσουν σε νέα σύσκεψη συντο-

νισμού συλλόγων και ΕΛΜΕ στην Αττική την Τρίτη

20/10, στις 7μμ, στα γραφεία της ΔΟΕ.

Συμφωνήθηκε ακόμη η δράση απέναντι στο πρόβλημα

της σχολικής στέγης με την οργάνωση συγκεντρώσεων

ανά δήμο και κινητοποίηση απέναντι στη νομαρχία και το

ΥΠΕΠΘ συνολικά, για την πρωτοβάθμια και τη δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση, με συνεργασία όλων των φορέων.

Να καλυφθούν ΤΩΡΑ ΟΛΑ τα κενά  των σχολείων

ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί
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Μετά από τις συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή για το ζήτημα της ασφάλειας

των μαθητών στην Παλλήνη, τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στον τύπο και την

ενεργή συμμετοχή του  στις συντονισμένες προσπάθειες των Οργανώσεων Γο-

νέων, της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου Δασκάλων «Αλ. Δελμούζος», και του Μαραθώ-

νιου Παρατηρητηρίου Πολιτών, ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, πέτυχε ένα

θετικό αποτέλεσμα.

Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση από

την Νομαρχία και την Τροχαία ειδικών

προειδοποιητικών σημάτων για τους

οδηγούς στην Λεωφόρο Μαραθώνος

στο ύψος του 1ου Λυκείου και 1ου Γυ-

μνασίου Παλλήνης. 

Οπως επισημαίνει ο βουλευτής Βασίλης

Οικονόμου, σαφώς και η ευχάριστη αυτή

εξέλιξη δεν επιλύει τα σημαντικά προ-

βλήματα που υπάρχουν και θέτουν σε

κίνδυνο τους μαθητές κατά την προσέ-

λευση και αποχώρηση τους από τα σχο-

λικά κτίρια. Χρειάζεται να συνεχίσουμε

όλοι μαζί ενωμένοι και συντονισμένοι,

να εντείνουμε τις πιέσεις μας για επιτά-

χυνση των έργων προστασίας των μα-

θητών και να επαγρυπνούμε ώστε να

προλάβουμε την επανάληψη τραγικών περιστατικών. 

Δεσμεύομαι να συνεχίσω να παρακολουθώ τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα

ασφάλειας των μαθητών όχι μόνο στην Παλλήνη αλλά συνολικά στην Περιφέ-

ρεια Αττικής και να παραμείνω αρωγός στις προσπάθειες των Συλλόγων για επι-

τάχυνση των όλων διαδικασιών. Η καθυστέρηση που παρατηρήσαμε στο σοβα-

ρό αυτό ζήτημα είναι ενδεικτική των δυσλειτουργιών του κράτους που μέχρι σή-

μερα λειτουργούσε. 

Προειδοποιητικά σήματα στη

Λεωφ. Μαραθώνος

μπροστά στα σχολεία

Κομματική ανασύσταση, 

ιδεολογικοπολιτικό πρόταγμα και

ποιοτική ανανέωση

το ζητούμενο· οι αρχηγοί έπονται

Η δημιουργία σύγχρονου κόμματος, η επεξεργασία σαφούς ιδεολογικού και

πολιτικού προτάγματος και η ποιοτική ανανέωση, παραμένουν το ζητούμενο

και η απουσία τους βρίσκεται στην αφετηρία της μεγαλύτερης εκλογικής ήτ-

τας της Ν.Δ.  

1. Η Ν.Δ., ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 1974

και παραμένει έκτοτε κατ’ ουσίαν απαράλλα-

χτο, πρέπει επιτέλους να ανασυσταθεί στη

βάση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κόμμα-

τος, ανοιχτού, δημοκρατικού –με πάγιες και

τακτές διαδικασίες-, διαδικτυακού, συνδεδε-

μένου με την κοινωνία και τις οργανώσεις

της, ανά θέματα, επαγγελματικού, ιδεολογι-

κού, επιστημονικού, εθελοντικού χαρακτή-

ρα.

2. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ιδεο-

λογικής ταυτότητας προσαρμοσμένης στη

σύγχρονη ζωή και ανάγκες και μιας τακτικά

ανανεούμενης προγραμματικής πρότασης προς την κοινωνία, είναι πλέον

απαραίτητη. Το πελατειακό σύστημα δεν μπορεί ν’ αποτελεί πλέον το σαράκι

που κατατρώει τα σωθικά της πατρίδας και η πολιτική ανάδειξη δεν μπορεί να

στηρίζεται στις εξυπηρετήσεις, στη δια του κράτους προσοδοθηρία ή στην

προσδοκία τους.

3. Χρειάζεται να αποφασίσουμε ένα σύστημα αξιών και μια αξιόπιστη διαδικα-

σία για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών. Να αλλάξουμε με ευρεία συ-

ναίνεση τον εκλογικό νόμο. Να γίνεται διάκριση μεταξύ από τη μια των στε-

λεχών που προορίζονται για κυβερνητικές ή ανώτερες διοικητικές θέσεις και

από την άλλη των κοινοβουλευτικών στελεχών που συμμετέχουν στο νομο-

θετικό έργο και αντιπροσωπεύουν τους ψηφοφόρους της περιφέρειας τους,

που δεν θυσιάζουν όμως στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας την κατά συ-

νείδηση γνώμη και ψήφο και τον έλεγχο των κυβερνώντων. Να προσελκύ-

σουμε στην πολιτική ανθρώπους ποιότητας, διαμορφώνοντας συνθήκες κατ’

ανάδειξη πολιτικών προσώπων.

Πρόταση:

Να εκκινήσει εξαρχής η κομματική ζωή προσκαλώντας όλους τους Ελληνες

να γίνουν μέλη με σεβασμό στην πολιτική και βιογραφική πορεία καθενός, αλ-

λά και χωρίς τα στεγανά της εμπεδωμένης επετηρίδας. Θα μπορούσε προς το

παρόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. να εκλέξει τον επικεφαλής της για

τη σωστή οργάνωση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και το συνέδριο

που έχει προκηρυχθεί να εκλέξει έναν μεταβατικό αρχηγό ή κι ένας Γεν. Γραμ-

ματέας θ’ αρκούσε, που θα οδηγήσει στην ανασύσταση του κόμματος και τη

διεξοδική προγραμματική συζήτηση, μέσω θεματικών προσυνεδρίων, μέχρις

ότου ένα από τώρα προκαθορισμένο συνέδριο, σε σύντομο χρόνο, αποφασί-

σει τόσο για την ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα όσο και για την ηγεσία με τη

συμμετοχή σε αυτό και στην εκλογή ηγεσίας όσων νέων μελών έχουν εξαρ-

χής συμμετάσχει στην ανασύσταση.

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που θεωρούμε απαραίτητες προτού προσχωρή-

σουμε στην ψηφοφορία  για την επιλογή αρχηγού. Ειδάλλως αυτή θα είναι

ένα χρηματιστήριο ατομικών προσδοκιών, υποσχέσεων και παράστασης

ισχύος και οδηγεί τελικώς σε νέες ήττες σε μια Ελλάδα που αλλάζει ταχύτα-

τα.

Αυτοί που είναι μπροστά μας πήγαν πίσω. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε πί-

σω για να πάμε επιτέλους μπροστά;

Νίκος Γιαννής

σύνεδρος - εκλέκτορας

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου

έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ μια  ισχυρή αυτοδυναμία. Έδω-

σαν  ένα υψηλό ποσοστό στην νέα κυβέρνηση, που

το  χρειάζεται για να προχωρήσει στα επόμενα βή-

ματα. 

Οι Έλληνες πολίτες έδει-

ξαν μέσα  από την ψήφο

τους την ανάγκη  να οδη-

γηθεί η χώρα σε μια άλλη

πορεία, να προχωρήσουμε

σε μια νέα εποχή. Αυτό το

όραμα καλούμαστε σήμε-

ρα να κάνουμε πραγματι-

κότητα. Είναι ένα στοίχη-

μα που θα το κερδίσουμε.

Έχουμε την γνώση, την εμπειρία, την βούληση για

να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. 

Ιδιαίτερα όμως στην Αττική όπου η διαφορά μεταξύ

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι ακόμη μεγαλύτερη από το μέ-

σο όρο (κυμαίνεται στο 14%) αναδεικνύονται οι

υψηλές προσδοκίες που οι πολίτες της Αττικής

έχουν από την νέα κυβέρνηση.

Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες

της Αττικής, που για άλλη μια φορά με τίμησαν και

με εμπιστεύτηκαν. Τους ευχαριστώ γιατί μου δίνουν

την δυνατότητα, να συνεχίσω να μάχομαι για τα

προβλήματα της Αττικής, όπως έκανα όλα αυτά τα

χρόνια.

ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Ευχαριστήριο
Φίλες και Φίλοι

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές

μου ευχαριστίες σε όλους εσάς που με

στηρίξατε και με τιμήσατε με την ψήφο

εμπιστοσύνης μας.

Επιθυμώ να συγ-

χαρώ και να ευχα-

ριστήσω τους πο-

λίτες της Περιφέ-

ρειας Αττικής που

στήριξαν την Πα-

ράταξη μας στον

δύσκολο αγώνα.

Για τη συρρίκνωση

της Νέας Δημοκρατίας δεν ευθύνονται οι

πολίτες που δικαίως εξοργίστηκαν και

αγανάκτησαν από απαράδεκτες και προ-

κλητικές συμπεριφορές.

Με αγωνιστικότητα, μαζί με τους πολί-

τες, συνεχίζουμε τον αγώνα για την ενό-

τητα της Παράταξής μας και την δικαίω-

ση των πόθων και προσδοκιών των συ-

μπολιτών μου της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ευχαριστήριο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΥ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠ.: 310.000,000 (με ΦΠΑ 19%)

ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ.Δ.Κ. ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ) ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΥ

ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ με ανοικτή διαδικα-

σία και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο

συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ 310.000,00 ευρώ.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00 π.μ. στα γραφεία της

ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Ατ-

τικής (Λεωφ. Σπάτων 65 Γέρακας

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι δύο εργάσι-

μες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1ης

τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 ή 1η τάξη για

έργα κατηγορίας Η-Μ.

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

των 8 μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 5.191,11 ευ-

ρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς

την Κοινότητα ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμι-

ση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγ-

μένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

7. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν

χρόνο ισχύος μικρότερο των έξη μηνών και 30 ημερών, από την ημερο-

μηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Κοινότητας Παλαι-

άς Φώκαιας της Νομαρχιακής Αυτ/σης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Λεωφ. Σουνίου και Αγίου Γεωργίου Παλαιά

Φώκαια τηλ. 2291038809)

Παλαιά Φώκαια 9/10/2009

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 14-10-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, έχοντας υπόψη τις

διατάξεις του Ν. 3463/2006, των άρθρων 4 και 23 της Υπ. Απόφασης

11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) αξίας ευρώ 77.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ 19% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παλλήνης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας

δαπάνης ήτοι 3.850,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος) της 9η Νοεμβρίου 2009

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00.

Η προθεσμία για την παραλαβή από τον Δήμο των προσφορών που απο-

στέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διε-

νέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 6η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Παρα-

σκευή.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (11:00π.μ. – 14:00μ.μ.) από το

Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ. Κακουλάκη.

Πληροφορίες: Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 τ.κ. 153 51, τηλ. 210-

6600711, fax: 210-6667870.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου

Τηλ.: 213-6600711, fax: 210-6667870 Παλλήνη 13/12/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την προ-

μήθεια και τοποθέτηση κύριας μηχανής στο απορριμματοφόρο αυτοκί-

νητο ΚΗΙ-3116 μάρκας MERCEDES έτους 2009 αξίας 20.000,00€ συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θ    α διεξαχθεί την 27η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τρίτη στο

Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα

ενάρξεως την 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την

13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

ρούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την

26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ποσό 841,00€).

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ-

χρι την 23η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και

μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153-51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου

Τηλ. 210-6600711, fax: 210-6667870 Παλλήνη 13/12/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την επι-

σκευή υπερκατασκευών συμπιεστικής πρέσας έτους 2009 αξίας

28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τρίτη στο

Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα

ενάρξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την

11:00π..

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

ρούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την

26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ποσό 1.177,00€).

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ-

χρι την 23η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και

μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12224/14-10-09

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ελαστικοφόρου Φορτωτή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡ.: Μ. ΔΗΜΑΣ Αρ. Μελ. 113/2009

Τηλ.: 213-2030473

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό στις 3/11/2009 με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: 

“Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή”.

Η παραπάνω προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.500,00€

Φ.Π.Α. 19%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.

11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.2286/95 και του Ν. 3463/06 Δημοτικός και

Κοινοτικός Κώδικας την 113/2009 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την

554/2009 απόφαση του Δημάρχου.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 3η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη,

έτους 2009 και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προ-

σφορών), στην αρμόδια επιτροπή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)

3. Συνεταιρισμοί

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφη-

μένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχο-

ντος για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ-

ϋπολογισθείσης, από την Υπηρεσία, δαπάνης. Το ποσό αυτό, μειώνεται

στο ήμισυ για τις προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις

τους. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό, δίνονται από το

Γραφείο προμηθειών του Δήμου Βάρης (Μιχαήλ Δήμας τηλ. 213-

2030473), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Επανάληψη Δημόσιου κλειστού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρή-

σης χώρου λειτουργίας καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λι-

μένα Λαυρίου (Αρ. Διακήρυξης 2/2009).

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Απο-

στολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή

Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ  19500, τηλ. 22920 22089,

22920 27711

Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Λειτουργία καταστήματος ψιλι-

κών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Λαυρίου με δυνατότητα έκδοσης άδειας

πώλησης καπνοβιομηχανικών προιόντων. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κεντρικός Λιμένας Λαυρίου

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε έτη

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

πλέον ΦΠΑ.

Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 30/10/2009, ημέρα

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

Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.

Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγωνι-

σμού, από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λι-

μένος Λαυρίου.                  

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υπο-

χρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 600,00€ (εξα-

κοσίων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση κα-

λής εκτέλεσης ποσού ίσου με το μηνιαίο αντάλλαγμα  χρήσης τριών (3)

μηνών. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

από τα γραφεία του Οργανισμού.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ 

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Πάρης Ευαγγελίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη 14/10/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 2459/27-7-09 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττι-

κής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του εργοστασίου επεξεργασίας

μαρμάρων του ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη θέση «ΣΑΜΑΡ-

ΘΙ – ΤΖΕΚΟ ή ΤΣΕΚΟ» του Δήμου Καλυβίων Αττικής.

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

της ΝΑΑΑ.

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

ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής (17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνης), όπου μπορεί να

προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη, 18-6-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ. Η.Π.

15393/2332/02, Η.Π. 14/703/Φ104/14-3-2003 και 37111/2021/26-9-2003,

Κ.Υ.Α., καθώς και το υπ. Αρ. ΠΕΧΩ Φ. 1317/5551/Περιβ. 6/09/30-9-2009

έγγραφο του της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής. 

Ανακοινώνεται ότι:

α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων για την διαμόρφωση (κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσε-

ων ειδικής τουριστικής υποδομής) της ελεύθερης πλαζ Βάρκιζας.

β) Η παραπάνω μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου,

στην Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωρφ. Μαρα-

θώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, προκειμένου να ενημερω-

θεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την

δημοσίευση της παρούσας.

Η πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 15/10/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 93

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πληροφορίες: ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ.: 213-2031672

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά τη μίσθωση πούλμαν σύμφω-

να με το Π.Δ. 270/81 προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 29.500,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την 20η Οκτωβρίου 2009 στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Φειδιππίδου

22Β – Παλλήνη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8π.μ. – 2.00μ.μ.).

Η Πρόεδρος ΚΑΠΗ

Δήμου Παλλήνης

Κωνσταντινοπούλου Αικατερίνη 
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί, 15/10/2009

Α.Π.: 18664

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 235/2009 από-

φαση Δ.Σ. Κρωπίας εγκρίθηκε η πρόταση τροποποί-

ησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 341 και χαρα-

κτηρισμού του σαν χώρο σχολείου. Καλούνται οι

ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση και τυχόν υποβολή

ενστάσεων να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας εντός Δεκαπέντε (15) ημερών από

την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

Το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών, της 4ης Οκτωβρί-

ου 2009, δημιουργεί την αίσθηση της επιτάχυνσης των

πολιτικών διεργασιών και της ανάπτυξης συγκεκριμένων

μέτρων πολιτικής, σύμφωνα με τις θέσεις και κατευθύν-

σεις που θα παρουσιάσει για την Κυβερνητική Πολιτική, ο

Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, στις Προγραμματικές

Δηλώσεις ανά τομέα ευθύνης τους. Τα κρίσιμα μεγέθη

της Εθνικής Οικονομίας επιβάλουν μια αυστηρή συνταγή

οικονομικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα, ιδιαίτερα ση-

μαντική αποδεικνύεται, για την προσπάθεια ενθάρρυνσης

νέων επενδύσεων και ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτο-

βουλιών, η δυνατότητα υποβολής προτάσεων επενδύσε-

ων, τόσο για τους Νέους και Νέες που θέλουν να ξεκινή-

σουν τη δική τους επιχείρηση, όσο και για τους Επιστή-

μονες-Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις υφιστάμενες

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. 

Οι προθεσμίες έχουν ήδη παραταθεί, σε μια προσπάθεια

διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων και ήδη πλησιάζουν,

σταδιακά, στην ημερομηνία λήξης τους, οπότε όσοι επι-

θυμούν να καταθέσουν προτάσεις επενδύσεων θα πρέπει

να επιταχύνουν την προετοιμασία τους και να συμβου-

λευτούν άμεσα τους εμπλεκόμενους φορείς ή τους εξω-

τερικούς συμβούλους με τους οποίους συνεργάζονται.

Το πρόγραμμα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και το

αντίστοιχο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα συνε-

χίσουν να δέχονται αιτήσεις, μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος Κρατικών Επενδύσεων -αφού δόθηκε και

δεύτερη παράταση- έως τη Δευτέ-

ρα, 16 Νοεμβρίου 2009, ενώ ο Φάκε-

λος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

θα αποστέλλεται μόνον ταχυδρομι-

κώς με συστημένη επιστολή στον

ΕΟΜΜΕΧ (Ξενίας 16, ΤΚ 115 28, Αθήνα), έως και δέκα

ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία

ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων. 

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση των Ελευθέρων Επαγ-

γελματιών, έχει παραταθεί χρονικά, έως τη Δευτέρα, 30

Νοεμβρίου 2009, οπότε και πρέπει να υποβληθούν οι

επενδυτικές προτάσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστή-

ματος Κρατικών Επενδύσεων, ενώ δεν κατατίθενται

έντυπα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα. Αντιθέ-

τως αυτά οφείλουν να τα διατηρήσουν οι ενδιαφερόμενοι

για επίδειξη σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα για την ενίσχυση Μικρών και

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, στους τομείς μεταποίησης,

τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, έχει παραταθεί χρο-

νικά, έως την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα

14.00, οπότε και πρέπει να έχουν κατατεθεί τα Έντυπα

υποβολής προτάσεων στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχεί-

ρισης, δηλαδή, τις συμμετέχουσες Τράπεζες, στα υποκα-

ταστήματα τους.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις βα-

σίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις για την παράταση

των προθεσμιών και σε ανάλυση προερχόμενη από τους

αντίστοιχους Οδηγούς των Προγραμμάτων ενίσχυσης

«Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Επιστημό-

νων - Ελευθέρων Επαγγελματιών», Υπουργείο Οικονο-

μίας και Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων

και Ανάπτυξης, καθώς και των Προγραμμάτων «Επιχειρη-

ματικότητας Γυναικών - Επιχειρηματικότητας Νέων», Ελ-

ληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και

Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). 

* Ο Δημήτρης Λεμονάκης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβου-

λος της Κέδρος Α.Ε., μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου Πειραιώς, E: dlemonakis@gmail.com.

Παράταση των προθεσμιών για τις ενισχύσεις Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων & Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών, 

λήξη προθεσμιών για την Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Δημητρίου Λεμονάκη*

Διαγωνισμός για Ελεύθερο 

Ασύρματο Ευρυζωνικό Internet 

σε ολόκληρο τον  Άγιο  Στέφανο

Στα  πλαίσια του  προγράμματος  «Κοινωνίας της Πληρο-

φορίας», ο  Δήμος  Αγ. Στεφάνου υλοποιεί το επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα για την παροχή σε ολόκληρο  τον Άγιο

Στέφανο Ελεύθερου Ασύρματου Ευρυζωνικού  Internet.

Ο προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των

45.000,00  Ευρώ.

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  κατά 80%  από  το Ευρω-

παϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και κατά  20%

από  Εθνικούς  Πόρους.

Οι νέες αυξήσεις που θα φθά-

σουν το 70%, με το πρόσχημα

της χιλιομετρικής χρέωσης, η

τοποθέτηση διοδίων και στην

είσοδο της Ε.Ο Αθηνών-Λα-

μίας στις Αφίδνες και η τοπο-

θέτηση πλευρικών νέων σταθ-

μών διοδίων σε Κρυονέρι, Κα-

πανδρίτι, Μαλακάσα Οινόφυ-

τα και Θήβα, επιβαρύνουν δυ-

σβάσταχτα τους κατοίκους και

τους εργαζόμενους στη Β.Α.

Αττική και στη Βοιωτία.

Η κατάσταση που ήδη έχει δη-

μιουργηθεί από  την απότομη

αύξηση της κίνησης στους πα-

ράδρομους που είναι ανεπαρ-

κείς, σε άθλια κατάσταση και

επικίνδυνοι από κάθε άποψη,

και η καθυστέρηση που παρα-

τηρείται, έχει οδηγήσει σε τε-

ράστια ταλαιπωρία τους χιλιά-

δες κατοίκους και εργαζόμε-

νους της περιοχής, που έχουν

όλα τα προηγούμενα χρόνια,

χρυσοπληρώσει την κατα-

σκευή των έργων υποδομής

των εθνικών οδών με τα διόδια

που έχουν πληρώσει και  μέσα

από τους φόρους (περισσότε-

ρο από 50%) στα καύσιμα, τα

τέλη κυκλοφορίας που εξακο-

λουθούν να πληρώνουν. Επί-

σης μέσα από τους φόρους

που το δημόσιο συμμετέχει με

πάνω από 20% στο κόστος

των ιδιωτικοποιημένων έργων

που κατασκευάζονται με τις

συμβάσεις.

Την επιβολή διοδίων καταγγέ-

λουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η  Νομαρ-

χιακή Αγωνιστική Συνεργασία

(ΝΑΣ) Αν. Αττικής. 

ΚΑΛΟΥΜΕ τη νέα κυβέρνηση,

να προχωρήσει στην κατάργη-

ση των αποικιακών συμβάσε-

ων παραχώρησης σε ιδιωτικές

κατασκευαστικές εταιρείες

των εθνικών μας δρόμων, που

είναι δημόσια περιουσία και

ανήκουν στο λαό και να προ-

χωρήσουν τα έργα για την κα-

τασκευή των αναγκαίων παρα-

δρόμων και των υποδομών για

ένα σύγχρονο, ασφαλές οδικό

δίκτυο καθώς και για ένα δί-

κτυο μέσων σταθερής τροχιάς,

για την εξυπηρέτηση των χι-

λιάδων κατοίκων της περιοχής

Β.Α. Αττικής, Βοιωτίας και Εύ-

βοιας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

“Οι κάτοικοι των περιοχών μας

δεν πρέπει στιγμή να παρα-

συρθούν από ανέξοδες προτά-

σεις διεκδίκησης  οι οποίες,

πάνε να αποπροσανατολίσουν

τον αγώνα τους,  αλλά πρέπει

να διεκδικούν σταθερά ΤΗΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟ-

ΔΙΩΝ”, γράφει η ΝΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί, 15/10/2009

Α.Π.: 18663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 234/2009 από-

φαση Δ.Σ. Κρωπίας εγκρίθηκε η πρόταση τροποποί-

ησης ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα της οδού Πε-

ρικλέους, μεταξύ των Ο.Τ. 242-257. Καλούνται οι

ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση και τυχόν υποβολή

ενστάσεων να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας εντός Δεκαπέντε (15) ημερών από

την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

Μαζικές αντιδράσεις για τα διόδια

Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων και φορέων

Η Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων και φορέων περιοχής

Ωρωπού-Μαλακάσας, μετά τις πραξικοπηματικές ενέργει-

ες της εταιρείας, που με την σύμβαση παραχώρησης της

έχει δοθεί η εκμετάλλευση της Εθνικής οδού Αθηνών-Λα-

μίας, να εγκαταστήσει νέα διόδια στη Μαλακάσα, στο Κα-

πανδρίτι και στον Αυλώνα, καθώς επίσης και στην είσοδο

προς Αθήνα στα διόδια των Αφιδνών, αλλά και  η απαρά-

δεκτη αύξηση των τιμών των διοδίων, έχει αγανακτήσει

τους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες των περιο-

χών μας.

...Μόνο με την ενωμένη δράση μας θα μπορέσουμε να

αντισταθούμε και να επιβάλλουμε την κατάργηση της απα-

ράδεκτης αυτής σύμβασης που οδηγεί  στην επιβολή και

νέων χαρατσιών, μειώνει το εισόδημα των κατοίκων και

εργαζομένων στις περιοχές μας και υποβαθμίζει την ήδη

υποβαθμισμένη περιοχή μας, τονίζουν σε δελτίο τύπου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ

Πρόεδρος Κοινότητας Μαλακάσας



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.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  19/10  8μ.μ.

Το Δημοτικο Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει

την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8μ.μ, με μοναδικό

θέμα  

1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του

Δήμου μας, οικ. έτους 2010.
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Η κακή διατροφή επιβαρύνει την υγεία και μειώνει

την αυτοεκτίμηση. Eίναι σίγουρα δύσκολο να υιοθε-

τήσετε ένα ιδανικό πρόγραμμα διατροφής, κυρίως

όταν βρίσκεστε πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Υπάρ-

χουν όμως κάποια εύκολα πράγματα που μπορείτε

να κάνετε για να τη βελτιώσετε σημαντικά:

• Τρώτε μόνον όταν πεινάτε πραγματικά. Κάθε φορά

όμως που "νιώθετε" ότι πεινάτε, αναρωτηθείτε: "Πει-

νάω πραγματικά ή συμβαίνει κάτι άλλο;". Μην τρώτε

όταν δεν είστε καλά συναισθηματικά. 

• Εάν καταλάβετε ότι δεν πεινάτε πραγματικά, αλλά

κάτι σας "σπρώχνει" στο φαγητό, προτού ενδώσετε

στον πειρασμό του φαγητού θυμηθείτε ότι η συναι-

σθηματική πείνα είναι κυρίως ένα νοητικό πρόβλημα,

μία ρουτίνα από την οποία πρέπει να ξεφύγετε. Απο-

σπάστε λοιπόν το νου σας με κάποια ασχολία που

σας ενθουσιάσει και που σας δίνει χαρά. 

• Μην τρώτε για να ανταμείψετε ή να τιμωρήσετε

τον εαυτό σας. Να είστε ρεαλιστές στους στόχους

σας και να επιβραβεύετε τον εαυτό σας για ό,τι κα-

λό πετυχαίνει με άλλα πράγματα, εκτός από το φα-

γητό. 

• Νομιμοποιήστε τη σχέση σας με το φαγητό και αρ-

χίστε να τρώτε ό,τι θέλετε - μόνον ό,τι πραγματικά

θέλετε. Μην τρώτε ό,τι δεν σας αρέσει. Να χαίρεστε

αυτό που τρώτε και να του δίνετε την αξία που του

πρέπει. 

• Να τρώτε χωρίς περισπασμούς, όπως ραδιόφωνο,

τηλεόραση, βιβλία, αλληλογραφία, εφημερίδες, έγ-

γραφα ή κατά τη διάρκεια έντονης ή προκλητικής

συζήτησης. 

• Τρώτε διάφορες τροφές, συνδυάζοντάς τες κατάλ-

ληλα μεταξύ τους, για να βρίσκετε περισσότερο εν-

διαφέρον και ευχαρίστηση στο γεύμα που τρώτε.

Δοκιμάστε νέες γεύσεις, αλλά προσέξτε τους συν-

δυασμούς που θα κάνετε. 

• Τρώτε αργά και ήρεμα. Όταν βρίσκεστε όμως κάτω

από ένταση ή δεν έχετε χαλαρώσει επαρκώς, προ-

σπαθήστε να αποφύγετε οτιδήποτε γλυκό ή αμυλού-

χο. 

• Να τρώτε με μικρότερες πιρουνιές και μικρές μι-

κρές μπουκιές. Μασάτε καλά κάθε μπουκιά σας. Μη

μιλάτε την ώρα που τρώτε. 

• Όταν έχετε φαγητό στο στόμα σας, να αφήνετε το

πιρούνι στο πιάτο. 

• Κατά τη διάρκεια του φαγητού χρησιμοποιήστε

όλες τις αισθήσεις σας και όχι μόνο τη γεύση: Νιώ-

στε τις μυρωδιές με την όσφρηση, απολαύστε την

οπτική πανδαισία που σας προσφέρει ένα καλοστο-

λισμένο πιάτο, χρησιμοποιήστε τα χέρια σας όπου

σας επιτρέπεται, ακούστε το γλυκό θόρυβο που κά-

νει η τροφή καθώς μασιέται αργά μέσα στο στόμα

σας. 

• Φάτε μέχρι να χορτάσετε. Το πότε και με ποια πο-

σότητα θα χορτάσετε μπορεί να αλλάζει και να δια-

φοροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. 

• Όταν τελειώσετε το φαγητό σας, καθίστε για λίγο

ακόμα στο τραπέζι. Μη σηκώνεστε αμέσως, για να

αποφύγετε να φάτε περισσότερο. Ηρεμήστε και αι-

σθανθείτε τα πρώτα στάδια της χώνεψης. 

• Αν συμβεί να κάνετε μία σοβαρή διατροφική κατά-

χρηση τρώγοντας υπερβολικά, φροντίστε στα επό-

μενα δύο γεύματα να φάτε μόνο λαχανικά και να πι-

είτε αφεψήματα. 

• Επεκτείνετε τις γνώσεις σας για τη γεύση του φα-

γητού και τον τρόπο που επηρεάζει το σώμα σας.

Προσέξτε ιδιαίτερα το πόσο χορτασμένοι είστε και

το πώς αισθάνεστε μετά την ολοκλήρωση του γεύ-

ματος σας. 

• Μην αλλάζετε τις επιλογές σας σχετικά με το φα-

γητό όταν είναι κι άλλοι παρόντες. Να τρώτε ό,τι θέ-

λετε να φάτε κοντά σε όποιον και να βρίσκεστε. Πο-

λύ σημαντικό: Δεν χρειάζεται να απολογείστε ή να

δίνετε εξηγήσεις σε κανέναν γι' αυτό που τρώτε. 

• Απολαύστε το φαγητό σας και επικεντρωθείτε

στην ευχαρίστηση που σας χαρίζει. 

• Μην παραλείπετε γεύματα και μην κάνετε το λάθος

να αποφεύγετε το φαγητό όταν πεινάτε πραγματικά.

Φάτε λοιπόν όταν πεινάσετε αλλά σταματήστε όταν

χορτάσετε!

Να θυμάστε: Το φαγητό είναι μία σπονδή στην ίδια

τη ζωή. Δείξτε του σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Στεφανία Αποκορωνιωτάκη

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος – Ειδ. στις Διατροφικές Διαταραχές

Συνεργάτης του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού Κέντρου ΨυχοΣύνθεση

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Βασικοί κανόνες διατροφής

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ,

στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού

Δικτύου της RE/MAX, σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. ΤΗΛ: 210/8970947 email: remax-

anagen@ath.forthnet.gr 

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε σπίτι.

Τηλέφωνο 6998 335564

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Ισορροπημένη Διατροφή =

Σωματική & Ψυχική Υγεία

Εκτιμήστε την δική σας κατάσταση στο χώ-
ρο του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού
Κέντρου Βάρης

Για τα άτομα που θέλουν να μπουν στη διαδικασία

της ισορροπημένης  διατροφής –ή/και απώλειας βά-

ρους θα ήταν βοηθητικό πριν ξεκινήσουν κάποια δί-

αιτα να επισκεφθούν έναν ειδικό επιστήμονα δια-

τροφής – διαιτολόγο, ώστε να γνωρίσουν και οι ίδιοι

ποιες είναι οι πρακτικές που ασκούνται, να εξετά-

σουν πόσο έτοιμοι είναι να ξεκινήσουν τη διαδικασία

αυτή και κατόπιν γνωρίζοντας να πάρουν την από-

φαση. 

Στο χώρο του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού Κέ-

ντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση για τις επόμενες Δευτέ-

ρες 19 και 26 Οκτωβρίου θα υπάρχει ελεύθερη - δω-

ρεάν 30λεπτη επίσκεψη / συζήτηση με κλινικό διαι-

τολόγο ειδικευμένο στις διατροφικές διαταραχές

κατόπιν ραντεβού όπου μπορεί να εκτιμηθεί η δική

σας κατάσταση εξατομικευμένα, να συζητήσετε για

τα δικά σας διατροφικά θέματα και να ενημερωθείτε

για το τι μπορείτε να κάνετε. Η όλη διαδικασία της

απώλειας βάρους μπορεί να συνοδευτεί - ενισχυθεί

από ψυχολογική υποστήριξη. 

Για ραντεβού καλέστε στα εξής τηλέφωνα : 210

8900036, 6932 310936.
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Προγράμματα ΝΕΛΕ στο

Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή

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

διοργανώνει  τα εξής εκπαιδευτικά –επιμορφωτικά προγράμματα

για ενήλικες:

• Κόσμημα • Ανθοδετική

• Κεντημένο ψωμί • Ζωγραφική 

• Διαιτολογία – Διατροφή • Χειροτεχνία

• Πρώτες Βοήθειες • Μαγειρική – ζαχαροπλαστική

• Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  (με δυνατότητα απόκτησης  ECDL)

➢ Τέχνη, ποιότητα και φαντασία στο τραπέζι 

➢ Ραδιοφωνίας: Παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών

➢ Φωτογραφίας (τμήμα αρχαρίων και  τμήμα προχωρημένων)

➢ Κοπτικής - ραπτικής (τμήμα αρχαρίων και  προχωρημένων)

➢ Αργυροχρυσοχοΐας (τμήμα αρχαρίων και  προχωρημένων)

➢ Σύγχρονη Αμπελουργία – Οινοποιία

➢ Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέτηση Πελατών

➢ Διακόσμηση βιτρίνας και προβολή–προώθηση προϊόντων &

υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κα Σπυριδούλα Καβού-

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

και να συμπληρώσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους.

Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν μέχρι τις 30  Σεπτεμβρίου 2009. 

Αγαπητοί συμπολίτες,  

Στις Εθνικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, ο Ελληνικός λα-

ός και ειδικά οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής αποφάσι-

σαν να καταδικάσουν όλους αυτούς που πλήγωσαν τη πα-

τρίδα μας τα τελευταία 5,5 χρόνια και εναποθέσουν τις ελ-

πίδες τους στο ΠΑΣΟΚ και στον αρχηγό του, Γιώργο Πα-

πανδρέου, ο οποίος καθ’όλη τη διάρκεια της προεκλογικής

περιόδου ανέπτυξε με σαφήνεια το πρόγραμμα και το σχέ-

διο του για την Ελλάδα που όλοι ονειρευόμαστε. Στην πε-

ριοχή μας η ανατροπή του πολιτικού

σκηνικού θεωρείται δεδομένη μετά το

αποτέλεσμα τόσο των Ευρωεκλογών

όσο και των Εθνικών Εκλογών, καθώς

στα παραδοσιακά κάστρα της Νέας

Δημοκρατίας όπως το Κορωπί, το

Μαρκόπουλο κ.α., το ΠΑΣΟΚ βγήκε

πρώτη δύναμη. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου, με την από-

φαση του, να ηγηθεί του ψηφοδελτί-

ου της περιφέρειας μας, έστειλε το μήνυμα σε όλους μας

ότι η περιοχή μας θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα

για τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ειδικά μάλιστα μετά τις

καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού εξαιτίας της

ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού.

Θέλω να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες μελών και φίλων του

Κινήματος στις Τοπικές μας Οργανώσεις, που αγωνίστηκαν με

πάθος για την Αλλαγή. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ανα-

τολικής Αττικής και οι Οργανώσεις της θα εξακολουθήσουν να

βρίσκονται δίπλα στη νέα κυβέρνηση με προτάσεις και ιδέες

για μια Ανατολική Αττική που μας αξίζει.

Θα δώσουμε  τον καλύτερό μας εαυτό, για να μετατρέ-

ψουμε αυτή τη μεγάλη εκλογική νίκη σε μία τετραετία δη-

μιουργική και πολύ γόνιμη για όλους τους Έλληνες. Όχι

μόνο για όσους μας ψήφισαν, αλλά και για ολόκληρη την

Ελλάδα.

Θωμάς Ναστούλης

Γραμματέας Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρί-

νας Κορωπίου πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμμα-

τα ενηλίκων για το 2010. Τα προγράμματα θα πραγματο-

ποιηθούν εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός

συμμετοχών. Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα

κρατηθεί 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

Δώρα Γιαννακοπούλου στο τηλ.: 6995214157.

Τ.Ο. ΚΡΩΠΙΑΣ

Οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου βρήκαν

το ΠΑΣΟΚ θριαμβευτή στην επικράτεια

και νικητή στην πόλη του Κορωπίου. Το

ΠΑΣΟΚ σεβόμενο τους πολίτες, το περιβάλλον και τους

δημοκρατικούς θεσμούς ακολούθησε μια σύγχρονη προε-

κλογική εκστρατεία χωρίς αφισορύπανση, χωρίς εντάσεις

και άνευ λόγου υποσχέσεις.

Ο ελληνικός λαός υπερψήφισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

για την “πράσινη ανάπτυξη”, ο λαός του Κορωπίου μας

εμπιστεύθηκε. Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε

τος πολίτες του Κορωπίου γι’ αυτή τους την εμπιστοσύνη

και να τους καλέσουμε κοντά μας στη νέα εποχή.

Αλλάζουμε πορεία για την Ελλάδα και για τη ζωή όλων

μας. Από σήμερα, ξεκινάμε μαζί μια μεγάλη εθνική προ-

σπάθεια. Να βάλουμε τη χώρα ξανά σε πορεία ανάταξης,

προόδου, δημιουργίας.

Σας θέλουμε όλους κοντά μας, αρωγούς στη μεγάλη αυ-

τή προσπάθεια για τη Χώρα. Στη νέα αυτή πορεία, μονα-

δική μας πυξίδα, μοναδικός γνώμονας για κάθε μας από-

φαση, για κάθε μας πράξη, είναι ο πολίτης.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ

Κρωπίας

Γ. Πρόφης, Γραμματέας

Εφυγε από τη ζωή ο 

Κώστας Παπαδόπουλος

Βαριά ακούστηκε ο αιφνίδιος θάνατος του Κώστα

Παπαδόπουλου,  άξιου πολίτη της κοινωνίας της

Γλυφάδας, καλού οικογενειάρχη και επιχειρηματία.

Συμβολαιογράφος και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

“Οαση” ο Κώστας Παπαδόπουλος, Λάκωνας στην

καταγωγή, με ιδιαίτερη αγάπη για το χωριό του, την

Αγόριανη, που επισκεπτόταν συχνά, πρόσφερε

απλόχερα και στο χωριό και στη Γλυφάδα, όπου ζού-

σε και δραστηριοποιείτο κοινωνικά και δημοτικά.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Ταϋγετου που τον σκέ-

πασε.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

“ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Γλυφάδα σήμερα 9/10/09 το διοικητικό Συμβούλιο

της Παναθηναϊκής, Παράρτημα Γλυφάδας - Βού-

λας, ύστερα από τον αιφνίδιο θάνατο του Κων/νου

Παπαδόπουλου, καταξιωμένης προσωπικότητας σ’

όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και άξιου

συμπολίτη μας, συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

α. Εις μνήμην του αποθανόντος να  κατατεθεί χρη-

ματικό ποσόν στο Γηροκομείο Σπάρτης, αντί στε-

φάνου κατ’ επιθυμία της οικογένειάς του.

β. Ν’ αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος

συλληπητήριο τηλεγράφημα.

γ. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γραμματεύς

Μ. Δαμηλάκου Αγγ. Στάμου

ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Πανηγυρική έναρξη

Ο Πανελλήνιος φιλανθρωπικός, πολιτιστικός, περι-

βαλλοντικός και αθλητικός Μη Κερδοσκοπικός Ομι-

λος “Νέοι Ορίζοντες”, με έδρα τη Βούλα, καλεί τα

μέλη και τους φίλους και όλους τους πολίτες στην

τελετή του αγιασμού για τη νέα εθελοντική χρονιά,

την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 7.15μ.μ. στα γρα-

φεία του Ομίλου (Θάσου 5 Βούλα), στηλ. 210

9657.957.

Την εκδήλωση θα τιμήσει ο σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΒΑΡΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η  Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης

ΠΑΣΟΚ Βάρης, καλεί σε Ολομέλεια τα μέλη και φί-

λους του ΠΑΣΟΚ, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις

7μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βάρης, (Οδός Άττιδος – Βάρη)

Θέμα, η “ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕ-

ΣΜΑΤΟΣ  4-10-2009”.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣ. ΣΙΑΜΕΤΗΣ
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Η Πειθαρχική Επιτροπή της

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρία-

σή της, την Τρίτη 13/10/09

αποφάσισε τις κάτωθι ποι-

νές:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Επιβαρύνονται με 1 αγωνι-

στική και με χρηματικό πρό-

στιμο 10€

1. ΝΤΑΡΑΣ Μ. (ΠΑΝΣΤΑΥ-

ΡΑΪΚΟΣ)

2. ΜΑΝΤΑΛΩΖΗΣ Δ. (ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ)

3. ΚΟΛΟΝΙΚΗΣ Λ. (ΔΟΞΑ

ΑΓ. ΑΝΝΑΣ)

4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. (ΕΛ-

ΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ)

5. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (ΠΡΟΦΗ-

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ )

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Επιβαρύνονται με 3 Αγωνι-

στικές και χρηματικό πρό-

στιμο 30€

1. ΜΠΟΥΤΣΑΪ ΑΝΤ. (ΑΟ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ), 

2. ΔΡΑΓΟΥΛΗΣ Γ.(ΑΟ ΔΙΟ-

ΝΥΣΟΥ)

3. ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΝ. (ΔΟΞΑ

ΑΓ ΑΝΝΑΣ )

4. ΣΟΥΡΛΑΣ Π. (ΚΥΑΝΟΥΣ

Α ΒΑΡΗΣ), 1 Αγωνιστική

και χρηματικό πρόστιμο

10€

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. (ΜΑΥ-

ΡΟΣ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ), 1

Αγωνιστική και χρηματικό

πρόστιμο 10€

ΠΟΙΝΕΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΝΕΩΝ

1. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ Κ. (ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ), 6

Αγωνιστικές

2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (ΑΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ), 3 Αγωνιστικές

3. XHULLIANO CACO (ΑΟ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ), 1 Αγωνιστική

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β.

(ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ), 2

Αγωνιστικές

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΑΙΔΩΝ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Δ. (ΣΑ-

ΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ), 1

Αγωνιστική

Κλήθηκαν σε απολογία
την Τρίτη 20/10 για τα ανα-

γραφόμενα στο φύλλο

αγώνα και την έκθεση πα-

ρατηρητή πρωτθλήματος,

τα παρακάτω σωματεία:

1. Το σωματείο ΑΠΕ ΛΑΥ-

ΡΕΩΤΙΚΗ

2. Το σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και τον τερ-

ματοφύλακα του φιλικού

αγώνα ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ.

ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1. Ο αγώνας μεταξύ των

ομάδων ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ. ΝΕ-

ΡΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

κατακυρώνεται με σκορ 3-0

υπέρ του σωματείου ΕΛΠΙ-

ΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ λόγω αντι-

κανονικότητας του γηπέ-

δου του ΑΣΤΕΡΑ ΓΛ. ΝΕ-

ΡΩΝ. Η ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ

ΓΛ. ΝΕΡΩΝ τιμωρείται με

αφαίρεση 2 βαθμών για την

επόμενη περίοδο και υπο-

χρεούται να καταβάλει όλα

τα έξοδα και της επιβάλλε-

ται επίσης και χρηματικό

πρόστιμο 200€.

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

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ξεκινήσανε και οι ομαδικοί αγώνες των διαφό-

ρων κατηγοριών για τα πρωταθλήματα 2009-2010.

Για την Α2 κατηγορία γυναικών η ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ πέτυχε 2 νίκες

(4-3 τον Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ & 4-0 τον

Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) και έχασε

με 4-1 από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑ-

ΜΑΡΙΑΣ.

Μετά τους τρεις αυτούς αγώνες η

ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται στην 2η

θέση, ισοβαθμώντας με τις ομάδες

ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑ-

ΡΙΑΣ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑ-

ΡΙΑΣ. 

Για την Α2 κατηγορία των ανδρών η

ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ κέρδι-

σε με 4-1 τον Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ αλλά έχασε με 4-3 τόσο από τον ΕΣΠΕ-

ΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ όσο και από τον ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

Στην βαθμολογία βρίσκεται στην 6η θέση ισοβαθμώντας με τον Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ

ΠΑΤΡΑΣ.

Για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής η γυναικεία ομάδα του ΑΟ

ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με 4-0 το Α.Κ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και επίσης με 4-0 τον ΠΟΚ

ΕΣΠΕΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αντίθετα από την γυναικεία ομάδα η ανδρική, για το πρωτάθλημα της Β’ κατη-

γορίας Αττικής έχασε με 4-0 τόσο από τον ΠΗΓΑΣΟ όσο και από την ΚΑΝΤΖΑ.

Εξελίξεις στο Πινγκ - Πονγκ
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένε-

ται αυτό το τριήμερο, 16 - 18 Οκτωβρί-

ου, η έναρξη του Κυπέλλου Ελλάδας

στο άθλημα της Υπερπήδησης Εμπο-

δίων. Στις εγκαταστάσεις Ελληνικού

Ιππικού Ομίλου στον Παράδεισο Αμα-

ρουσίου  θα φιλοξενηθεί ο πρώτος

αγώνας Κυ-

πέλλου, στον

οποίο θα λά-

βουν μέρος

ιππείς και

αμαζόνες από

όλη την Ελλά-

δα. 

Οι αγώνες θα

αρχίσουν την

Παρασκευή

στις 12.00 και

το Σαββατο-

κύριακο στις 10.00, ενώ αναμένεται να

λάβουν μέρος πάνω από 200 ιππείς και

αμαζόνες από όλη την Ελλάδα. Θα

διεξαχθούν αγωνίσματα νεολέκτων ίπ-

πων και διαφόρων υψών που θα κυμαί-

νονται από 1.10μ. έως και 1.45μ.

Τους δύο μήνες του Οκτωβρίου και του

Νοεμβρίου θα διεξαχθούν συνολικά

τρεις αγώνες Κυπέλλου και θα αναδει-

χθούν Κυπελλούχοι σε όλες τις κατη-

γορίες. 

Στην περσινή διοργάνωση του Κυπέλ-

λου Ελλάδας Κυπελλούχοι είχαν ανα-

δειχθεί στις

Κατηγορίες

Α Ενηλίκων

και Αμαζό-

νων η Κατε-

ρίνα Dou-

bodel με την

Flower Lady

και τον

Sofist αντί-

στοιχα, στις

Κατηγορίες

Εφήβων, Γ

και Νέων Ίπ-

πων η Ζέτα Φούντα με τον Kricket du

Hecquet, την Blue Girl και τον Kannan

Z Bebe αντίστοιχα, στην Κατηγορία Β

ο Φίλιππος Χάγερ με τον Larpauit de

Jet και στην Κατηγορία Παίδων ο Δη-

μήτρης Μπάσδρας με τον Gipsan.

Αρχίζει το κύπελλο εμποδίων

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ - ΚΙΤΣΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ - Τηλ.: 9653462

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α
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Ο Α. Αποστολάτος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στο χώρο

των τεχνικών και οικοδομικών έργων, ήταν άνθρωπος με γνώση

των προβλημάτων της Βούλας, ιδίως στον τομέα έργων υποδο-

μής. Αντιμετώπισε τα προβλήματα αυτά με δυναμισμό και εργα-

τικότητα και η σημαντική του προσφορά αναγνωρίστηκε από

τους Βουλιώτες, που τον εξέλεξαν Δήμαρχο σε τρεις συνεχείς

εκλογικές αναμετρήσεις. Παρέμεινε στο δημαρχιακό αξίωμα έως

το 1996, που παραιτήθηκε οικειοθελώς, προκειμένου να θέσει

υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.  

Στόχος του Αποστολάτου ήταν η πολύπλευρη και ισορροπημένη

ανάπτυξη της Βούλας. Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν καθόλου εύ-

κολο, σε μια περίοδο κατά οποία η οικοδομική δραστηριότητα

στην περιοχή του Δήμου Βούλας ήταν ιδιαιτέρως αυξημένη. Εί-

ναι ενδεικτικό ότι περίπου το 50% των αδειών που εκδόθηκαν

από το Πολεοδομικό Γραφείο Αργυρούπολης κατά τη δεκαετία

του 1980 αφορούσαν κτίσματα στη Βούλα.

Μία από τις πρωταρχικές επιδιώξεις του Αποστολάτου ήταν η με-

ταφορά των δημοτικών υπηρεσιών από ενοικιασμένο ιδιωτικό χώ-

ρο, όπου στεγαζόταν μέχρι το 1990, στο σημερινό Δημαρχείο. Ο

Αποστολάτος προώθησε την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονι-

σμό των δημοτικών υπηρεσιών. Το έτος 1996 ο Δήμος Βούλας

αδελφοποιήθηκε με τον κεντρικό Δήμο Ομπόριστε στη Σόφια.

Κατά τα δέκα χρόνια της Δημαρχίας Αποστολάτου έγιναν σημα-

ντικότατα έργα οδοποιϊας, διανοίχτηκαν, ασφαλτοστρώθηκαν ή

συντηρήθηκαν πολλοί δρόμοι, διαμορφώθηκαν και πλακοστρώ-

θηκαν πεζοδρόμια. Επεκτάθηκε, οργανώθηκε και συντηρήθηκε το

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων στο μεγαλύτερο

ποσοστό της Βούλας. Επίσης, ο Αποστολάτος ενδιαφέρθηκε για

την καθαριότητα του Δήμου και προώθησε την αγορά απορριμ-

ματοφόρων και μηχανικής σκούπας-οχήματος. Επιπλέον, φρόντι-

σε για τη διαμόρφωση του νέου δημοτικού νεκροταφείου στη θέ-

ση Κρεββατάκια Υμηττού και για τον καθαρισμό και την ανάπλα-

ση τμημάτων της παραλίας και διαφόρων πλατειών, όπως της κε-

ντρικής πλατείας Ιμίων κ.ά.

Επί Αποστολάτου, ο Δήμος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και

για τον τομέα της εκπαίδευσης: κατασκευάστηκαν αρκετά σχο-

λικά κτίρια (1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Νηπιαγωγείο, 4ο Νηπιαγω-

γείο)* και προστέθηκαν αρκετές αίθουσες στα υπάρχοντα σχο-

λεία. Ο περιβάλλων χώρος των σχολείων διαμορφώθηκε κατάλ-

ληλα για να καλύψει τις ανάγκες του σχολικού αθλητισμού. Πα-

ράλληλα, δημιουργήθηκαν αρκετοί παιδότοποι σε όλη την έκτα-

ση της Βούλας, ενώ στην παραλία κατασκευάστηκε το Πάρκο Κυ-

κλοφοριακής Αγωγής.

Η κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Βουλιωτών τονώθηκε σημα-

ντικά με την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την

Πνευματική Εστία του Δήμου. Το Πνευματικό Κέντρο στεγάστη-

κε σε ανακαινισμένο παραδοσιακό κτίσμα στο Πάρκο Εθνικής

Αντίστασης, ενώ χτίστηκε στην παραλία το ανοιχτό δημοτικό θέ-

ατρο «Σοφία Βέμπο». 

Επιπλέον, μικρό θέατρο για παιδιά (Παιδικό Δημοτικό Θέατρο)

ανεγέρθηκε στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, δίπλα στις εγκατα-

στάσεις της Πνευματικής Εστίας Βούλας. Παράλληλα ανοικοδο-

μήθηκαν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις – το Κλειστό Γυ-

μναστήριο «Γ. Γεννηματάς» και τα γραφεία των αθλητικών σω-

ματείων – προκειμένου να ενισχυθεί η αθλητική δραστηριότητα

των νεαρών Βουλιωτών. Τέλος, επί δημαρχίας Αποστολάτου δη-

μιουργήθηκε Δημοτική Τράπεζα Αίματος, που λειτουργεί με την

υποστήριξη του Ασκληπιείου Νοσοκομείου».

Οι ιστορικές αναδρομές έχουν αξία όχι μόνο για την κεντρική πολιτική

σκηνή, μιας και αναφερθήκαμε στους λόγους του Καραμανλή και του

Παπανδρέου, αλλά και στην περιφέρεια, σε τοπικό επίπεδο. Είναι κάτι

που μας επισημάνθηκε και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Ας δούμε λοι-

πόν τι έγραφε η σημερινή δημοτική αρχή, στο βιβλίο «Η ιστορία της

Βούλας» που κυκλοφόρησε το 2004, για τον Αποστολάτο: «Οι ανα-

πτυξιακοί ρυθμοί του Δήμου Βούλας, επιταχύνθηκαν σημαντικά από το

έτος 1987, όταν ο Άγγελος Αποστολάτος ανέλαβε τα ηνία του Δήμου.

Το 1986 εξελέγη Δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού «Βούλα 

Δημιουργική Ανεξάρτητη Δημοτική Ανανέωση» (Δ.Α.Δ.Α.).

«Στόχος του Αποστολάτου η παράπλευρη 

και ισορροπημένη ανάπτυξη της Βούλας» 
Έλεγε ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης και η παρούσα δημοτική αρχή για τον Αγγ. Αποστολάτο το 2004


