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Είχαμε παρουσιάσει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΧΥΤΑ

Γραμματικού, που έδωσε στον ευρωβουλευτη Ν. Χουντή μετά από ερώτησή του,

με πρωτοσέλιδό μας στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ελπίζαμε και πιστεύαμε ότι μετά απ’ αυτό, η νέα Κυβέρνηση, θα “επαναδια-

πραγματευθεί” κατά δική της προσφιλή και πρόσφατη έκφραση τον ΧΥΤΑ Γραμ-

ματικού.

Δυστυχώς όμως αντ’ αυτού, οι κάτοικοι του Γραμματικού είδαν άλλη μια φορά

τα μηχανήματα να μπαίνουν μπροστά και τα ΜΑΤ να προασπίζουν τα συμφέρο-

ντα του εργολάβου, χτυπώντας αδιακρίτως τους κατοίκους που προσπάθησαν

να τους εμποδίσουν.                                                       Σελίδα 11

Τα ΜΑΤ ξαναχτυπούν 
στο Γραμματικό

28η Οκτωβρίου 1940

1ον ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ:

''Αι Ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από

της 05:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προ-

καλύψεως επί της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτε-

ραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους

(28/10/1940 ώρα 09.00, Ελληνικόν Γενικόν Στρατηγείον)''.

“...Αυτοί ήσαν οι γίγαντες της Πίνδου, του Καλπακίου,
των οχυρών. Λίγοι, απλοί, αγνοί πολεμιστές, ... λιτοί για
την πατρίδα τους. Τους ονόμασαν και ήρωες. Ήταν να
δεις λέει Έλληνες. 

ΒΑΡΗ:
Αποκαλυπτήρια

Μνημείου 

πεσόντων 1974

Τιμή στον 

Βαρκιζιώτη 

Ζησιμόπουλο

Στη Βουλή το οικόπεδο

του 3ου Γυμνασίου-

Λυκείου Βούλας

από το βουλευτή 

Θανάση Λεβέντη 

ΚΟΡΩΠΙ
Διαφωνίες για τον απολογισμό 

και ισολογισμό του Δήμου
Χρέη έχει δημιουργήσει η σημερινή δημοτική αρχή

του κ. Αθανασόπουλου και μάλιστα χωρίς να έχει κά-

νει κανένα απολύτως έργο υποδομής.

Δ. Κούσης

«Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν μια πολύ θετική εικό-

να και φανερώνουν τις μεγάλες προσπάθειες της Δη-

μοτικής Αρχής από το 2003 έως σήμερα για διαφάνεια,

συνέπεια και νοικοκύρεμα των δημοτικών οικονομικών” 

Θ. Αθανασόπουλος 

Σελίδα 6

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βάθρο της Δημοκρατίας”      Ανδρέας Παπανδρέου

Ο πραγματικός σκοπός της διοικητικής αναδιάρθρωσης, με τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2», είναι ο πλήρης
κομματικός έλεγχος του αποσυγκεντρωμένου κράτους.                               Κώστας Βενετσάνος

Με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης - δια μέσου του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη

Ραγκούση στη Βουλή «έρχονται τα πάνω – κάτω» για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση (Τ.Α.). 

Κι αλλού αυτό είναι θετικό, όπως η επαναφορά του παλιού εκλογικού συ-

στήματος, που απαιτεί 50% συν 1 ψήφο τουλάχιστον για την εκλογή Δη-

μάρχου, κι όχι Δημάρχου μειοψηφίας του 42% που ίσχυε με το νόμο Παυ-

λόπουλου. 

Αλλού όμως είναι καταστρεπτικό για τον ιστορικό θεσμό της Τ.Α.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κατασκευή «ισχυρών» Δήμων – Μαμούθ με τον

Καποδίστρια 2, όπου οι υπάρχοντες 1000 περίπου Δήμοι, θα συνενωθούν σε 300-350 «Δήμους».             
Συνέχεια στη σελ.3

Α΄ & Β΄  βαθμός παραμένει

Β’ πλαζ Βούλας 

– σε αγώνα δρόμου για συνέχιση εργασιών

επιδίδονται οι “Απολλώνιες Ακτές”

– Καταγγέλει η Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Σελίδα 7

ΕΘΝΙΚΗ  

ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ

Φορτωμένη κύπελλα επέ-

στρεψε η  εθνική αποστολή

Σελίδα 22

Χρέος τιμής 
και συνέχισης της ιστορίας...

28 Οκτωβρίου 2009
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Μπενίτο Μουσολίνι ο “σύντροφος”
γ. κορναράκης Σελ. 8

Βουλευτές “λίστας”
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

“Ενα παράπονο για τη Βούλα”
Σελ. 6

Ναι ή όχι στο εμβόλιο της γρί-

πης; Σελ. 10

Επετειακή εκδήλωση στην Κερατέα
Σελ.13

“Η δύναμη της ψήφου”

Αν. Μπουντουβά Σελ. 14

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 15

Προσπάθεια παραχάραξης της

ιστορίας   Σελ. 16

Παράταση προθεσμιών στα Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Αμεση απαλλοτρίωση του οικοπέδου 

για το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας

ζητά ο Θανάσης Λεβέντης

Συμμορία έστηνε ...καρτέρι

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άντρες και μία γυναίκα

από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Εγκλημά-

των, γιατί είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, η

οποία διέπραττε απόπειρες ληστειών σε βάρος χρη-

ματαποστολών, απόπειρες ανθρωποκτονίας, κλοπές

οχημάτων, εμπορία ναρκωτικά και και…

Καταζητούνται δε ακόμη τέσσερις συνεργοί τους.

Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι εδώ και

οχτώ μήνες είχαν διαπράξει μια σειρά ληστειών τρα-

πεζών, χρηματαποστολών, οχημάτων.

Συνελήφθη βιαστής

Συνελήφθη απογευματινές ώρες στις 15 Οκτωβρίου

στον διεθνή αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, κατηγορού-

μενος για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου κατ’ εξα-

κολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο ειδικό ανα-

κριτή.

Εκλεβαν οχήματα

Συνελήφθησαν στη Γλυφάδα δύο αλλοδαποί υπήκο-

οι Καζακστάν και Αλβανίας κατηγορούμενοι για κλο-

πές οχημάτων, που είχαν διαπράξει στη Γλυφάδα και

στον Αλιμο.

...Εδινε οδηγίες από τη φυλακή!

Συνελήφθησαν στην Κυψέλη δύο άντρες και μία γυ-

ναίκα κατηγορούμενοι για εκβίαση σε βάρος ημεδα-

πού άνδρα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, ναρ-

κωτικά χάπια, 6 κινητά, 4 πιστωτικές και βιβλιάρια

τραπεζών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι με άλλους δύο συ-

νεργούς και καθοδηγούμενοι από έγκλειστο στις δι-

καστικές φυλακές Μαλανδρίνου, το τελευταίο τρίμη-

νο, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και εκβίαζαν

άτομα που τους είχαν κλέψει τα οχήματα, προκειμέ-

νου να τους τα επιστρέψουν.

Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε καταδικαστική από-

φαση κάθειρξης δέκα χρόνων του τριμελούς Εφετεί-

ου Κακουργημάτων για κλοπές και ναρκωτικά.

Απέτρεψαν αυτοκτονίες

ανηλίκων

Το τελευταίο τρίμηνο εντοπίστηκαν από τη δίωξη ηλε-

κτρονικού εγκλήματος 13 ημεδαποί και ένας αλλοδα-

πός, ετών οποίων οι εννέα ανήλικοι, οι οποίοι είχαν εκ-

δηλώσει την πρόθεση να αυτοκτονήσουν μέσα από το

διαδίκτυο.

Οι συγκεκριμένοι, σε διαφορετικούς χρόνους και τό-

πους συνομιλούσαν δηλώνοντας την πρόθεσή τους να

αυτοκτονήσουν γιατί αντιμετώπιζαν είτε ψυχολογικά,

είτε οικονομικά προβλήματα.

Ο παρ’ ολίγον αυτόχειρας μιλώντας σε εικονικό δωμά-

τιο κατανάλωνε αλκοόλ μαζί με φαρμακευτικά σκευά-

σματα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των μηνυμάτων του

καθώς και άλλων χρηστών του διαδικτύου που ήθελαν

να αυτοκτονήσουν, εντοπίστηκαν ψηφιακά τα ηλεκτρο-

νικά τους ίχνη.

Εχουμε γράψει για την από πολ-

λών ετών απαλλοτρίωση του ΟΤ

251 της περιοχής Κόνιαρη, για την

ανέγερση του 3ου Γυμνασίου Λυ-

κείου Βούλας, πολλές φορές.

Η τελευταία ήταν η συνάντηση

της εκπαιδευτικής και μαθητικής

κοινότητας πριν ένα μήνα περί-

που, όπου οι εκπρόσωποι της εκ-

παιδευτικής κοινότητας ανακοίνω-

σαν μαχητικές κινητοποιήσεις,

γιατί δεν πάει άλλο.

Οι υποσχέσεις που είχαν πάρει

από τον διευθύνοντα του ΟΣΚ πα-

ρέμειναν υποσχέσεις, αφού άλλα-

ξε η κυβέρνηση, η οποία εύλογα

θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να

ενημερωθεί κλπ.

Ηδη διανύουμε το τελευταίο

18μηνο, ως οριζόμενη εκ του νό-

μου προθεσμία, μετά τη λήξη του

οποίου οριστικά θα αρθεί η απαλ-

λοτρίωση και θα χαθεί.

Βέβαια για το συγκεκριμένο χώρο

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση

στη ΣΑΕ 0476 και στον κωδικό

1999 ΣΕ 04760001 αλλά ο ΟΣΚ

δεν έχει καταβάλει ακόμη το πο-

σόν.

Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει

και ο βουλευτής:

Επειδή τα δύο Γυμνάσια και τα

δύο Λύκεια, τα οποία ήδη λειτουρ-

γούν στο Δήμο, εξυπηρετούν

τους μαθητές τριών συνοικιών,

ενώ οι μαθητές που ανήκουν στις

άλλες τρεις οικιστικές περιοχές

του Δήμου αναγκάζονται να δια-

νύουν καθημερινά αποστάσεις

που φτάνουν ως τα 4,5 και 5 χι-

λιόμετρα, λόγω της ιδιαίτερης

μορφολογίας του εδάφους και της

ανάπτυξης του οικισμού στον

ορεινό όγκο του Υμηττού, καθώς

και λόγω των τριών μεγάλων αξό-

νων κυκλοφορίας (Λεωφόροι Βου-

λιαγμένης, Βάρης και Καλύμνου)

που τέμνουν εγκάρσια και κάθετα

το Δήμο, με αποτέλεσμα να δυ-

σχεραίνεται η πρόσβαση των μα-

θητών στα υπάρχοντα Γυμνάσια

και Λύκεια, και να κινδυνεύει η

ζωή τους,

Επειδή οι μαθητές του 2ου Λυκεί-

ου κάνουν μάθημα σε υπόγειο χώ-

ρο που είχε προβλεφθεί ως απο-

θηκευτικός και σε μερικά τμήματα

ξεπερνούν τους 30 μαθητές, στο

2ο Γυμνάσιο χρησιμοποιούνται ως

αίθουσες η βιβλιοθήκη και το γρα-

φείο καθηγητών και οι μαθητές εκ

περιτροπής κάνουν μάθημα στις

αίθουσες που είναι άδειες λόγων

Γυμναστικής.

Ερωτάται η Κα Υπουργός:

• Τι μέτρα προτίθεται άμεσα να

πάρει ώστε να απαλλοτριωθεί το

οικόπεδο στο Δήμο Βούλας για να

ανεγερθούν το 3ο Γυμνάσιο και το

3ο Λύκειο, τα οποία ιδρύθηκαν με

το υπ’ αρ. ΦΕΚ στις 10/7/2006;

• Για ποιους λόγους δεν έχει κα-

ταβληθεί από τον ΟΣΚ το ανάλογο

ποσό για την αγορά του οικοπέ-

δου παρότι υπάρχει εγγεγραμμέ-

νη πίστωση;
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Πού στοχεύει η αλλαγή;

Όπως ανακοίνωσε στις προγραμματικές

του δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών

Γιάννης Ραγκούσης, στοχεύει:

– στην υποβάθμιση των Νομαρχιών σε

διοικητικές μονάδες της οικείας περι-

φέρειας. 

– Β΄ βαθμός Τ.Α. θα είναι η Περιφέρεια

με “επικεφαλής αιρετό Περιφερειάρχη

και αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο” κι

ακόμα,

– Θα θεσμοθετηθεί η “κρίσιμη” για το

μέλλον της Αττικής (και της Θεσσαλο-

νίκης) Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση.

«… λιγότερους δήμους στο σύνολο της

χώρας και βεβαίως και στην Αττική»

…Λιγότερους και ισχυρότερους! Σε τί

αλήθεια; Σε μηχανικό εξοπλισμό και

υπαλληλικό προσωπικό; Σε θεσμική και

εξουσιαστική ισχύ; Πιθανότατα.

Όχι όμως και σε συμμετοχή του πολίτη.

Όχι σε άσκηση δημοκρατικής πρακτι-

κής.

Εξ άλλου, η μεγιστοποίηση κατ’ έκταση

και πληθυσμό των δήμων, αλλά και οικο-

νομικά αν θέλετε δεν θα έχει σαν αποτέ-

λεσμα την μεγιστοποίηση της λειτουργι-

κής αποτελεσματικότητας των Δήμων.

Πράγμα που απεδείχθη πλέον και στον

ιδιωτικό χώρο υπερεθνικών γιγάντων

μάλιστα του χρηματοπιστωτικού και του

βιομηχανικού τομέα. 

Με τους καποδιστριακούς Δήμους το μό-

νο που θα επιτευχθεί είναι “καρατόμηση”

των “ανταρτών” Δημάρχων που εκλέγο-

νται ενάντια στις κομματικές αποφάσεις

και επιθυμίες. Κύριος σκοπός είναι ο

πλήρης κομματικός έλεγχος της Τ.Α.

Όσον αφορά το «κύτταρο της Δημοκρα-

τίας», τον δημοκρατικό θεσμό που χάνε-

ται στα βάθη των αιώνων, μέχρι τους μυ-

θολογικούς χρόνους, που επέζησε μέσα

σε περιόδους υποδούλωσης και εθνικών

περιπετειών, αυτό το κύτταρο μετατρέ-

πεται σε νεοπλασματικό όγκο, που θα

διαχειρίζεται τεράστια κεφάλαια, με αρ-

μοδιότητες για τις οποίες δεν έχει δώσει

«καλές εξετάσεις», με απόσταση αντι-

κειμενική από τον πολίτη, με εξάλειψη

των τελευταίων καταλοίπων της άμεσης

και πραγματικής δημοκρατίας. 

Ας το ξανασκεφθεί ο νεοπαγής Υπουρ-

γός, που προέρχεται κι από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, ας το ξανασκεφθεί και το

ΠΑΣΟΚ όχι με τους οικονομολόγους

του, αλλά με τους κοινωνιολόγους, τους

πολιτειολόγους, τους πολιτικούς επιστή-

μονες και τα ξαναλέμε όταν θα ‘ρθει η

ώρα. 

Ειλικρινά απορώ τι ακριβώς χειροκρότη-

σε η πλειονότητα των Δημάρχων – Συνέ-

δρων της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στον «Καποδίστρια

2»;

Τη μετάλλαξή τους από Δημοτικούς άρ-

χοντες σε κομματικούς εντολοδόχους;

την απώλεια της άμεσης προσωπικής

επαφής με τους δημότες τους;

- Ή την πολτοποίηση των τοπικών ιδιαι-

τεροτήτων των Δήμων τους στη μηχανή

του κιμά των μητροπολιτικών Δήμων;

Ας αναλογισθούν τις ευθύνες τους ΤΩ-

ΡΑ, διότι όταν μας καπελωθεί το αντιδη-

μοκρατικό τερατούργημα δεν θα δικαι-

ούνται να παριστάνουν τις μωρές παρθέ-

νες.

Θα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση

όλων των παρατάξεων στα δημοτικά

συμβούλια και τη στάση των οργανωμέ-

νων φορέων πολιτών που το συγκεκρι-

μένο νομοσχέδιο τους επιφυλάσσει το

ρόλο άβουλης και απρόσωπης μάζας.

Κ. Βενετσάνος

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταργείται

Στη νέα αρχιτεκτονική που σχεδιάζουμε ο

πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης αποτελείται

από ισχυρούς δήμους. Άρα, λιγότερους δή-

μους στο σύνολο της χώρας, βεβαίως και

στην Αττική. Ο ισχυρός δήμος, κυρίες και κύ-

ριοι συνάδελφοι, είναι αυτός που έχει ισχυ-

ρά θεμέλια. Και για μας τα ισχυρά θεμέλια,

τα ισχυρά κύτταρα του ισχυρού δήμου, είναι

η γειτονιά στα αστικά κέντρα, είναι το χω-

ριό στην περιφέρεια. Είναι αυτονόητο ότι ο

ισχυρός δήμος θα προκύψει από την εξα-

σφάλιση της πραγματικής οικονομικής αυτο-

τέλειάς του που προϋποθέτει φορολογική

αποκέντρωση, βεβαίως και ενίσχυση των δι-

οικητικών μηχανισμών του.

Όσον αφορά το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκη-

σης, αυτός πλέον θα αποτελείται από τις αι-

ρετές περιφέρειες. Η αιρετή δε περιφερεια-

κή αυτοδιοίκηση θα έχει επικεφαλής αιρετό

περιφερειάρχη και αιρετό περιφερειακό

συμβούλιο. Οι νομαρχίες θα λειτουργούν

πλέον ως διοικητικές μονάδες της οικείας

περιφέρειας. Είναι αυτονόητο ότι θα εξα-

σφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση των

νομών στη σύνθεση του εκλεγμένου περι-

φερειακού συμβουλίου. Στο επίπεδο της πε-

ριφερειακής αυτοδιοίκησης θα θεσμοθετη-

θεί και η κρίσιμη, για το μέλλον της Αττικής

και της Θεσσαλονίκης, μητροπολιτική αυτο-

διοίκηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πιο κρίσιμο

θέμα: η νέα αρχιτεκτονική που σας παρου-

σιάσαμε είναι αναγκαία όσο ποτέ, είναι επεί-

γουσα όσο ποτέ.

Αν πριν από την κρίση ήταν σκόπιμη, πλέον

είναι απαραίτητος όρος για να βάλουμε τη

χώρα σε νέους ρυθμούς, σε μία νέα πορεία.

Είναι επίσης ώριμη όσο ποτέ. Έχει μαζί της

την πολυετή επεξεργασία της ΚΕΔΚΕ και

της ΕΝΑΕ. Έχει τη στήριξη της ευρύτατης

πλειοψηφίας του κόσμου της αυτοδιοίκησης

και μετά από χρόνια διαβούλευσης όχι μόνο

την αποδέχονται όλοι αυτοί αλλά πιέζουν

για την εφαρμογή της. Έχει την ισχυρότατη

εντολή του Ελληνικού λαού που την ενέκρι-

νε στο πρόγραμμά μας. Έχει όλες τις προϋ-

ποθέσεις συναίνεσης, όπως μέχρι τώρα εκ-

φράστηκε στην Αίθουσα αυτή από τα κόμμα-

τα της Αντιπολίτευσης. Έχει βεβαίως μαζί

της μία ευρύτατη κοινωνική πλειοψηφία,

που θέλει ισχυρή, αποτελεσματική, διάφανη

αυτοδιοίκηση. Έχει απέναντί της κάτι, έχει

το χαμένο χρόνο, έχει το χαμένο έδαφος,

έχει το ασφυκτικό πράγματι χρονοδιάγραμ-

μα ως τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-

γές.

Εάν αφήναμε να μας καθοδηγούν κομματι-

κές σκοπιμότητες, ίσως διστάζαμε. Εάν

αφήναμε πάλι το πολιτικό κόστος να αποφα-

σίσει, ίσως φοβόμασταν. Αλλά αυτά ήταν

που καθήλωσαν τη χώρα, αυτά εμπόδισαν

να πάμε μπροστά. Γι’ αυτό με πλήρη συναί-

σθηση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε, με

επίγνωση του τιτάνιου έργου που απαιτείται,

με μόνο γνώμονα το συμφέρον της χώρας,

το εθνικό συμφέρον και τίποτα άλλο, προ-

χωρούμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, άμε-

σα στη θέσπιση της νέας αρχιτεκτονικής μέ-

σα στο 2010 για την εφαρμογή της στις επό-

μενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Με στόχο οι Δήμοι να μην ξεπερνούν τους 400 (από 1034), οι Νομαρχίες τις 16 από τις

52 που είναι σήμερα και οι Περιφέρειες να συρρικνωθούν σε έξι, θα αρχίσει η διαβού-

λευση αμέσως μετά τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ (14-15-16 Νοεμβρίου) και τις ΕΝΑΕ (6-7-8

Δεκεμβρίου), καθώς και οικονομικό πακέτο στήριξης της μεταρρύθμισης μέσω του «Θη-

σέα 2», ύψους 3,7 δισ. ευρώ.

Οι 56 Νομαρχίες συγχωνεύονται σε 7 αυτοδιοικητικές περιφέρειες: Αττικής, Πελοπον-

νήσου-Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου, Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κέρκυρας

και Λευκάδας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολι-

κής Μακεδονίας Θράκης και Βορείου Αιγαίου.

Όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό, προβλέπεται η εκλογή υπερνομάρχη, ενώ στα διοι-

κητικά όρια των παλαιών νομαρχιών θα τοποθετηθούν, ως βοηθοί του υπερνομάρχη, εί-

τε υπηρεσιακοί παράγοντες από τη διοίκηση, όπως προτείνει η ΕΝΑΕ, είτε αιρετοί σύμ-

βουλοι της νέας διοικητικής μονάδας, με πιθανότερο το δεύτερο ενδεχόμενο, καθώς

ασκούνται πιέσεις από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, το οποίο αναζητά ρόλο. Στις

εκλογές θα συμμετέχουν συνδυασμοί, καθένας από τους οποίους θα περιλαμβάνει τον

επικεφαλής και τους επιμέρους υποψήφιους συμβούλους, ενώ σε κάθε νομό θα αντι-

στοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εδρών. 

Χαρακτηριστικά σημεία από τις προγραμματικές

δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών



4 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

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

παιδιά και εφήβους.

Πληροφορίες: Πιστικού Βάσιλική: 6979449011

Πιστικού Αθηνά: 6974059920

4ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Επιστημονικών Ταινιών

Η Επιστήμη Πάει Σινεμά 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών παραμένοντας ο

μοναδικός θεσμός του είδους του στην Ελλάδα, για τέταρτη συ-

νεχή χρονιά φέτος συγκεντρώνει, και πάλι, τις σύγχρονες και

κορυφαίες παραγωγές από όλο τον κόσμο. Το CAID – Κέντρο

Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέχνης, διοργανωτής του φεστιβάλ,

προβάλλει περισσότερες ταινίες από ποτέ, για να φέρει την επι-

στήμη κοντά σε όσο το δυνατό περισσότερους και διαφορετι-

κούς θεατές.

Μερικά από τα πιο συναρπαστικά μυαλά της εποχής μας. Μερι-

κές από τις πιο γοητευτικές περιπέτειες της ανθρώπινης αναζή-

τησης 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.

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

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.

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ 

“ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑΣΡΑΜ”
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 31/10 

Αν πιστεύετε κι εσείς ότι η γιόγκα είναι η ανάγκη

του σήμερα και η κουλτούρα του αύριο, που μπο-

ρεί να αλλάξει τη ροή μεγάλων γεγονότων, ελά-

τε στα εγκαίνια του Κέντρου Γιόγκα Σατυανά-

ντασραμ. 

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα,

σας περιμένουμε στο νέο μας κέντρο στην Παια-

νία, Διαδόχου Κωνσταντίνου 32 (210 6641545) . 

Το Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντασραμ, είναι ένα κέ-

ντρο που στοχεύει να ενισχύσει όλες τις πλευρές

της ύπαρξής σας. Ελάτε κοντά μας για  να αλλά-

ξει και η δική σας ζωή. 

"ΣΤΟΥ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ"

περπατήστε στους δρόμους της ελιάς
από 2 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου

Ο καρπός ωριμάζει λίγο - λίγο στα δέντρα, τα παραδο-

σιακά λιοτρίβια γρασάρουν τα γρανάζια τους, τα λιθάρια

παίρνουν θέση για να λιώσουν τον καρπό....  

Χιλιάδες μαθητές όλων των ηλικιών κάθε χρόνο δουλεύ-

ουν για να μάθουν τον παραδοσιακό τρόπο εξαγωγής

του πολύτιμου ελαιόλαδου, ώσπου αυτό να τρέξει ολό-

χρυσο και οι μυρωδιές του λιοτριβιού να ξεχυθούν. 

Έμπειροι ξεναγοί είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν πλη-

ροφορίες σχετικές με την ιστορία του ελαιόλαδου, τα

ήθη και τα έθιμα, καθώς και όσα χρειάζεται να γνωρίζου-

με για τη διατροφική του αξία.  

Για σχολεία καθημερινά πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

22990 - 47999, 22990 - 67999 και 22990 - 67770.

«Χρυσαλίδα»: 16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού

προς Λαύριο

"28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ" 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28-10 

Τα λαϊκά τραγούδια που μιλάνε για τον πόλεμο, την κα-

τοχή, μέχρι και τον εμφύλιο. Η εποχή, οι άνθρωποι και οι

ιστορίες τους μέσα από το πρίσμα των μεγαλύτερων λαϊ-

κών δημιουργών. Παίζουν και τραγουδούν:

Κατερίνα Τσιρίδου: τραγούδι, μπαγλαμά, Σωτήρης Παπα-

τραγιάννης: τραγούδι, μπαγλαμά

Δημήτρης Κρανίδας: τραγούδι, μπουζούκι, Νίκος Πρωτό-

παπας: κιθάρα Αλέκος Βαρανάκης: ακορντεόν, Γιώργος

Αναγνώστου: μπουζούκι

“Στο ΜΠΑΡΑΚΙ του ΒΑΣΙΛΗ”

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

AL DI MEOLA

Ο μάγος της κιθάρας

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 8.30μ.μ.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

«Μουσική είναι όταν μια καλοκουρδισμένη καρδιά, χτυπάει σε
έναν συγκεκριμένο ρυθμό και δίνει εντολή στο σώμα να παίξει

κάτι καλό!»

Δεν υπάρχει άλλος τζαζ

(αν και ο όρος μάλλον

περιορίζει το εύρος των

μουσικών με τις οποίες

έχει ασχοληθεί) κιθαρί-

στας στον κόσμο με πε-

ρισσότερες διακρίσεις.

Ειναι ενας από τους πιο

χαρισματικούς κιθαρί-

στες των τελευταίων

τριάντα ετών!

Ο Al Di Meola, ξεκίνησε

με βάση την τζαζ γρήγο-

ρα όμως διεύρυνε τον

μουσικό του ορίζοντα με

συνεργασίες που έχουν

μείνει στην ιστορία. Το αποκορύφωμα ήταν το τρίο  Di

Meola/ Mc Lauaghlin / De Lucia,  γνωστοί και ως The Guitar

Trio.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΣΑΒΒΑΤΟ 7,  14, 27 Νοεμβρίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με τους

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

μπουζούκι,  Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Νοεμβριου  - ΑRIAS – CANTOS
Mια βραδιά με κλασσικό ρεπερτόριο, καντσονέτες

και μεγάλες ξένες επιτυχίες των Μοzart, Shumbert,

Puccini, Brahms, Velasquez, Rodrigo…κ.α

Τραγουδούν ο τενόρος Άρης Μπέλλος & η σοπράνο

Αntonella Orefice. Στο πιάνο: η Regina Beletskaia

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

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

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Ημερίδα Προληπτικής Ιατρικής

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Παράρτημα

Γλυφάδας - Βούλας οργανώνει Ημερίδα προληπτι-

κής ιατρικής με θέμα “Μέτρα υγείας - πρόληψης και

προστασίας από τη νέα γρίπη (Α.Μ.Ι.Ν.Ι.) στο ξενο-

δοχείο Οασις (παραλιακή λεωφόρος στις 10 Νοεμ-

βρίου και ώρα 7μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ημερήσια εκδρομή

Ημερήσια εκδρομή στο Μουσείο Βορρέ στην Παια-

νία οργανώνει η Παναθηναϊκή για τις 14 Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 10.30 από το Δημαρχείο

Γλυφάδας. Πληροφορίες 210 9622.753.

«Μουσική: 
παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει»

6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μουσική Εκπαίδευση
30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου (9π.μ.-8μ.μ.)

Το Μέγαρο Μουσικής φιλοξενεί το 6ο Διεθνές Συνέδριο

με τίτλο «Μουσική: παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει»,
που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκ-

παίδευση με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων μουσικο-

παιδαγωγών, μουσικοθεραπευτών και γιατρών. Στο πλαί-

σιο της διοργάνωσης πραγματοποιούνται εργαστήρια,

εκθέσεις και συναυλίες

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοθεραπευτές, γιατροί και

εκπαιδευτικοί απ’ όλον τον κόσμο που ασχολούνται με

τη μουσική αγωγή και τη διδασκαλία της μουσικής, σε

όλες της τις μορφές και σε όλες τις βαθμίδες και τα επί-

πεδα, θα έχουν την ευκαιρία μιας τριήμερης συνάντησης

και ανταλλαγής εμπειριών στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς

Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκ-

παίδευση που διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Μέ-

γαρο Μουσικής, με πρωτοβουλία της ΕΕΜΕ: του επιστη-

μονικού σωματείου – επίσημου εκπροσώπου της ISME

(Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) - που

εδώ και δώδεκα χρόνια δραστηριοποιείται στην προώθη-

ση της έρευνας στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής

και την καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των ανθρώ-

πων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα. 

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Με-

γάρου Μουσικής Αθηνών και τη Μεγάλη Μουσική Βι-

βλιοθήκη της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη” ενώ τελεί

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του

Υπουργείου Πολιτισμού.

Πραγματοποιείται την Παρασκευή 30, το Σάββατο 31

Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, από τις 9 το

πρωί έως τις 8 το βράδυ, κατά κύριο λόγο στην Αίθουσα

Δημήτρης Μητρόπουλος. 

Συναυλία-αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο
με έργα Μικρούτσικου και Σοστακόβιτς

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, Αίθουσα Φίλων της Μουσικής

Ο φετινός Κύκλος «Μουσικές

του 20ού και 21ου αιώνα» εγκαι-

νιάζεται με μια συναυλία-φόρο τι-

μής στον Γιάννη Ρίτσο (1909-

1990), τον ποιητή της «Ρωμιοσύ-

νης», από τη γέννηση του οποίου

συμπληρώθηκαν ήδη 100 χρόνια.

Η συναυλία «2009-Έτος Γιάννη

Ρίτσου» εντάσσεται στην ενότη-

τα εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο «Ποίηση και Μουσι-

κή» και θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής

τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 8:30 μ.μ. Το πρόγραμμα

της βραδιάς περιλαμβάνει, στο πρώτο μέρος, τον Μονόλο-

γο της Ελένης από την όπερα «Η επιστροφή της Ελένης»

του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του μεγάλου ποιητή

μας. Ερμηνεύει η σοπράνο Μάτα Κατσούλη με τη συνοδεία

της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ε.Ρ.Τ. υπό τον Νί-

κο Τσούχλο. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, θα παρουσια-

στεί η Συμφωνία αρ. 14 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς με σολίστ

τον διεθνούς φήμης Έλληνα βαθύφωνο Δημήτρη Καβράκο.  

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Εκδηλώσεις

Αρχισε τις λογοτεχνικές συναντήσεις του ο Αττικός

Πνευματικός Ομιλος, κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο “Con-

go Palace” Βασ. Γεωργίου Α’ 75 & Δούσμανη στη Γλυφα-

άδα, με πλούσιο πρόγραμμα. 

Πέμπτη 5/11: Ομιλία με τον Μανώλη Μανιαδάκη (ποιητή

- στιχουργό) με θέμα: “Ηράκλειτος (540-480π.Χ.)
Πέμπτη 12/11 Ομιλία με τη Μαίρη Ιωάννου-Πριόβολου

(φιλόλογο-λογοτέχνη) με θέμα “Ορφέας και Ορφικά Μυ-
στήρια”.
Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 6.30μ.μ. Μετά το πέρας κάθε

ομιλίας ακολουθεί συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων. Ακο-

λουθούν απαγγελίες ποιημάτων και ολοκληρώνεται 9μ.μ.

Διήμερη Εκδρομή 

στην Αρχαία Ολυμπία 
με το ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ 

30 και 31 Οκτωβρίου 

Αναχώρηση στις 07:00 από Βάρη, στάση στο Αίγιο και

προσκύνημα στην Παναγία Τρυπητή, κατόπιν στην Πάτρα,

επίσκεψη -προσκύνημα στον πολιούχο της πόλης τον

Άγιο Ανδρέα. Τέλος άφιξη στην Ολυμπία. Επισκεψη στον

αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο της

Ολυμπίας, εν συνεχεία αναχώρηση για Βυτίνα. 

«ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΙ» 
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

26 ΟΚΤ.  & 2, 9 ΝΟΕ. ώρα  9 μ.μ.

Πώς βρέθηκα εδώ; είμαι μόνος;  ποιος αποφάσισε για
μένα· έχω επιλογές; Διάολε, είμαι ένα πιόνι;  Ή μήπως

όχι;  Ένας άντρας, μια γυναίκα, μια ακραία κατάσταση.
Γελάνε, κλαίνε, θυμώνουν. Αναζητούν απαντήσεις. Ζουν. 
Ένα δυνατό μονόπρακτο για τα αδιέξοδα των σχέσεων
– και τις διεξόδους σε αυτά. Γραμμένο από τη Σοφία Αν-
δρεοπουλου, ψυχολόγο που ειδικεύεται σε θέματα σχέ-
σεων, αγγίζει, προβληματίζει, συγκινεί. Μέσα σε μια ώρα
γεμάτη σασπένς, ένταση, συναισθήματα, καθένας θα
βρει κάτι από τον εαυτό του αυτούς του ανθρώπους που
ιδρώνουν, ψάχνουν, αγωνίζονται – μέχρι τη Μεγάλη
Ανατροπή.
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Eρμηνεύουν: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Στο ΚΟΡΩΠΙ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

& ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, προγραμματίζει την καθιερωμέ-

νη 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 εγκαι-

νιαστεί η έκθεση φωτογραφίας από το εργαστήρι του Πνευματικού

Κέντρου με θέμα «Με το βλέμμα στο χρόνο».

Στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΛΟΝ

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννη-

ση του κορυφαίου ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρί-

τσου, διοργανώνεται Αφιέρωμα, που θα περιλαμβάνει

αναφορά στη ζωή & το έργο του ποιητή και συναυλία με

μελοποιημένα ποιή-

ματά του από τους

συνθέτες Μ. Θεοδω-

ράκη, Χρήστο Λεο-

ντή κ.α., που θα ερ-

μηνεύσει το συγκρό-

τημα έντεχνης ελ-

ληνικής μουσικής

“ΕΜΜΕΛΟΝ”.

Η εκδήλωση που εί-

χε αναβληθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στο κλειστό

γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νε-

ρών στις 8:30 το βράδυ.
Χορηγός της εκδήλωσης η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ

Φοιτώντας και δουλεύοντας τα τελευταία δύο

χρόνια της ζωής μου στο Ρότερνταμ κι Άμστερ-

νταμ αντίστοιχα, ένιωσα πως είναι πραγματικά

να ζει κάποιος σε πόλεις αισθητής καθημερινής

υπεροχής. Επιστρέφοντας πλέον στον τόπο

μου, με λύπη συμπέρανα ότι η Αθήνα απέχει

παρασάγγας από μία τέτοια εξιδανίκευση. Δεν

συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον προικισμένο

με φυσικές ομορφιές, Δήμο μας. Η Βούλα αντι-

στέκεται ακόμα χάριν κυρίως στην αγάπη των

κατοίκων της, αλλά η δράση για μία πιο ανθρώ-

πινη πόλη μπορεί και πρέπει να γίνεται συντο-

νισμένα και με όραμα.

Η σύγχρονη έννοια του υψηλού βιοτικού επιπέδου,

δεν ορίζεται βάσει αυξημένων τραπεζικών λογαρια-

σμών, όπως μας αρέσει να λέμε για τους κατοίκους

της πόλης μας. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται από την

έκταση του ελεύθερου χρόνου του ατόμου, και τον

βαθμό στον οποίο τον εκμεταλλεύεται δημιουργικά.

Η οικονομική επιστήμη άλλωστε προβλέπει ότι «σε

μία διαρκώς ταχύτερη κοινωνία, ο χρόνος κι όχι το

χρήμα, θα αποτελέσει σταδιακά το μέσο συναλλα-

γής του μέλλοντος».  

Μην τρέφουμε αυταπάτες. Ο Δήμος μας, δεν

προσφέρει τις αρμόζουσες διευκολύνσεις για

καμία κοινωνική ομάδα του πληθυσμού της και

η Βούλα μας, δεν είναι το Μόντε Κάρλο της Ατ-

τικής, όπως πολλοί θέλουν να αναμασούν για

εσωτερική κατανάλωση. Κλεισμένοι μέσα στον

πολυτελή μας μικρόκοσμο, αδιαφορούμε για τις

ατέλειες της πόλης μας, που όμως είναι τόσο

αναγκαίο να διορθωθούν πριν να είναι αργά. 

Όσο ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε, συναναστρεφό-

μαστε με άλλες κουλτούρες και τόπους, καθί-

σταται αναπόφευκτη η σύγκριση με το καλύτε-

ρο. Τα κριτήρια είναι πλέον αυστηρά για τον

σύγχρονο πολίτη, οι απαιτήσεις του αυξημένες

και η πόλη του, επιτάσσεται να καλύπτει σφαι-

ρικά τις ανάγκες του. Χρέος μας σαν πολίτες

που ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε κι είμαστε δικαί-

ως ευτυχείς για το λόγο αυτό, είναι να μεταφέ-

ρουμε αυτά τα ερεθίσματα προς τον τόπο μας,

να τα αξιώνουμε από τους τοπικούς μας φορείς

και να τα επικοινωνούμε στο περιβάλλον μας. Η

συλλογικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των

λαών της Βόρειας Ευρώπης και η ευημερία

τους αδιαπραγμάτευτη.

Η Βούλα μας είναι μία χαρισματική περιοχή, οι

άνθρωποί της κρύβουμε μία κοσμοπολίτικη

αντίληψη για την ζωή και μία ευαισθησία για το

περιβάλλον και τον πολιτισμό. Σε μία παρατε-

ταμένη περίοδο πολιτικής απαξίωσης, είναι ση-

μαντικό να αναλογιστούμε τι προσδοκούμε για

εμάς και την οικογένεια μας σε τοπικό επίπεδο.

Υποχρέωσή μας, η αναζήτηση ικανών ανθρώ-

πων να προσφέρουν με τις ιδέες και τις πράξεις

τους για το κοινό όφελος. Προσωπική ενασχό-

ληση, αφιέρωση χρόνου, εθελοντισμός, είναι

έννοιες πιο επίκαιρες από ποτέ. 

Πάνος Βέργος

«Η Δημοτική Αρχή Κορωπίου εκφράζει την έκπληξή της για την

ανακοίνωση της παράταξης Νέο Ξεκίνημα, όχι για την διαφωνία

που εκφράζει, αλλά για την τεκμηρίωσή της όσον αφορά τα στοι-

χεία και τις πληροφορίες που επικαλείται. 

Ειδικότερα : 

1. Από πουθενά δεν προκύπτουν τα απίστευτα ποσά που υποστη-

ρίζουν για χρέη του Δήμου! Για του λόγου το αληθές επισυνά-

πτουμε τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου όπως αυτά περιέχο-

νται στον Ισολογισμό του Δήμου της χρήσεως 2008 που έχει

ελεγχθεί από Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή, την έκθεση ελέγχου

του  Ορκωτού Ελεγκτή, την έκθεση του οικονομικού συμβούλου

και τις εκθέσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής.  

2. Επίσης, αν υπήρχε ταμειακό πρόβλημα στον Δήμο μας τότε

δεν θα είχαμε την εικόνα,  που παρουσιάζεται στην  έκθεση οι-

κονομικής διαχείρισης «Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξό-

δων» Σεπτεμβρίου 2009 και υποβλήθηκε στην Δημαρχιακή Επι-

τροπή στις 15.10.2009 και εγκρίθηκε ομόφωνα στην Δημαρχιακή

Επιτροπή στις 21.10.2009! 

3. Οι  υπερωρίες και οι αργίες των δημοτικών υπαλλήλων το 2008

καταβλήθηκαν και η καθυστέρηση που υπήρξε δεν οφειλόταν σε

ταμειακό πρόβλημα αλλά  σε μη επαρκή πίστωση  στον ειδικό κω-

δικό του Προϋπολογισμού. Ο σύλλογος των εργαζομένων στο

Δήμο μας γνωρίζει το θέμα που προέκυψε και μπορεί να παρέχει

και εκείνος πληροφορίες και να επιβεβαιώσει όσα υποστηρίζου-

με. 

4. Στο Κορωπί εκτελούνται μεγάλα έργα ύψους 5,5 εκ € ενώ προ-

στέθηκαν άλλα 5εκ € για έργα κατασκευής δρόμων με δίκτυα

ύδρευσης και αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων. Επιπλέον στο

ανοιχτό Δημοτικό  Γ.Σ Παπασιδέρης εκτελούνται από τον Σε-

πτέμβριο έργα για την δημιουργία ταρτάν και τη  υλοποίηση μέ-

ρους του master plan.

Εν κατακλείδι, αφήνουμε την αντιπολίτευση να ζει στην δική της

εικονική πραγματικότητα ενός «υπερχρεωμένου Δήμου», να υπο-

λογίζει με νέες μεθόδους τα έσοδα και τα έξοδα συμβάλλοντας

…στην πρόοδο της  λογιστικής-οικονομικής επιστήμης,  να υπο-

τιμά την νοημοσύνη των πολιτών και την κοινή λογική και φυσικά

να αμφισβητεί τις οικονομικές υπηρεσίες και τα στοιχεία, που πα-

ρουσιάζονται ακόμα και από ορκωτούς λογιστές!»

Φως στη διαφωνία δίνουν τα πρακτικά του

Δημοτικού Συμβουλίου στο Κορωπί
Είχαμε δημοσιεύσει στοιχεία του απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Κρωπίας, σε προηγούμενο φύλ-

λο μας.

Σημειώναμε δε, από στοιχεία που αντλήσαμε από δελτίο τύπου του Δήμου, ότι ψηφίστηκε ομόφωνα από

το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η μειοψηφία, με επικεφαλής τον Δ. Κιούση, με επιστολή της, που δημοσιεύ-

σαμε στο προηγούμενο φύλλο, δηλώνει ότι δεν ψήφισε τον απολογισμό.

Παρ’ όλα αυτά με νέο δελτίο τύπου, έρχεται η Δημοτική Αρχή, και ανακοινώνει ότι “σύμ-
φωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 η θέση της αντιπολίτευσης όπως αυτή εκφράστη-
κε από τον επικεφαλής της κ. Δημήτρη Κιούση ήταν ότι έχει διαφωνίες για τον Οικο-
νομικό Απολογισμό  του 2008 όπως πέρσι και πρόπερσι «που αφορούν τα έσοδα που
δεν εισπράττει ο  Δήμος και τις υπερβολικές δαπάνες που κάνει». Ως εκ τούτου η από-
φαση με αριθμό 262/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται κατά πλειοψηφία και
όχι ομόφωνα όπως υποστηρίχθηκε σε τίτλο Δελτίου Τύπου Δήμου Κρωπίας. 

Ο Ισολογισμός ψηφίστηκε ομόφωνα  «ως προς το λογιστικό μέρος» από πλευράς αντιπολίτευσης ενώ δια-
φώνησε στο «πολιτικό σκέλος» όπως ορθά υποστηρίχθηκε στο δελτίου τύπου που εκδόθηκε την 28η Σε-
πτεμβρίου 2009. 
Οσο για τα οικονομικά του Δήμου, που επεσήμαινε η μειοψηφια ότι έχουν δημιουργήσει χρέη χωρίς να έχει
κάνει έργο, η δημοτική Αρχή Κρωπίας, απαντά με επιστολή που δημοσιεύουμε παρακάτω:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2008

Παραθέτουμε εκ νέου την δήλωση που

έκανε ο Δήμαρχος Κορωπίου  Θεόδωρος

Αθανασόπουλος μετά το Δ.Σ της 24ης Σε-

πτεμβρίου: 

«Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν μια πο-

λύ θετική εικόνα και φανερώνουν τις με-

γάλες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής

από το 2003 έως σήμερα για διαφάνεια,

συνέπεια και νοικοκύρεμα των δημοτικών

οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Δήμου, και

όλο το προσωπικό, έχουν συμβάλει τα μέ-

γιστα για αυτή τη βελτιωμένη εικόνα, που

ελάχιστοι Δήμοι της Ελλάδας παρουσιά-

ζουν. Να σημειωθεί ότι η αύξηση των εσό-

δων δεν προήλθε από αύξηση της δημοτι-

κής φορολογίας αλλά από τη βελτίωση

του συστήματος βεβαίωσης και είσπρα-

ξης εσόδων. Επίσης σημαντικό στοιχείο

είναι και αυτό της μείωσης των δαπανών,

που πραγματικά είναι ελπιδοφόρο και δεί-

χνει μια συνετή διαχείριση, που ικανοποι-

εί την κοινή γνώμη του Δήμου μας σε μια

περίοδο οικονομικής ύφεσης. Φυσικά ο

αγώνας για αύξηση των πόρων, κρατικών,

ευρωπαϊκών και του ίδιου του Δήμου,  συ-

νεχίζεται σε ένα σύνθετο και ιδιαίτερα

απαιτητικό οικονομικό,  κοινωνικό και πο-

λιτικό περιβάλλον, που δυσκολεύει το έρ-

γο της Αυτοδιοίκησης. Χρειάζονται μεγα-

λύτερες παρεμβάσεις και δημιουργία

ισχυρότερων μονάδων Αυτοδιοίκησης,

οργανωτικά και οικονομικά, για να έχουμε

καλύτερα αποτελέσματα στην κατεύθυν-

ση της  βελτίωσης της καθημερινότητας

των δημοτών και κυρίως για την άσκηση

ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής». 
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Όταν η ωμή πραγματικό-

τητα και η μεθοδευμένη

ήττα μας φέρνουν μπρο-

στά στην ανάγκη να πά-

ρουμε αποφάσεις, οφεί-

λουμε, έστω και την ύστα-

τη στιγμή, να αφήσουμε

στην άκρη κάθε «επιβαλ-

λόμενη» σιωπή και να

πούμε τα πράγματα με το

όνομα τους, είτε μας αρέ-

σουν είτε όχι.

Οι κυβερνώντες τον Δήμο

τα τελευταία 12 χρόνια, ο

Δήμαρχος κ. Γ. Μάντεσης,

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Α.

Κάσδαγλης, οι Αντιδήμαρ-

χοι κ.κ. Γρ. Κωνσταντέλ-

λος, Δ. Κιούκης, Ε. Ρου-

σάκης, Κ. Ανδριόπουλος,

Δ. Βαμβασάκης και όλοι οι

Σύμβουλοι της πλειοψη-

φίας, αλλά και οι αρμόδιοι

Υπηρεσιακοί Παράγοντες,

δεν προφύλαξαν, ούτε

κατ’ ελάχιστο, τον Δήμο

μας, όλα αυτά τα χρόνια,

όπως είχαν υποχρέωση.

1.  Δεν τον προφύλαξαν

νομικά, ασκώντας ενώ-

πιον των Ελληνικών και

των Ευρωπαϊκών Δικα-

στηρίων όλα εκείνα τα

ένδικα μέσα για την ακύ-

ρωση των Συμβάσεων

μεταξύ ΕΤΑ και Απολλώ-

νιων Ακτών. 

2.  Δεν ανέθεσαν σε ένα

έγκυρο Ελληνικό ή Διε-

θνές Νομικό Γραφείο

την μελέτη, την γνωμά-

τευση και την αναζήτη-

ση ενεργειών και δράσε-

ων, που μπορούσαν και

έπρεπε να γίνουν με συ-

στηματικό τρόπο, ώστε

να ανατραπούν οι Συμ-

βάσεις και το επαίσχυ-

ντο Προεδρικό Διάταγμα

για την Παραλία.

3.  Δεν πήραν κανένα

μέτρο προστασίας για

το περιβάλλον και την

διάσωση του χαρακτήρα

της Β΄ Πλαζ. Δεν ζήτη-

σαν περιβαλλοντικές με-

λέτες για τις παρεμβά-

σεις που επρόκειτο να

γίνουν, ούτε και οι Υπη-

ρεσίες έκαναν σχετικές

μελέτες.

Αντί αυτών:

1.  Σίγησαν στις καταγ-

γελίες για παράταση των

Συμβάσεων των Απολ-

λώνιων Ακτών μετά το

2011, λέγοντας ότι δεν

γνώριζαν κάτι τέτοιο.

2.  Αμέλησαν για την εί-

σπραξη των οφειλομέ-

νων από την Β΄ Πλαζ με-

τά από τόσα χρόνια που

παρέμεινε κλειστή, με

αποτέλεσμα να χαθούν

τεράστια ποσά για τον

Δήμο, την στιγμή που

δανειζόμαστε για να κα-

λύψουμε τα έξοδα του

Δήμου.

3.  Εν μέσω διακοπών

Αυγούστου, οργάνωσαν

ανοιχτό Δημοτικό Συμ-

βούλιο έξω από την Β΄

Πλαζ, για να δείξουμε

ότι δίνουμε μάχες και ρί-

ξαμε  τις ευθύνες στους

δημότες που δεν ήταν

παρόντες και αδιαφο-

ρούν.

4.  Μετά την πολλοστή

ομόφωνη απόφαση που

πάρθηκε σε εκείνο το

Συμβούλιο, καμιά ουσια-

στική δράση, ούτε πολι-

τική παρέμβαση προκει-

μένου να σωθεί η παρα-

λία μας, δεν έγινε.

Το ότι ψήφισα τότε και

θα ψηφίσω και σήμερα,

χάριν ομοφωνίας, την

όποια πρόταση σας, δεν

σημαίνει ότι συμφωνώ

και συμπράττω στον θε-

ατρικό και προσχηματι-

κό χαρακτήρα αυτών

των αντιδράσεων, που

κάθε άλλο, παρά διάθε-

ση έχουν να αποδώσουν

την Β΄ Πλαζ στους κα-

τοίκους, και να καταλο-

γίσουν τις κάθε είδους

ευθύνες, όπου αναλο-

γούν, γι’ αυτό το μεγάλο

διαχρονικό έγκλημα της

παραλίας.

Βούλα 16/10/09

ΟΙ «ΔΗΘΕΝ ΜΑΧΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ της 

ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 22/09 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 

«Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι πρωτοπόρος στην ανακύκλωση τους τελευταίους τριάντα μήνες. Αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες, αποτέλεσμα των οποίων είναι να ανακηρυχθεί πρώτος Δήμος στο Λεκανοπέδιο, μετά τον

Δήμο της Αθήνας στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συ-

σκευών. 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης με σύν-

θημα: «η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση
όλων μας και του καθενός μας χωριστά», επέβλεψε

προσωπικά διαδικασία, ανακύκλωσης του παλιού μη-

χανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου.

Το σημειώνουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί στην ευρύτερη

περιοχή μας δεν υπάρχει ανακύκλωση ηλεκτρικών συ-

σκευών. 

Στη Βούλα που είχε βάλει ένα κοντέινερ γι’ αυτό το

λόγο, το απέσυραν γιατί τα έπαιρναν οι γύφτοι, όπως

ανέφερε κάποια στιγμή ο Δήμαρχος. Ετσι προτίμησε

να αφήσει την πόλη χωρίς ανακύκλωση ηλεκτρικών

συσκευών με αποτέλεσμα να βλέπουμε στους δρό-

μους χύμα compiouters, οθόνες και ό,τι άλλο πετιέται.

Είναι θέμα ευαισθησίας...

Οι Απολλώνιες Ακτές επιμένουν….

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, επί του πιεστηρίου, για την απόφαση που

πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας να μη χορηγήσει άδεια για συνέχιση ερ-

γασιών της εταιρίας «Απολλώνιες Ακτές», που έχει μισθώσει τη Β’ πλαζ.

Η Εταιρία έστειλε αίτηση στην Πολεοδομία και ζητούσε, εντός 5 ημερών να

τους χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να προχωρήσει στις κατασκευές που έχει

ξεκινήσει μέσα στη β’ πλαζ.

Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως και πήρε απόφαση να μη δο-

θεί καμία άδεια και να μην προχωρήσει στην έκδοση αναθεώρησης άδειας για

παράταση της ισχύος προγενέστερης οικοδομικής άδειας. 

Την ίδια απόφαση όμως είχε πάρει στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2009, που πραγματοποιήθηκε μπροστά στην

είσοδο της Β’ πλαζ.

Τι συμβαίνει όμως και η εταιρία επιμένει και επανέρχεται;

Στις 23 Ιουλίου υπεγράφησαν οι παρατάσεις των συμβάσεων των δύο πλάζ α’ &

β’ της Βούλας,  μεταξύ της μισθώτριας εταιρίας και της ΕΤΑ Α.Ε., με ένα σκαν-

δαλώδη καταχρηστικό και προκλητικό τρόπο.

Πού ποντάρει και επανέρχεται;

Θα θυμίσουμε εδώ ότι στην ανοιχτή συνεδρίαση για το θέμα αυτό είχαν πα-

ρευρεθεί οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου και Εύη Χριστοφιλοπούλου, οι οποί-

οι δήλωσαν ενάντιοι στην εκμετάλλευση των ακτών αλλά κατέθεσαν και την

αγωνιστικότητά τους προκειμένου να αλλάξει το παρόν καθεστώς.

Εν τω μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει και πάλι την προσεχή

Δευτέρα. Ένα από τα θέματα που έχει προς συζήτηση είναι και πάλι «Συζήτηση και

λήψη απόφασης για αναστολή οικοδομικών εργασιών στο Β’ αλίπεδο Βούλας».

Για να δούμε, θα βρουν τον «τρόπο» οι Απολλώνιες Ακτές να προχωρήσουν;   

Αννα Μπουζιάνη
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Αυτές τις μέρες βρισκόμαστε  σε μια γιορτή επετειακής

επανάληψης. Μνήμες ηρωϊκής αυτοθυσίας, μνήμες ομό-

ψυχου  εθνικού αγώνα. Ενός αγώνα όχι για κατάκτηση

γης και εξουσίας, αλλά για αγώνα υπέρ βωμών και εστιών.

Γι΄αυτό το Ελληνικό ΄Επος, που γράφτηκε στα αλβανικά

βουνά, το “ηρωϊκό” του μέρος είναι το ένα· το βέβαιο και

το μοναδικό.

Εμείς όμως, γνωρίζαμε ποιόν ηγέτη είχαμε απέναντί μας;

Το “Χαμόγελο στα χείλη” και το  “Κορόϊδο  Μουσολίνι” -

ήταν συνθήματα απόλυτα ενδεδειγμένα για εκείνες τις

κρίσιμες στιγμές για την εμψύχωση του άνισου αγώνα.

Στα χρόνια,  που δεν ήταν πια αναγκαίος εκείνος ο ούριος

άνεμος  για τα καράβια που ανέμεναν στην Αυλίδα, και μέ-

σα σ΄όλα αυτά,  δεν αναζητήσαμε  να μάθομε, να φέρομε

προς τα έξω και  κοντά μας, το ποιος τέλος πάντων ήταν

ο αντίπαλος, ποιό υπήρξε αυτό το  κατ’ εμάς “κορόϊδο”.

Λοιπόν ο Μπενίτο, που δεν ήταν καθόλου ‘’κορόϊδο’’, αλλά

ο ‘’σύντροφος’’ Μουσολίνι, ο καθοδηγητής ή αλλιώς ο

Ντούτσε  του Σοσιαλισμού, (σύμφωνα με τον βετεράνο

σοσιαλιστή Ολίντο Βέρνσκι που τον προσφώνησε  Ντού-

τσε = αρχηγό = καθοδηγητή, όλων των επαναστατών της

Ιταλίας).    Γεννήθηκε το 1883 στο Ντόπε ντί  Πεντάπιο της

Ιταλικής επαρχίας Φορλί. Ο πατέρας του, ονόματι  Αλεσά-

ντρο, ήταν τεχνίτης σιδεράς, πολιτικοποιημένος επανα-

στάτης, ο οποίος μάλιστα  για τις αναρχικές ιδέες του εί-

χε  κάποτε φυλακισθεί. Γι΄αυτό και τον γυιό του  τον βά-

φτισε  Μπενίτο,  τιμώντας την μνήμη  του  Μεξικανού επα-

ναστάτη Μπενίτο Χουάρες  Γκαρσία, Αντρέα για τον

Αντρέα Κόστα, γραμματέα του Μπακούνιν και  Αμιλκάρε

σε ανάμνηση του γαριβαλδινού Αμιλκάρε Τσιμπριάνι, αγω-

νιστή της παρισινής Κομμούνας.   

Το 1902  ο Μπενίτο Αντρέα Αμιλκάρε  Μουσολίνι, τελειώ-

νει τις σπουδές του σαν δάσκαλος και  τον βρίσκομε στην

Ελβετία, στο Πανεπιστήμιο να μελετά την γαλλική γλώσ-

σα,  ενώ συγχρόνως  να εργάζεται σε διάφορες χειρωνα-

κτικές δουλειές (οικοδόμος κ.α.). 

Το 1904 τον διώχνουν από την Ελβετία, με την κατηγορία

του αναρχικού. Υπηρετεί στον ιταλικό στρατό και  το 1906

διορίζεται δάσκαλος στην Βόρειο Ιταλία. Το 1910 δημο-

σιογραφεί.  Βγάζει δική του σοσιαλιστική εφημερίδα και

διορίζεται γραμματέας της σοσιαλιστικής οργάνωσης της

πόλης Φορλί. Με την εφημερίδα του,  η “Πάλη των Τάξε-
ων”, αποκτά πολιτική δύναμη ανάμεσα στο Σοσιαλιστικό

κόμμα της Ιταλίας (1911-12).  Με άρθρα του αντιδρά στον

κατακτητικό πόλεμο που διεξάγει η  Ιταλία  στη Τριπολίτι-

δα της Λιβύης. Για τα άρθρα του αυτά κλείνεται η εφημε-

ρίδα του και εκείνος φυλακίζεται για πέντε μήνες. Φυλακι-

σμένος καταδικάζει  τη συνεργασία που έχει το Σοσιαλι-

στικό Κόμμα με την αστική τάξη.

Το 1912 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επίσημης σοσιαλι-

στικής εφημερίδας ’’Αβάντι’’ του Μιλάνου και εκλέγεται

στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Γρήγορα όμως

έρχεται σε ρήξη  με τους σοσιαλιστές, που δεν θέλουν την

συμμετοχή  της Ιταλίας στον  Α΄ Ευρωπαϊκό πόλεμο γιατί

πιστεύουν στην ουδετερότητα. 

Εκείνος τώρα σε μια πρώτη πολιτική στροφή εκφράζει σο-

σιαλπατριωτικές θέσεις. Με την στήριξη  του επιχειρημα-

τικού κόσμου  εκδίδει την εφημερίδα ‘’Ιλ Πόπολο ντι Ιτά-
λια’’ και δι΄ αυτής   ισχυρίζεται  πως μόνο ένας πόλεμος

και μάλιστα παγκόσμιος μπορεί να λύσει τα αλυσοδεμένα

χέρια του εργατικού προλεταριάτου. Ίσως  αυτός ο πόλε-

μος, όπως λέει, να μην οδηγούσε σε μια ριζική  κοινωνική

επανάσταση, αλλά τουλάχιστον θα εξαφάνιζε τους φιλε-

λεύθερους και πιθανόν

μετά να αναδυόταν μια

νέα πολιτική τάξη. 

Για τις θέσεις του αυτές

οι σοσιαλιστές τον δια-

γράφουν και τον αποπέ-

μπουν. Τότε  αυτός δηλώ-

νει πως τους θεωρεί ανί-

κανους να συλλάβουν τα

σημεία των καιρών, μα

και συμβιβασμένους για

την όποια επαναστατικό-

τητα.  Κατατάσσεται εθε-

λοντής στο στρατό και από μια οβίδα τραυματίζεται. 

Αλλάζει τώρα  πολιτική γραμμή σε μια εντυπωσιακή δεξιά

στροφή 1800 . Τάσσεται εναντίον των εργατικών διεκδική-

σεων και στις 23 Μαρτίου του 1919,  ο πρώην επαναστά-

της σοσιαλιστής ιδρύει  τον φασιστικό  ‘’Μαχητικό Ιταλικό
Σύνδεσμο’’. Οι φασιστικές οργανώσεις με τους ‘’μελανοχί-

τωνες’’, προβαίνουν τώρα σε βίαιες πράξεις εναντίον των

αριστερών εργατών και εναντίον των φιλήσυχων πολιτών.    

Τελικά το  1921 ιδρύει το «Εθνικό Φασιστικό Κόμμα». Σε

λίγους μήνες μόνο, τα μέλη του από 35000 φτάνουν τις

750.000 και την 28.10.1922, ο ίδιος  ηγούμενος μιας μεγα-

λειώδους πορείας 100.000 ενόπλων οπαδών του προς τη

Ρώμη, εξαναγκάζει τον βασιλιά να τον διορίσει πρωθυ-

πουργό. Το 1929, στις εκλογές που διεξάγονται καταπιε-

στικά λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι του Φασιστι-

κού κόμματος. 

Το 1935-36 επιτίθεται,  κατακτά την Αιθιοπία και σε συνέ-

χεια αποχωρεί  από την υποτονική Κοινωνία των Εθνών,

αφού προηγουμένως έχει υπογράψει σύμφωνο συμμαχίας

με τον Χίτλερ. Το 1940 έχει ήδη προσαρτήσει την Αλβανία.

Τώρα  χωρίς την έγκριση και με δυσαρέσκεια του Χίτλερ,

τον οποίο φέρνει προ τετελεσμένου γεγονότος, επιτίθεται

κατά της Ελλάδας. Πλην, οι Θεοί της Ελλάδας ‘’άλλως

έδοξαν’’. Αποτυγχάνει και  ζητά την επικουρία  του γερμα-

νικού στρατού. 

Στην εκπνοή  του πολέμου και στην ανατολή της συμμαχι-

κής νίκης συλλαμβάνεται  από Ιταλούς αντάρτες προσκεί-

μενους στους συμμάχους και πανηγυρικά τουφεκίζεται

(1945). 

Ο Μουσολίνι  κατέγραψε ιστορικά μια ισχυρή πολιτική

προσωπικότητα, με μεγάλες υποκριτικές ικανότητες, εξέ-

χοντος μεγαλομανή θεατρίνου. Εχει καταφέρει στη  διάρ-

κεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, κατά απαράδεκτο

τρόπο, να προσελκύσει τον παγκόσμιο θαυμασμό και να

αποσπάσει ευχές και συγχαρητήρια από τον Λένιν, τον

Τσώρτσιλ και τον Ρούσβελτ. 

Το φασιστικό πρόγραμμά του, απολυταρχικό και αντιμο-

ναρχικό, στην αρχή ήταν και αντικληρικό, αλλά με τον και-

ρό κατάλαβε ότι με την εκκλησία και στη συγκεκριμμένη

περίπτωση με το Βατικανό πρέπει κανείς να συμβιβάζεται.

Και συμβιβάστηκε. 

Στο κοινωνικό του προφίλ “κατά καιρούς” μίλησε για απο-

κέντρωση, χειραφέτηση της γυναίκας, υιοθέτηση της

απλής αναλογικής, κατάσχεση και έλεγχο των υπέρογκων

πολεμικών δαπανών, κρατικοποίηση της πολεμικής βιομη-

χανίας, εφαρμογή του ρωμαϊκού  στρα-

τιωτικού  βηματισμού,  επιλογή του

κομματικών ηγετών με αθλητικά κριτή-

ρια,  συμμετοχή των εργαζομένων στη

διοίκηση των επιχειρήσεων, θέσπιση

του οκταώρου εργασίας και  κατάκτηση

του κατώτατου εργατικού  ημερομισθί-

ου. Πολέμησε τον υπογεννητισμό του

Ιταλικού λαού και προέβη  σε έντονη

αντισημητική εκστρατεία. 

Γράφω “κατά καιρούς” γιατί με τον και-

ρό και εκ  των πραγμάτων, οι Ιταλοί  άρ-

χισαν να απορρίπτουν την πολιτική του

και να τον εγκαταλείπουν. Αυτή  η αλλαγή ρότας με την

προβολή των μελανοχιτώνων, δημιούργησε ανάμικτα συ-

ναισθήματα και φοβίες στον ιταλικό λαό. Ο αγροτικός φα-

σισμός με τα εγκάθετα συνδικάτα άρχισε να θεωρείται

απειλή κατά της πατροπαράδοτης γαιοκτησίας και της

ηρεμίας των αστών, και όλων αυτών που στην αρχή της

μεταλλαγής του τον υποστήριξαν.  Το είδωλο όπως συμ-

βαίνει με όλα τα σαθρά είδωλα, έχει πλέον καταπέσει. 

Τελικά, όλοι αυτοί  οι ευαγγελιζόμενοι ηγέτες, στην πραγ-

ματικότητα ένα πράγμα επιδιώκουν: Μετά από την αναλα-

μπή μιας φανταχτερής εναρκτήριας, επί τω καλώ, ανατρο-

πής την κοινωνίας, να επαναφέρουν τα πράγματα στο

συμφεροντολογικό τους “στάτους κβό”.

Στην Ιταλική ιταμή πολεμική επέλαση, εμείς αντισταθήκα-

με με θάρρος.  Πολεμήσαμε εναντίον του εχθρού  πειθό-

μενοι τοις  «κεινων ρήμασι». Και καταφέραμε να νικήσομε

έναν αντίπαλο  που ήταν ισχυρός,  πολεμιστής σκληρός,

δύσκολος, καλοζωισμένος  μα  και σιδερόφρακτα αρματω-

μένος. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες πολέμησαν σκληρά αλλά

δεν τα κατάφεραν. 

Ο μεγαλειώδης αγώνας της φυλής μας, με μια εκατόμβη

θυσίας για μία ακόμη φορά δικαιώθηκε. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––
Βοηθήματα

1) Εγκυκλοπ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα

2) Ιστορικά’’Ελευθεροτυπίας τεύχ. 105, 18.10.2001 

Μπενίτο Μουσολίνι, 

ο “σύντροφος”

Ποτέ πια πόλεμος - ποτέ πια φασιμός

Κυριακή 1 Νοέμβρη, 6μ.μ.

Μνημείο για τους νεκρούς 

από τη φασιστική κατοχή (δίπλα στον ΟΤΕ)

Σήμερα, που οι ισχυροί ξαναγράφουν την ιστορία στα

μέτρα τους, που εξισώνουν τους θύτες με τα θύματα.

Σήμερα που η καπιταλιστική κρίση, φέρνει νέα μεγα-

λύτερα δεινά για τους λαούς. Σήμερα που κάθε 3 δευ-

τερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί από την πείνα, που στη

χώρα μας 2 εκατομμύρια άνθρωποι

ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.

Σήμερα που η υγεία και η παιδεία από

δικαίωμα έγιναν εμπόρευμα και αγο-

ράζονται και πουλιώνται. Σήμερα που

οι σφαγείς των λαών επιβραβεύονται

με νόμπελ ...ειρήνης. Σήμερα που μια

χούφτα καπιταλιστές έχουν συγκε-

ντρώσει πλούτο που θα επαρκούσε να

ταΐσει, όχι μία, αλλά εφτά φορές ολό-

κληρο τον πλανήτη.

Σήμερα, έχουμε χρέος, όσο

ποτέ άλλοτε να μαθαίνουμε

και να διαδίδουμε την αλή-

θεια.

Ετσι το Παράρτημα της ΠΕΑ-

ΕΑ - ΔΣΕ σας καλεί να τιμή-

σουμε όλους αυτούς που θυ-

σιάστηκαν τότε, δίνοντας όρ-

κο συνέχισης του αγώνα ενά-

ντια στα μονοπώλια και τον

ιμπεριαλισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ και ΜΝΗΜΗΣ για τους νεκρούς από την πείνα 1941-1944
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Σε καμμία χώρα του κόσμου η Δημοκρατία δεν προάγε-

ται, δεν κατοχυρώνεται και δεν θωρακίζεται, όταν η πε-

μπτουσία της, που είναι η έστω έμμεση συμμετοχή του

λαού στις αποφάσεις που τον αφορούν, φαλκιδεύεται και

περιορίζεται συνεχώς, ώστε το μόνο όπλο του πολίτη να

είναι η ανά τετραετία ψήφος που κάθε άλλο τελικά παρά

αντανακλά την θέλησή του.

Ο θεσμός του βουλευτή, ή κοινοβουλευτικού αντιπροσώ-

που, έχει ουσιαστική υπόσταση όχι μόνο επειδή ο αντι-

πρόσωπος εκλέγεται από τον πολίτη-εντολέα του, αλλά

και διότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν καθοριστικό λόγο

στην ανάδειξή του ως υποψηφίου. Αυτό ακριβώς που

προτίθεται να στερήσει ο Γιώργος Παπανδρέου από την

ήδη πενόμενη Δημοκρατία μας, με το «γερμανικό» του

μοντέλο της λίστας υποψηφίων βουλευτών.

Βουλευτές λίστας. Δηλαδή, παιδιά του αρχηγικού σωλή-

να. Κλώνοι του αρχηγού, φερέφωνα και χειροκροτητές

του. Στη λίστα, ως εξυπακούεται, θα μπαίνουν μόνον οι

υπάκουοι. Έλα όμως που οι ανυπάκουοι είναι τα αντισώ-

ματα της Δημοκρατίας.

Το μοντέλο των αρχηγικών κομμάτων μετατρέπει τα κόμ-

ματα σε τσαρικές αυλές και τους βουλευτές σε πειθήνι-

ους αυλικούς και αυλοκόλακες προκειμένου να μη χά-

σουν την εύνοια του μονάρχη. Το δοκιμάσαμε επί δεκαε-

τίες στην Ελλάδα και απέτυχε παταγωδώς. Και τώρα ο

νεόκοπος πρωθυπουργός μας θέλει να το ενισχύσει έτι

περαιτέρω με το «γερμανικό» του. Πως λέμε, σας αρέσει

το «γαλλικό», το «ισπανικό», το «οθωμανικό»; Στις αντι-

δημοκρατικές αυτές ονειρώξεις του έχει την αμέριστη

συμπαράσταση της ιδεολογικής συμμάχου του σε πλεί-

στα ζητήματα, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη.

Τέτοιο χάπι χρειάζεται βεβαίως και ζαχαρίτσα για να πά-

ει κάτω. Το θελκτικό άλλοθι που προβάλλεται, είναι ότι

έτσι οι υποψήφιοι βουλευτές θα απαγκιστρωθούν από

τους μεγαλο-επιχειρηματίες χορηγούς τους. Πράγμα

που μπορεί να ισχύει έως την εκλογή του βουλευτή, αλλ’

όχι και από την επόμενη μέρα της εκλογής του, για όποι-

ον είναι ευεπίφορος και δεκτικός σε προσεγγίσεις, «δω-

ράκια» και κρουαζιέρες στη Μύκονο με ιδιωτικές θαλα-

μηγούς. Άλλωστε το όντως υπαρκτό αυτό πρόβλημα θα

μπορούσε κάλλιστα να επιλυθεί με αύξηση της κρατικής

επιχορήγησης στα κόμματα προκειμένου να χρηματοδο-

τείται μία εύλογη προεκλογική εκστρατεία όλων των

υποψηφίων. Τις εκτροπές από την δημοκρατική νομιμό-

τητα δεν τις αντιμετωπίζεις με λιγότερη δημοκρατία.

Πρόκειται κατ’ ουσία για μία βαθύτατα αντιδημοκρατική

νοοτροπία, που ενώ αποστερεί τον ψηφοφόρο και των

τελευταίων δυνατοτήτων παρεμβάσεώς του στην πολιτι-

κή ζωή της χώρας, υποδηλώνει από την άλλη και την αυ-

ταρχική πρόθεση των ηγετικών ομάδων των κομμάτων

εξουσίας να καταρτίζουν και να επιβάλουν τη λεγόμενη

κυβερνητική ή αντιπολιτευτική «ατζέντα», δίχως ενοχλη-

τικές αντιγνωμίες.

Ας μην λησμονούμε όμως, ότι στις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. τιμώρησαν με τον

σταυρό προτίμησής τους εκείνους τους τέως κυβερνητι-

κούς που προκάλεσαν την κοινωνία με την φαύλη διαχεί-

ριση των κοινών. Από την άλλη, οι ψηφοφόροι και των

δύο μεγάλων κομμάτων ψήφισαν σε μεγάλο ποσοστό

την ανανέωση, επιλέγοντας νέους πολιτικούς και στέλ-

νοντας στο σπίτι τους κάτι παλαιοκομματικούς δεινόσαυ-

ρους που έφερναν το άρωμα της μούχλας στην αίθουσα

της Βουλής.

Αυτή η επιλεκτική δυνατότητα του πολίτη-ψηφοφόρου

παύει πλέον να υφίσταται εάν εφαρμοστεί η «ταμπλ ντ’

οτ» δημοκρατία που εξήγγειλε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Οι ψηφοφόροι θα είναι πλέον υποχρεωμένοι, ψηφίζοντας

το κόμμα της αρεσκείας τους να ψηφίζουν ταυτόχρονα

και ορισμένους υποψηφίους που όλο το προηγούμενο

των εκλογών διάστημα προκαλούσαν τους πολίτες να

σπάσουν τους τηλεοπτικούς τους δέκτες κάθε φορά που

τα «μπουμπούκια» εμφανίζονταν στη μικρή οθόνη. Οι το-

πικές κοινωνίες θα απωλέσουν οριστικά την όποια πα-

ρεμβατική δυνατότητά τους, εφ’ όσον ο «εκπρόσωπός»

τους δεν θα είναι αυτός που έχουν υποδείξει, αλλά εκεί-

νος που επέλεξε ο αρχηγός και που σε καμμία περίπτω-

ση δεν θα είναι διατεθειμμένος να συγκρουστεί μαζί του

όταν κάποια κυβερνητική απόφαση θα θίγει την εκλογική

περιφέρεια του βουλευτή λίστας.

Σε μία κατ’ επίφαση Δημοκρατία, όπου οι πολίτες στε-

ρούνται της συνταγματικά-ωστόσο-κατοχυρωμένης δυ-

νατότητάς τους να εκφράζουν με δημοψήφισμα την θέ-

λησή τους για ύψιστης σημασίας ζητήματα, αλλά και σε

μία Δημοκρατία που η υπερενισχυμένη «αναλογική» νο-

θεύει την απόφαση του εκλογικού σώματος με κυβερνή-

σεις μειοψηφίας, έρχονται τώρα και οι βουλευτές λίστας

να αφαιρέσουν και το τελευταίο φύλλο συκής από ένα

κομματικό κατεστημένο που εξακολουθητικά και ανερυ-

θρίαστα συνεχίζει να εμπαίζει τους Έλληνες και τους δη-

μοκρατικούς θεσμούς.

Βουλευτές «λίστας». Η Δημοκρατία μας από τα έδρανα

της Βουλής μεταφέρεται στα ράφια του JUMBO. «Μαμά

θα μου πάρεις έναν «Τζορτζ»;

Βουλευτές “λίστας”: Τα παιδιά του αρχηγικού σωλήνα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Εργασίες αφαίρεσης του παλαιού,

φθαρμένου οδοστρώματος και επα-

νασφαλτόστρωσης έγιναν σε δύο με-

γάλα τμήματα της λεωφόρου Αγ. Μα-

ρίνας-Κορωπίου-ευτυχώς πριν μπει

για τα καλά ο χειμώνας. Ευχόμαστε

να είναι μόνο η αρχή, διότι και άλλα

τμήματα χρειάζονται αλλαγή του τα-

λαιπωρημένου ασφαλτοτάπητα σε

μία οδική αρτηρία διαβόητη για την

συχνότητα των τροχαίων ατυχημά-

των.

Ωστόσο η Αγ. Μαρίνας-Κορωπίου

χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις σε

όλο το μήκος της των 11 χιλιομέτρων

από την παραλιακή ως το Κορωπί για

να καταστεί στοιχειωδώς ασφαλής

αυτοκινητόδρομος. Η επιτυχημένη-

ως εκ του αποτελέσματος- τοποθέτη-

ση διαχωριστικής νησίδας σε μία από

τις πλέον επικίνδυνες στροφές της

λεωφόρου-καρμανιόλας τονίζει την

ανάγκη προστασίας και των υπόλοι-

πων στροφών με αυτό το σωτήριο έρ-

γο. Επιβεβλημμένη κρίνεται εξ’ άλλου

και η τοποθέτηση φωτεινού σηματο-

δότη στη συμβολή της λεωφόρου με

την Αγ. Δημητρίου λόγω της κακής

ορατότητας που αντιμετωπίζουν όσοι

οδηγοί θέλουν να στρίψουν από την

Αγ. Δημητρίου στην Αγ. Μαρίνας, αλ-

λά και λόγω της αυξημένης κίνησης

οχημάτων προς όλες τις κατευθύν-

σεις σε αυτή την διασταύρωση.

Φωτεινός σηματοδότης πρέπει οπωσ-

δήποτε να τοποθετηθεί και στη λωρί-

δα εισόδου στην Αγ. Μαρίνας για τα

οχήματα που έρχονται από την κα-

τεύθυνση της Αναβύσσου, διότι συ-

χνά οι οδηγοί παραβιάζουν το στοπ

και την προτεραιότητα όσων οχημά-

των έρχονται από Βάρκιζα και στρί-

βουν αριστερά όταν ανάψει το πράσι-

νο για να κατευθυνθούν προς Κορω-

πί.

Αλγεινή εντύπωση, εξ’ άλλου, προκα-

λεί στους διερχόμενους η ακριβοθώ-

ρητη παρουσία της Τροχαίας σε ένα

δρόμο θρυλικό για τα αντικανονικά

προσπεράσματα και τους νταήδες

ανεγκέφαλους που εισέρχονται στο

αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσουν

τέσσερα Ι.Χ. κι ένα φορτηγό, παίζο-

ντας και τα φώτα στους κινούμενους

κανονικά οδηγούς προκειμένου να ρί-

ξουν τ’ αυτοκίνητό τους στο χαντάκι

για να περάσει ο μάγκας. Σε αυτόν ει-

δικά τον δρόμο θα μπορούσε να ση-

μειωθεί πανελλαδικό ρεκόρ εισπρά-

ξεων από κλήσεις εάν αστυνομευό-

ταν σωστά.

Γρηγ. Δ. Ρώντας

Ασφαλτοστρώθηκαν τμήματα 

της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας - Κορωπίου

Νέα αρχιτεκτονική!

Προφανώς στήνεται «νέα αρχιτεκτονική», χωρίς αρχιτέκτονες,

όσον αφορά τον σχεδιασμό του Α’ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκη-

σης με το όνομα  Καποδίστριας 2. Οι αρχιτέκτονες αυτού του

σχεδίου είναι πολιτικοί, και σχεδιάζουν επί χάρτου, βάσει των

εσώτερων μακροπρόθεσμων επιθυμιών τους… 

Μας είπε ο κ. Ραγκούσης: «Ο ισχυρός δήμος, είναι αυτός που

έχει ισχυρά θεμέλια. Και για μας τα ισχυρά θεμέλια, τα ισχυρά

κύτταρα του ισχυρού δήμου, είναι η γειτονιά στα αστικά κέ-

ντρα, είναι το χωριό στην περιφέρεια».

Και μου γεννάται η απορία:

Είναι δυνατόν σε έναν γιγαντωμένο Δήμο εκατοντάδων χιλιά-

δων δημοτών και άλλων τόσων εκατοντάδων χιλιάδων τετρα-

γωνικών μέτρων, να υπάρξει γειτονιά και χωριό;

Ολοι θα έχετε μπει σε εκείνα τα μεγάλα υπερκαταστήματα που

δεν βρίσκεις πουθενά υπάλληλο να σε εξυπηρετήσει.

Και όλοι θα έχετε μπει στο μπακάλικο της γειτονιάς, που θα

ανταλλάξεις και δέκα καλημέρες.

Κάντε λοιπόν τη σύγκριση ενός Δήμου 60.000 κατοίκων και

ενός Δήμου 600.000 κατοίκων.

Αν φερ’ ειπείν το Γραμματικό ήταν ένας Δήμος με όλη την Ανα-

τολική Αττική, ποιος θα πήγαινε να υποστηρίξει τη γειτονιά του,

όταν έρχονται τα ΜΑΤ μαζί με τους εργολάβους να εγκατα-

στήσουν μια απαρχαιωμένη και καταδικασμένη από την Ευρώ-

πη χωματερή;

Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο «πόνος τους» για την εν-

σωμάτωση των Δήμων: η κατάργηση της κοινωνίας των πολι-

τών, που τους μπαίνει συχνά στο ρουθούνι.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

87%: Οι πρωταθλητές

Σε περσινή, παγκόσμια έρευνα της Durex, το 87% των Ελλήνων

-κατά δήλωσή του - κάνει σεξ μία φορά την εβδομάδα, επίδοση

που τους φέρνει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης,

πάνω από Γάλλους, Βραζιλιάνους κ.ά.

45%: Οι ανικανοποίητες

Το 45% των Ελληνίδων αντιμετωπίζει σεξουαλικά προβλήματα.

Δυσκολεύεται να φτάσει σε οργασμό, έχει μειωμένη επιθυμία

και συμμετέχει χωρίς να αποκομίζει ηδονή. Μερικές φορές, όλα

αυτά συμβαίνουν μαζί.

30%: προβλήματα... ανδρών

Το 30% των ανδρών αντιμετωπίζει κυρίως προβλήματα στύσης

και εκσπερμάτισης. Τα προβλήματα είναι συνηθέστερα στη μέ-

ση και στην τρίτη ηλικία, όπου ένας στους δύο εμφανίζει τέτοια

συμπτώματα.

Κάθε καλό ή κακό γεγονός που συμβαίνει, οι κυβερνήσεις, ο

επιχειρηματικός κύκλος αλλά και ο απλός κόσμος το εκμεταλ-

λεύεται εις όφελος του με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα για

το σύνολο. Για παράδειγμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν μια με-

γάλη ευκαιρία για τουριστική εκμετάλλευση. Η οικονομική κρί-

ση ήταν και συνεχίζει να είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για

την κυβέρνηση ότι δεν έχει λεφτά για έργα· για τις επιχειρήσεις

ότι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα χρέη τους· για απολύ-

σεις υπαλλήλων αλλά και για αγορές αυτοκινήτων π.χ. απ’

όσους έχουν λεφτά καθώς οι εταιρείες προσφέρουν πολλά.   

Άλλο ένα τέτοιο γεγονός το οποίο εκμεταλλεύονται με κάθε

τρόπο, είναι και η πολυξακουσμένη γρίπη Α. Πώς το εκμεταλ-

λεύονται; Διαβάστε παρακάτω δύο παραδείγματα επιχειρήσεων.

«ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ»

«Η Τεχνολογία T.S.S. «θερμοδυναμική μέθοδος καθαρισμού»

που εφαρμόζει η συσκευή Airfree λειτουργεί φυσικά και αποτε-

λεσματικά καταστρέφοντας από τον αέρα σε κλειστούς χώ-
ρους, τους ιούς, τα μικρόβια, τα βακτήρια και τις λοιπές αλ-
λεργιογόνες ουσίες που είναι υπεύθυνες για τη γρίπη, τις ιώ-

σεις και τα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στα 15 πρώτα

λεπτά λειτουργίας, ο χώρος αρχίζει να απαλλάσσεται από όλα

τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχει ο αέρας». 

Θερμομέτρηση από απόσταση

«α) βάση των στοιχείων και των εξαγγελιών  της επιστημονικής

κοινότητας της Ε.Ε. αναμένεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων του ΙΟΥ της νέας γρίπης την

προσεχή περίοδο, 

β) το βασικό σύμπτωμα των κρουσμάτων του ιού της νέας γρί-

πης είναι ο πυρετός άνω των 37,8 Cο

γ) το σύστημα focus health (θερμομέτρηση από απόσταση) από

την εταιρεία Focus Group έχει αποδειχτεί  αποτελεσματικό μέ-

τρο πρόληψης της μετάδοσης, αφού σε πάρα πολλούς δήμους

που έχουν προμηθεύσει τα σχολεία τους καθώς και σε σχολικές

μονάδες και υπηρεσίες που χρησιμοποιείται για καθημερινό

έλεγχο, έχει θεαματικά αποτελέσματα, 

Όλες οι διεθνείς και κρατικές οδηγίες αναφέρουν ως πρωταρ-

χικό και βασικό σύμπτωμα του νέου ιού της γρίπης Η1Ν1, τον

πυρετό, ειδικά σε χώρους υψηλής συγκέντρωσης ατόμων αφού

ο πυρετός είναι και το μόνο σημείο διάγνωσης από μη εξειδι-

κευμένο ιατρικό προσωπικό». 

Και μην ξεχνάτε τα - πολύ πρακτικά ομολογουμένως - απολυ-

μαντικά jel χεριών που δεν χρειάζονται ξέβγαλμα. Ούτε στο

όνειρό τους δεν θα είχανε δει τέτοιες πωλήσεις οι εταιρείες. 

Εμβόλιο Νέα Γρίπης

Στο Νέο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εμ-

βολιάζουν τον κόσμο ακόμα και μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ο

Γιώργος Παπαδάκης στην πρωινή εκπομπή του με τον Στρα-

τή Λιαρέλη την βρήκαν καλή ιδέα· εδώ όπως θα είμαστε κολ-

λημένοι στην κίνηση της Κηφισίας ας πούμε, τσακ να σου κά-

νουν κι ένα εμβόλιο. Μπρρρ, εγώ ανατρίχιασα κι όλας. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι όλοι οι γιατροί υπέρ του νέου εμβολί-

ου για την καταπολέμηση της γρίπης. Υπάρχει η άποψη ότι εί-

ναι αδοκίμαστο και μπορεί να φέρει χειρότερα αποτελέσματα. 

Ο Dr. Ντόναλντ Μίλερ, καρδιοχειρουργός και

καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της

Ουάσινγκτον, συστήνει την αποφυγή των εμβο-

λίων γρίπης.
Απόσπασμα από άρθρο του Dr. Ντόναλντ Μίλερ

Η γρίπη δεν ακολουθεί τα συνήθη πρότυπα των λοιμώξεων

(ασθένειες που οφείλονται σε μικροβιακό παράγοντα).

Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετοί γρίφοι που συνδέο-

νται με τις επιδημίες της γρίπης όπως:

- Γιατί η γρίπη είναι και εποχιακή αλλά παράλληλα παρου-

σιάζονται και κρούσματα κατά την διάρκεια όλου του έτους;

- Τι είναι αυτό που εξηγεί την συχνά ταυτόχρονη εμφάνιση

επιδημιών σε χώρες που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό

πλάτος; 

- Γιατί οι επιδημίες σε παλαιότερες εποχές εξαπλώνονταν τό-

σο γρήγορα, παρά την απουσία των σύγχρονων μεταφορικών

μέσων; 

Μια θεωρία που κερδίζει έδαφος στην επιστημονική κοινότη-

τα εξηγεί τις επιδημίες της γρίπης ως το αποτέλεσμα μιας νό-

σου που βρίσκεται σε αδράνεια. Αυτή η νόσος ενεργοποιεί-

ται επί ελλείψεως βιταμίνης D. Αυτή η θεωρία παρέχει απα-

ντήσεις σε πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα. 

Η βιταμίνη D, παράγεται στο σώμα μας με την έκθεση στον

ήλιο. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα με την μειωμένη ηλιο-

φάνεια, τα επίπεδά της, πέφτουν στο αίμα. Η γρίπη παραμέ-

νει σε λήθαργο μέχρι να μειωθούν τα επίπεδα της D στο αίμα

μας. Αυτό εξηγεί την ευρεία εποχική εξάπλωση και την τα-

χεία εμφάνιση και εξαφάνισή της.

Πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι λοιμώξεις του ανα-

πνευστικού είναι πιο συχνές σε άτομα με χαμηλά επίπεδα βι-

ταμίνης D. 

Ερευνητές έχουν επίσης ανακαλύψει ότι 2.000 μονάδες βι-

ταμίνης D την ημέρα εξαφανίζουν την εποχικότητα και μει-

ώνουν δραματικά τα περιστατικά γρίπης.

Ο Dr. Ντόναλντ Μίλερ, καρδιοχειρουργός και καθηγητής χει-

ρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, συστήνει την

αποφυγή των εμβολίων γρίπης και την λήψη βιταμίνης D αντί

αυτών. 

Τελικά πού είναι η αλήθεια;

Ναι ή όχι στο εμβόλιο της νέας γρίπης; 

Στο προσκήνιο, αυτές τις ημέρες, η

υπόθεση της Ολυμπίας Σνόου η

οποία θεωρείται μία στους δέκα πιο

ισχυρούς γερουσιαστές της Αμερι-

κής, σύμφωνα με το περιοδικό

«Time» όχι μόνο για την πολύ ση-

μαντική απόφαση για το σύστημα

της υγείας στην Αμερική που κρέμ-

μεται απ’ την ψήφο της, αλλά και

για την πολύ δύσκολη και σκληρή

ιστορία ζωής που την ακολουθεί.  

Στην κόρη Ελλήνων μεταναστών

από τη Σπάρτη και τη Μυτιλήνη,

λοιπόν «ακουμπάνε» τις τελευταίες

ημέρες ο Λευκός Οίκος και εκατομ-

μύρια ανασφάλιστοι Αμερικανοί με

στόχο να περάσει από τη Γερουσία

το ιστορικό νομοσχέδιο για την

αναμόρφωση του συστήματος υγεί-

ας. Παιδί μεταναστών από τη Σπάρ-

τη και τη Μυτιλήνη, η Ολυμπία Σνό-

ου έχασε τον πατέρα της σε ηλικία

9 ετών από καρδιακή προσβολή και

τη μητέρα της, έναν χρόνο μετά,

από καρκίνο του μαστού. Ένα «βά-

ρος» που μετέτρεψε σε ευαισθη-

σία... 

Όλο το προηγούμενο διάστημα τα

αμερικανικά ΜΜΕ εστίασαν στο

πρόσωπο-κλειδί, τη μετριοπαθή Ρε-

πουμπλικάνα, Ολυμπία Σνόου, αφού

οι Δημοκρατικοί χρειάζονται την

κρίσιμη ψήφο της στη Γερουσία

(διαθέτουν 59 γερουσιαστές, απαι-

τούνται 60 ψήφοι) για να εγκριθεί

το νομοσχέδιο.

Τα εμπόδια της ζωής παίζουν

τον σπουδαιότερο ρόλο 

στις αποφάσεις της

Η Σνόου σε ηλικία μόλις 9 ετών

έχασε από καρδιακή προσβολή τον

Έλληνα μετανάστη πατέρα της, ο

οποίος δούλευε ως μάγειρας σ' ένα

ρεστοράν, ενώ έπειτα από ένα χρό-

νο έχασε και τη μητέρα της από

καρκίνο του μαστού. Αναγκάστηκε

να αποχωριστεί τον μεγαλύτερό

της αδελφό για να ζήσει μαζί με τον

θείο της, που αγωνιζόταν να ανα-

θρέψει τα έξι παιδιά του με τα ελά-

χιστα χρήματα που εξοικονομούσε.

Όμως τα χτυπήματα της μοίρας για

την ομογενή πολιτικό δεν σταμάτη-

σαν εκεί: Στα 26 της χρόνια έχασε

τον πρώτο της σύζυγο, ο οποίος

σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύ-

χημα, ενώ λίγο αργότερα έχασε και

τον θετό της γιο σε ηλικία μόλις 20

ετών από καρδιακό νόσημα.

Πηγή πληροφοριών: Ελευθεροτυπία

Ουδέν κακόν αμιγές ...καλού

Μια Ελληνίδα ταρακούνησε τη Γερουσία των ΗΠΑ
Η Ολυμπία Σνόου είναι γνωστή

στην Ουάσιγκτον ως μια ανυπο-

χώρητη πολιτικός και αυτό το

αποδίδει εν μέρει στον σκληρό

χαρακτήρα του πατέρα της, Γεωρ-

γίου Μπουχλή. Μετά την αποχώ-

ρηση του Πολ Σαρμπάνις είναι η

μοναδική ομογενής στη Γερουσία.

Τον Αύγουστο του 2007 πρωτο-

στάτησε, μαζί με τον τότε γερου-

σιαστή Μπαράκ Ομπάμα και τον

Δημοκρατικό συνάδελφό της Ρό-

μπερτ Μενέντεζ, στην κατάθεση

ψηφίσματος στη Γερουσία των

ΗΠΑ αναφορικά με το ζήτημα της

ονομασίας της ΠΓΔΜ.

Greek lover...
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Ανάγκη μέτρων για

τις αφύλακτες γραμμές

του τρένου 

Η Ιωάννα Στεργίου και η Καλλιόπη  Μετοχιάτη (νομαρ-

χιακές σύμβουλοι), έθεσαν προ ημερησίας στο Νομαρχια-

κό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας 19/10, το πρό-

βλημα των αφύλακτων διαβάσεων στις γραμμές του τρέ-

νου, μετά και το πρόσφατο τραγικό δυστήχημα στον Αυ-

λώνα, όπου παρασύρθηκε νεαρή γυναίκα από διερχόμενη

αμαξοστοιχία.

Οι Νομαρχιακές Σύμβουλοι ζήτησαν να ληφθούν τα απαραί-

τητα μέτρα, όπως η περίφραξη των γραμμών και η δημιουρ-

γία υπόγειων ή υπέργειων διαβάσεων, ώστε στο μέλλον να

αποφευχθούν τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής συμφώνησε στις προτάσεις των

Νομαρχιακών Συμβούλων και πρότεινε να επεξεργαστεί

το θέμα η αρμόδια 4η Νομαρχιακή Επιτροπή με συμμετο-

χή και του Δήμου Αυλώνα, ώστε να υπάρξει μία συνολική

πρόταση που θα δεσμεύσει τον ΟΣΕ στην λήψη όλων των

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Ετσι το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις

προτάσεις των συμβούλων, όπως συμπληρώθηκαν από

τον Νομάρχη Λ. Κουρή.

Ανεκλήθη η άδεια

του “Αγίου Φανουρίου”

Με απόφαση του Νομάρχη Λ. Κουρή ανεκλήθη η άδεια

λειτουργίας της  Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

(Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία «Άγιος Φανούριος» που

εδρεύει στην Παλλήνη και δόθηκε προθεσμία είκοσι ημε-

ρών, (μέχρι 9 Νοεμβρίου), για την ειδοποίηση των οικείων

και την ασφαλή απομάκρυνση των διαβιούντων στην Στέ-

γη αυτή.

Στη Σ.Υ.Δ είχαν επισημανθεί, μετά από συνεχείς επισκέ-

ψεις στελεχών της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας της

Νομαρχίας, ελλείψεις και εκλήθη η εκπρόσωπός της σε

ακρόαση υποβάλλοντας τον Ιούνιο 2009 σχετικό υπόμνη-

μα.

Σε επανελέγχους της υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας

διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται ελλεί-

ψεις και παραλείψεις όσον αφορά το προσωπικό, την κα-

θαριότητα των χώρων αλλά και παρέκκλιση από τον σκο-

πό ίδρυσης και λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. Ως εκ τούτου επε-

βλήθη στις 16 Σεπτεμβρίου πρόστιμο και τάχθηκε προθε-

σμία ενός  μηνός, (μέχρι 15 Οκτωβρίου), προκειμένου να

συμμορφωθεί στις υποδείξεις της υπηρεσίας Κοινωνικής

Πρόνοιας της Νομαρχίας.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου

από την συγκροτηθείσα, σύμφωνα με το νόμο, τριμελή

επιτροπή διαπιστώθηκε ότι δεν έχει γίνει τίποτα προς την

κατεύθυνση της απάλειψης των ελλείψεων και των παρα-

λείψεων. Ετσι η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση ανάκλησης

της άδειας λειτουργίας, εφόσον δεν ετηρούντο οι όροι

και οι προϋποθέσεις με τις οποίες είχε χορηγηθεί. 

Άσχημα «τροχιοδεικτικά» αντιπε-

ριβαλλοντικά και αντιδημοκρατικά

βλήματα εκτοξεύτηκαν λίγες

ώρες μετά τις προγραμματικές

δηλώσεις της κυβέρνησης στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο, και λίγες

ημέρες μετά την προεκλογική πε-

ρίοδο, στη διάρκεια  της οποίας οι

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Αττικής

δεσμεύονταν στους κατοίκους

ότι δεν θα δημιουργηθεί ΧΥΤΑ

στο Γραμματικό.

Μετά τις  πρόσφατες πυρκαγιές

το Καλοκαίρι, επέστρεψαν στο

Γραμματικό τα ΜΑΤ την Τρίτη το

πρωί, 20/10/09,  για να τοποθετή-

σουν τον εργολάβο, για να  συνε-

χίσει ανενόχλητος το έργο του,

που είχε διακοπεί μετά από τις

αντιδράσεις των κατοίκων της

Ανατολικής Αττικής. Τα ΜΑΤ δεν

επέστρεψαν μόνα τους ούτε έκα-

ναν προφανώς χρήση δακρυγό-

νων χωρίς να έχουν κυβερνητική

εντολή.

To ΠΔΚΠ καταγγέλλει τις επιθέ-

σεις των ΜΑΤ και τη χρήση δα-

κρυγόνων, συμπαραστέκεται στον

αγώνα των κατοίκων της Ανατο-

λής Αττικής και καλεί την κυβέρ-

νηση α) να αντιμετωπίσει με ψυ-

χραιμία τις  δικαιολογημένες αντι-

δράσεις των κατοίκων 

β) να απομακρύνει τα ΜΑΤ γ) να

εφαρμόσει ριζική αλλαγή φιλοσο-

φίας στη πολιτική διαχείρισης

απορριμμάτων.

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΔΚΠ -

panattiko.gr

Τα ΜΑΤ ξαναχτυπούν

στο Γραμματικό

Ο Ελληνας ευρωβουλευτης Ν. Χουντής μετά από ερώτησή του,  είχε

ζητήσει από την Επιτροπή της Ε.Ε. να παρέμβει άμεσα για να σταμα-

τήσει τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, αφού δεν καλύπτονται οι

όροι της Οδηγίας 99/31 για τους όρους και τις προϋποθέσεις υγειονο-

μικής ταφής των αποβλήτων.

Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Πρώτον, αναφέρεται στους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που

πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πληρωμές

για το συγκεκριμένο έργο, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Δεύτερο, σημειώνει ότι στο Γραμματικό η τήρηση των  προϋποθέσε-

ων δεν είναι ικανοποιητική.

Τρίτο, η Κομισιόν στην απάντησή της, τονίζει ότι: «Εάν συνεχιστεί αυ-
τή η κατάσταση της μη τήρησης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων η
Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τις πληρωμές
με βάση τον Κανονισμό 1265/1999.»
Τέταρτο, καταλήγοντας επισημαίνει ότι οι ενστάσεις της σε σχέση με

τον ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι ανεξάρτητες από το γεγονός ότι το έργο

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι θέμα τή-

ρησης της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλή-

των.

Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού δεν πληρεί τις

προϋποθέσεις της Ε.Ε.

Τη συνέχιση των έργων κατασκευής ΧΥΤΑ στο Γραμματικό με περίσσια σπουδή και με τη συνδρομή των ΜΑΤ

επιχειρεί η νέα Κυβέρνηση.

Παρά τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάργηση των ΧΥΤΑ και επικαιροποίηση του Περιφερει-

ακού σχεδιασμού και παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι δε χρωστάει σε κανέναν, δυστυχώς χω-

ρίς κανέναν διάλογο ως όφειλε να κάνει η νέα κυβέρνηση και χωρίς καμία δημοκρατική ευαισθησία, αυταρ-

χικά και ετσιθελικά συνεχίζει το περιβαλλοντικό έγκλημα της κατασκευής ΧΥΤΑ στο Γραμματικό που εξυ-

πηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα και τους εργολάβους.

Το διαδημοτικό – συντονιστικό όργανο Γραμματικού, Μαραθώνα, Ν. Μάκρης και Βαρνάβα και οι 20.000 κά-

τοικοι των περιοχών δηλώνουν ότι θα αντισταθούν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο για τη ματαίωση των

διαδικασιών.

Καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια συνέχισης των έργων και να  πραγματοποιήσει μία ευ-

ρεία σύσκεψη που είναι καθήκον της, σύμφωνα με την πολιτική που εξαγγέλλει για εξαντλητικούς διαλό-

γους χωρίς χρήση βίας, προκειμένου να  εξευρεθεί λύση περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδε-

κτή.  

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ– ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

Φωτογρ. αρχείου: Στιγμιότυπο απ’ τα προηγούμενα επεισόδια στο Γραμματικό
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Σε έντονα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα,

παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων, ο Δήμος

Βάρης τέλεσε τα αποκαλυπτήρια μνημείου αφιερω-

μένου στον Βαρκιζιώτη καταδρομέα Αντώνη Ζησιμό-

πουλο, Εφεδρο Ανθυπολοχαγό πεσόντα στην Κύ-

προ, αλλά και σε όλους τους πεσόντες Ελλαδίτες

υπερασπιστές της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, την

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009, στον περίβολο του Ιε-

ρού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Βάρκιζα.

Στην κατανυκτική θεία λειτουργία και στο υπέρ πε-

σόντων στην Κύπρο μνημόσυνο χοροστάτησε ο σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος, ενώ

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμές απέδιδε

παρατεταγμένο άγημα καταδρομέων.

Παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι η υφυπουργός

Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, οι βουλευτές Αττι-

κής Βασίλης Οικονόμου και Παντελής Ασπραδάκης

από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Γιώργος Βλάχος από τη Ν.Δ., η

νομαρχιακή σύμβουλος Μαρία Φουρναράκη, ο διοι-

κητής της Σχολής Ευελπίδων, ανώτεροι αξιωματικοί

από την διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του Γ.Ε.Σ., ο

Διοικητής της 128 Σ.Ε.ΤΗ. Καβουρίου, ο Διοικητής

του Λ.Σ. Βουλιαγμένης, ο Διοικητής του Α.Τ. Βάρης

και εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος. Την

Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησαν ο πρόξενος

της Κύπρου Σπύρος Μιλτιάδου και ο πρόεδρος του

συλλόγου Κύπρίων Ελλάδας Λοϊζος Λοϊζος.

Η εκδήλωση άρχισε με την συγκινητική ομιλία της

υφυπουργού Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου, που

μιας και αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης της

ιστορικής μνήμης, θα την χειροκροτήσουμε ολόψυχα

εάν επί θητείας της στο Υπουργείο τα Ελληνόπουλα

αποκτήσουν τη δυνατότητα να διδαχθούν στα σχο-

λεία τους για την Κύπριακή Τραγωδία. Εμπνευσμέ-

νος και συναισθηματικά φορτισμένος ήταν και ο λό-

γος του Δημάρχου Βάρης, Παναγιώτη Καπετανέα

που ως συνήθως είπε τα πράγματα με τ’ όνομά τους.

Ράγισε καρδιές η παρουσία της μητέρας του πεσό-

ντος ανθυπολοχαγού Αντώνη Ζησιμόπουλου, στην

οποία ο Δήμαρχος Βάρης παρέδωσε τη σημαία που

κάλυπτε το μνημείο, ενώ τιμήθηκε και από τα μέλη

του συλλόγου «Κομμάντος 1974» με αναμνηστική

πλακέτα.

Συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά στον Δήμαρχο και

στο Δ.Σ. της Βάρης. Τους ευχόμαστε από καρδιάς να

είναι πάντοτε της Πατρίδος άξιοι.

Γ.Δ.Ρ.

Αποκαλυπτήρια μνημείου πεσόντων 1974 στη Βάρη

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση. Σε πρώτο πλάνο ο Δήμαρχος
Παν. Καπετανέας, η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπού-
λου, η νομαρχιακή σύμβουλος Μαίρη Φουρναράκη και η πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου Βάρης Αγγελική Ράπτη

Τιμητικό άγημα και φιλαρμονική έδωσαν το παρόν.

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.

Μονοήμερη εκδρομή πραγματοποιήσε το Κ.Α.Π.Η. του

Δήμου Βάρης στην Παναγία της Δαμάστας και την ιστο-

ρική γέφυρα του Γοργοπόταμου, την Πέμπτη 15/10. 

Η Μονή της Δαμάστας βρίσκεται στην κατάφυτη πλα-

γιά του Καλλίδρομου που έχει θέα προς την κοιλάδα

του Σπερχειού, στα όρια των επαρχιών Λοκρίδας και

Φθιώτιδας. Το μοναστήρι έχει ιστορική σημασία καθώς

συνδέεται με τον αγωνιστή της Επανάστασης του 1821

Ιωάννη Δυοβουνιώτη, που δαπάνησε ένα μεγάλο ποσό

για την τοιχογράφηση του καθολικού. Η τοιχογράφηση

του καθολικού έγινε με δαπάνη του αγωνιστή της επα-

νάστασης του 1821 Ιωάννη Δυοβουνιώτη στα 1818,

σύμφωνα με αφιερωματική επιγραφή στο υπέρθυρο

της εισόδου. Στη φάση αυτή ανήκουν οι τοιχογραφίες

των κεραιών, ενώ οι υπόλοιπες επιζωγραφίστηκαν το

1913. Αξιόλογη είναι μια φορητή εικόνα της Θεοτόκου

Οδηγήτριας του 16ου αι.

Ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα της περιοχης. Η επι-

στροφή έγινε αργά το απόγευμα με τα μέλη ευχαρι-

στημένα, παρ’ όλη την βροχή που έριχνε συνεχώς, από

την άψογη οργάνωση της εκδρομής, που συνέβαλαν γι’

αυτο το γραφείο «Αειν Ταξειδεύειν» και το Δ.Σ. του

Κ.Α.Π.Η. Βάρης.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ
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Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Παιδική

Χορωδία Λαυρίου “ANIMUS” έχει να επιδεί-

ξει μία αξιόλογη δραστηριότητα και συμμε-

τοχή.  

Η Παιδική Χορωδία Λαυρίου “ANIMUS”, δημι-

ουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 μετά από

πρωτοβουλία του δασκάλου μουσικής Κων-

σταντόπουλου Θοδωρή και με την στήριξη

των Δ/ντών και των Δασκάλων των τεσσά-

ρων Δημοτικών Σχολείων του Λαυρίου και

των Συλλόγων Γονέων κ Κηδεμόνων των

αντίστοιχων Σχολείων. Ο Αρχιμανδρίτης κ.

Κωνσταντίνος Συρίγος και οι γονείς των παι-

διών ήταν συμπαραστάτες και αρωγοί  σ’ αυ-

τή την προσπάθεια και την στήριξαν θερμά τα

τρία αυτά χρόνια της ύπαρξής της.

Σκοπός της δημιουργίας της χορωδίας

ήταν η διάδοση του «καλού» ελληνικού

τραγουδιού, η γνωριμία των μικρών μαθη-

τών με συνθέτες όπως ο Μ. Θεοδωράκης,

ο Μ. Χατζιδάκις, ο Σ. Ξαρχάκος, ο Σ. Σπα-

νουδάκης κ.α. Πετυχημένες ήταν και ορι-

σμένες απόπειρες προσέγγισης χορωδια-

κών έργων από κλασσικούς συνθέτες ανα-

λογιζόμενοι το νεαρό της ηλικίας των μι-

κρών χορωδών και την μουσική υποδομή

που είχαν.

Η Χορωδία απαρτίζεται από 50 περίπου μα-

θητές και μαθήτριες της πόλης του Λαυρί-

ου και ηλικιακά κυμαίνεται μεταξύ A΄Δημο-

τικού έως A΄ Λυκείου. Είναι τρίφωνη χο-

ρωδία με προοπτική να αυξηθεί η πολυφω-

νικότητά της στο εγγύς μέλλον.

Οι εμφανίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί

μέχρι σήμερα, είναι:

– Ιούνιος 2006, Μηχανουργείο: Συναυ-

λία-Αφιέρωμα στους Μ.Θεοδωράκη –

Μ.  Χατζιδάκι 

– Δεκέμβριος 2006, Μηχανουργείο: Χρι-

στουγεννιάτικη συναυλία με την συμμε-

τοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου.

– Ιανουάριος 2007, Μηχανουργείο: Εκδή-

λωση για τον εορτασμό των 3 Ιεραρ-

χών, υπό την αιγίδα του Αρχ/τη πατ.

Κωνσταντίνου Συρίγου.

– Φεβρουάριος 2007, Μηχανουργείο:

Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώ-

θηκε από την «Γυναικεία Συγγραφική

Συντροφιά» για την φιλαναγνωσία και

το βιβλίο.

– Δεκέμβριος 2007, ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου:

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία  με συμμε-

τοχή της Φιλαρμονικής και της Δημοτι-

κής Παιδικής Χορωδίας Λαυρίου, με έρ-

γα Ελλήνων και ξένων συνθετών.

– Ιανουάριος 2008, Ναύπλιο: Συμμετοχή

σε Φεστιβάλ παιδικών χορωδιών με 4

Χορωδίες από όλη την Ελλάδα.

– Απρίλιος 2008: 18ος Πανελλήνιος Δια-

γωνισμός Παιδικών Χορωδιών από την

ΧΟΝ. Α΄ Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο.

– Απρίλιος 2008, ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου: Συ-

ναυλία προς τιμήν της Ρυθμικής Ομά-

δας Λαυρίου.

– Ιούνιος 2008, Κλειστό Γυμναστήριο

Λαυρίου: Συμμετοχή της Χορωδίας στο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα

– Δεκέμβριος 2008, Φεστιβάλ Παιδικών

Χορωδιών στο ΕΠΑΛ Λαυρίου. Τα έσο-

δα από την εκδήλωση δόθηκαν στη

«ΦΛΟΓΑ».

– Ιανουάριος 2009, ΔΕΗ Λαυρίου: Εκδή-

λωση 3 Ιεραρχών. Συμμετέχει σε εκδή-

λωση που διοργανώνεται από την Μη-

τρόπολη Μεσογαίας κ Λαυρεωτικής.

– Μάρτιος 2009, 19ος Πανελλήνιος Δια-

γωνισμός Παιδικών Χορωδιών από την

ΧΟΝ. Α΄ Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο.

– Ιούλιος 2009, Αργυρούπολη: Συμμετο-

χή σε από κοινού συναυλία με την Παι-

δική Χορωδία Δήμου Ασπροπύργου και

την αμερικανική χορωδία Partners in

Praise Girls Choir, στο Θέατρο Μικης

Θεοδωράκης.

– Σεπτέμβριος 2009, Ασπρόπυργος: Φε-

στιβάλ παιδικών χορωδιών στα πλαίσια

των εκδηλώσεων ΘΡΙΑΣΙΑ 2009, αφιε-

ρωμένη στο συνθέτη Γιάννη Σπανό.

– Σεπτέμβριος 2009, Τεχνολογικό Πάρκο

Λαυρίου: Συναυλία των Μουσικών σχη-

μάτων της πόλης του Λαυρίου με την

συμμετοχή της χορωδίας.

Νεαρή και δραστήρια η Παιδική Χορωδία Λαυρίου “ANIMUS”

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα

8 το βράδυ ο Δήμος Κερατέας

οργανώνει την καθιερωμένη επε-

τειακή εκδήλωση για την 28η

Οκτωβρίου 1940.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

– Ομιλίες του συγγραφέα δημοσιο-

γράφου Νίκου Πηγαδά και του Δη-

μάρχου Κερατέας Σταύρου Ιατρού,

με θέμα «Η διαφυγή από τις ακτές

της Κερατέας για τη Μέση Ανατολή

στη διάρκεια της Κατοχής». Ο Νίκος

Πηγαδάς έχει εκδόσει το βιβλίο «Έλ-

ληνες εθελοντές στα Κονβόι του θα-

νάτου» (Εκδ. Ποντίκι) και σε ειδικό

κεφάλαιο αναφέρεται στην προσφο-

ρά των κατοίκων της Κερατέας στη

«Διαφυγή». Επίσης μνημονεύει και

άλλα περιστατικά διαφυγής από τη

Ραφήνα (με το καΐκι «Αγία Κυριακή»

που έγινε και τραγούδι), το Μαρκό-

πουλο, την Ανάβυσσο κ.λ.π.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού θα

μιλήσει περισσότερο για την προ-

σφορά και αυτοθυσία των κατοί-

κων της Κερατέας που φυγάδευ-

σαν Έλληνες πολιτικούς (μεταξύ

των οποίων και τον Γεώργιο Πα-

πανδρέου, παππού του σημερι-

νού πρωθυπουργού) και στρατιω-

τικούς Έλληνες και ξένους. Με-

ταξύ των άλλων θα παρουσιάσει

και έγγραφο του 1946 όπου η κυ-

βέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ευ-

χαριστεί την Kοινότητα (τότε)

της Κερατέας για τη διαφυγή Νε-

οζηλανδών στρατιωτικών.

– Στη συνέχεια θα προβληθεί μια

ταινία μικρού μήκους (5 λεπτών)

– η πρώτη ελληνική ταινία κινου-

μένων σχεδίων που έγινε επί κα-

τοχής, ένα «διαμαντάκι» του ελ-

ληνικού κινηματογράφου όπως

έχει χαρακτηριστεί, με τον τίτλο

«Ο Ντούτσε αφηγείται» του Στα-

μάτη Πολενάκη.

– H Δημοτική Χορωδία Κερατέας

υπό την διεύθυνση του μαέστρου

Αναστάσιου Λαζάρου θα παρου-

σιάσει αποσπάσματα από το

«ΆΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» των Οδυσσέα

Ελύτη – Μίκη Θεοδωράκη.Η είσο-

δος είναι ελεύθερη.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Η «ΔΙΑΦΥΓΗ» από τις ακτές της Κερατέας
για τη Μέση Ανατολή στη διάρκεια της Κατοχής

Η φωτογραφία είναι από το Τουρκολίμανο, του Γ. Βασιλακόπουλου

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Με μια εξαιρετικά καλή κίνηση, το Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. πραγματοποί-

ησε εμβολιασμό κατά του ιού της κοινής (εποχιακής) γρί-

πης  σε 12 ακριτικά νησιά των Δωδεκανήσων. 

Συνολικά χορηγήθηκαν 10.500 εμβόλια Influvac sub-unit.

Τα εμβόλια κατανεμήθηκαν βάσει του αριθμού των ατό-

μων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τα

κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ετσι οι ευπαθείς ομάδες σε: Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κά-

λυμνο, Κάμειρο-Ρόδου, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο,

Λειψούς, Νίσυρο, Πάτμο – Αρκούς, Τήλο και Χάλκη εμβο-

λιάστηκαν. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της εται-

ρείας Solvay Pharma Μ. ΕΠΕ, υπό την αιγίδα της ΔΥΠΕ Πει-

ραιά και Αιγαίου και την έγκριση του Ε.Ο.Φ., την περίοδο από

6 έως 16 Οκτωβρίου. Τα εμβόλια προσφέρθηκαν δωρεάν για

τους κατοίκους των Δήμων αυτών.

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πα-

τούλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η ενέργεια αυτή σε συνθή-

κες πανδημίας Νέας Γρίπης, αποκτά μεγαλύτερη σημασία,

διότι γίνεται σε ακριτικά νησιά, για τα οποία παρατηρούνται

προβλήματα στον επαρκή εφοδιασμό». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 16/10/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 5896

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρκακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έκπτωση

επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής που εκδίδει το

Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων»,

αρ. προμ. 19/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 212/2009 απόφαση της

Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ-

χεται στο ποσό των 200.000 ευρώ με το Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Νοεμβρίου 2009, ημέ-

ρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λή-

ξης την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,

δηλαδή 10.000€ και κατατίθεται με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

την δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληρο-

φορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες

9:00 – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 19/10/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 5915

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφο-

ρά, για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών», αρ. προμ. 39/2009, σύμφωνα

με την υπ’ αριθμ. 210/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο εν-

δεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

99.841 ευρώ με το Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Νοεμβρίου 2009, ημέ-

ρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:00 και ώρα λήξης

την 9:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,

δηλαδή 4.992,05€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

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

ρίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210.6604647 – 210.6604645, (1ος όροφος)

και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Συνδυασμός

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

«Η δύναμη της ψήφου
μπορεί να φέρει Ελπίδα

και Προοπτική»

Μέσα σε ένα ζοφερό τοπίο στο οποίο ζούσαν οι

πολίτες, αποφάσισαν να αντιδράσουν με ένα από

τα όπλα που είχαν στα χέρια τους. Την ψήφο

τους. Ψήφισαν: 

Την ελπίδα και την προοπτική. 

Την καθαρότητα του λόγου και των προθέσεων. 

Το πρόγραμμα που αν υλοποιηθεί θα τους βγάλει

από τα αδιέξοδα που έχουν περιέλθει. 

Ψήφισαν τόσο “δυνατά” ώστε να ακουστεί η φω-

νή τους. Αποφάσισαν να δώσουν άνετη αυτοδυ-

ναμία, ώστε να μπορέ-

σει η Κυβέρνηση να

υλοποιήσει το φιλό-

δοξο πρόγραμμά της

χωρίς τριγμούς και

εσωτερικές αμφι-

σβητήσεις. 

Η επιτυχία της κυ-

βέρνησης αποτελεί

επιτακτική ανάγκη

για τη

χώρα.

Δεν

έχει το

δικαίω-

μα να αποτύχει. 

Είναι μια μάχη που μπορεί να την κερδίσει. 

Πρέπει να διαψεύσει την απαισιοδοξία που έχει

μέχρι τώρα ο πολίτης και να χτίσει την Ελλάδα

των αξιών. 

Το οφείλει στη νέα γενιά το μέλλον της οποίας

έχει υποθηκευτεί. 

Τα μέχρι τώρα βήματα του Πρωθυπουργού Γιώρ-

γου Παπανδρέου και της κυβέρνησής του μας γε-

μίζουν αισιοδοξία και έχουν την καθολική αποδο-

χή. Το ίδιο και οι προγραμματικές δηλώσεις. 

Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης - μαζί με έμπει-

ρα που όμως δεν έχουν βαρίδια του παρελθόντος

- αποπνέουν έναν νέο αέρα αλλαγής.

Από τα αποτελέσματα στην Ανατολική Αττική και

ειδικότερα στην Παλλήνη, καταδεικνύεται ότι οι

συντοπίτες μας γύρισαν την πλάτη σε αυτούς που

είναι υπεύθυνοι για:

-  τον τρόπο της ανάπτυξής της

-  την έλλειψη αποχέτευσης

-  τη μη λύση του οικιστικού με την ταυτόχρονη

σπουδή τους να εξυπηρετήσουν τα συμφέρο-

ντα των μεγάλων

-  την καταστροφή των ελεύθερων χώρων

Είναι καιρός πια, ο άνεμος της αλλαγής να φυσή-

ξει και στην Παλλήνη, γιατί η πόλη χρειάζεται μια

δημοτική αρχή ικανή να την πάει μπροστά.     

Αναστάσιος Μπουντουβάς
Επικεφαλής του Συνδυασμού

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο κα-

ταδίκασε τη μεγάλη αύξηση

των τιμών των διοδίων στην

οποία προχώρησε η ανάδοχος

κοινοπραξία της “Ιονίας Οδού”

που σε συνδυασμό με την

ενεργοποίηση παράπλευρων

σταθμών στην ΝΕΟ Αθηνών-

Λαμίας έχει οξύνει τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν

οι κάτοικοι της Βορειοανατο-

λικής Αττικής στις μετακινή-

σεις τους.

Το θέμα έχει ξανασυζητηθεί

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

και οι κάτοικοι είχαν πάρει

υπόσχεση ότι δεν θα μπουν

διόδια αν δεν ολοκληρωθούν

οι παράδρομοι, πράγμα που

δεν έγινε.

Στην εισήγησή του ο Νομάρ-

χης Λ. Κουρής τόνισε ότι τα

προβλήματα αυτά είχαν επι-

σημανθεί γραπτά και προφο-

ρικά στην προηγούμενη πολι-

τική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ

χωρίς όμως να υπάρξει ουσια-

στικό αποτέλεσμα. Έτσι οι κά-

τοικοι της Βορειοανατολικής

Αττικής καλούνται να πληρώ-

σουν ένα νέο υπέρμετρο χα-

ράτσι αφού οι απαραίτητοι πα-

ράδρομοι και δεν έχουν ολο-

κληρωθεί και βρίσκονται σε

κακή κατάσταση καθώς έχουν

μείνει επί δεκαετίες ασυντή-

ρητοι. 

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής ανα-

φέρθηκε στην ανάγκη εξεύρε-

σης λύσης σε συνεργασία με

τη νέα πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων προκειμέ-

νου οι κάτοικοι της Βορειοανα-

τολικής Αττικής να μην πληρώ-

νουν διόδια για τις καθημερι-

νές τους μετακινήσεις.

Στην συνέχεια έλαβαν τον λό-

γο οι παριστάμενοι βουλευτές

Π. Ασπραδάκης και Ν. Καντε-

ρές, πολλοί νομαρχιακοί σύμ-

βουλοι, ο Δήμαρχος Αγ. Στε-

φάνου, οι Κοινοτάρχες Καπαν-

δριτίου, Αφιδνών, Βαρνάβα,

Μαλακάσας  και εκπρόσωποι

των επιτροπών κατοίκων της

Βορειοανατολικής Αττικής.

Όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν

την αντίθεσή τους στις μέχρι

τώρα ενέργειες της αναδόχου

κοινοπραξίας της “Ιονίας

Οδού” και επεσήμαναν την

ανάγκη κοινής δράσης προ-

κείμενου να αντιμετωπιστούν

τα προβλήματα που έχουν οι

κάτοικοι της Βορειοανατολι-

κής Αττικής στις καθημερινές

μετακινήσεις τους.

Τέλος το Ν.Σ. αποφάσισε να

ζητήσει:

• Την κατάργηση όλων των

διοδίων για τις εντός Αττικής

μετακινήσεις

• Την αλλαγή της σύμβασης

μεταξύ του Ελληνικού Δημο-

σίου και της αναδόχου κοινο-

πραξίας

• Την άμεση συνάντηση των

εκπροσώπων της νομαρχια-

κής και τοπικής αυτοδιοίκη-

σης με τον Υπουργό Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της

Βορειανατολικής Αττικής με-

τά από σύσκεψη στο Δημαρ-

χείο Αγ. Στεφάνου, εξέδωσαν

κοινό ψήφισμα όπου ζητούν

την κατάργηση των διοδίων.

Το ψήφισμα υπογράφουν 13

Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Σαρωνίδος 55 Τ.Κ. 19013

Τηλ.: 22910-54444, fax: 22910-53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 32/09

απόφαση του Κ.Σ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 47429/29-

07-09 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τμήμα ΠΟΤΑ, θα προβεί

στην πρόσληψη προσωπικού με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου (8 μήνες) ως κατωτέρω:

Δύο (2) θέσεις εργατών κήπων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανα-

κοινώσεων της Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εντός δέκα (10)

ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, τις εργάσιμες

ώρες και ημέρες.

Πληροφορίες κ. Μπατάλη Βασιλική, τηλ. 2291054444 και 2291054891.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

α/α ο Αντιπρόεδρος

Δημ. Παπαγεωργίου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΚΛΟΓO-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ - 15 NOEMBΡIOY, 10:30

Ο Αναπτυξιακός και Επιστημονικός Σύνδεσμος Παλλήνης

(Α.Σ.Π.) έχει σαν βασικό στόχο την συνεργασία Πολιτών που νοι-

άζονται και ανησυχούν για την ποιότητα ζωής της περιοχής και

τους ρυθ�ούς ανάπτυξής της. Δραστηριοποιήθηκε διεκδικώντας

λύσεις για τα μεγάλα και ανοικτά θέματα της Ανατολικής Αττι-

κής, πείθοντας ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας για την ανα-

γκαιότητα ύπαρξης αλλά και ενδυνάμωσής του.

Οι εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, θα

αναδείξουν αυτούς τους στόχους αλλά και την αναγκαιότητα

διεκδίκησής τους σε πιο αποτελεσματική και πλατειά βάση. 

Μέλη του Συνδέσ�ου �πορούν να γίνουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ που

κατοικούν και εργάζονται στους Ο.Τ. Α. της Ανατολικής Αττικής. 

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απευθύνει ο Α.Σ.Π, σ' όλους τους κατοί-

κους για συμμετοχή στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν

στις 15/11/2009 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10:30΄μέχρι 14:30΄

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (Εθνικής Αντιστάσεως και

Μαυρομιχάλη ) για την ανάδειξη:

α. Διοικητικού Συμβουλίου β. Εξελεγκτικής Επιτροπής

γ. Εκλογή αντιπροσώπων του Συνδέσμου για συμμετοχή

σε Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

Κατάργηση των διοδίων ζητούν Νομαρχία

και Τοπική Αυτοδιοίκηση
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β ιβλ ι οπαρουσ ιάσε ι ς

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής στα πλαίσια των πρωτοβου-

λιών που από ετών έχει αναλάβει για την επέτειο της 19ης

Μαϊου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελ-

ληνισμού, εξέδωσε το βιβλίο του καθηγητή Κ. Φωτιάδη

“Πόντος, Ελλενικός, μεγάλος και ευδαίμων”.

Στο βιβλίο ο αναγνώστης έχει την ευκαρία να γνωρίσει την

πορεία του ποντιακού ελληνισμού από την αρχαιότητα μέ-

χρι τη γενοκτονία και να παρακολουθήσει τον αγώνα των

Ποντίων να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα του μοναδικού

πολιτισμού.

Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν στους μαθητές της Γ’ Γυμνα-

σίου της περιοχής, συμβάλλοντας στην απόδοση τιμής και

ευγνωμοσύνης σε μια από τις πιο σημαντικές διαχρονικά

συνιστώσες του Ελληνισμού.

Μικρά αποσπάσματα
Οι Ελληνες θαλασσοπόροι αφού κατέκτησαν την εποχή

του Χαλκού τις ακτές του Αιγαίου Πελάγους στη συνέχεια

με τα βελτιωμένα ποντοπόρα πλοία τους αποτόλμησαν να

γνωρίσουν και την ανθρωποφάγα” θάλασσα του Εύξεινου

Πόντου με τις μακρινές και απροσπέλαστες παραλίες και

οροσειρές.

Γύρω στο 1000 π.Χ. τοποθετούν οι μελετητές την πραγμα-

τοποίηση των πρώτων εμπορικών ταξιδιών στην περιοχή

αυτή για την αναζήτηση κυρίως χρυσού και άλλων μεταλ-

λευμάτων. Η οργανωμένη αποστολή του Ιάσονα και των

Αργοναυτών στην Κολχίδα, οι περιπλανήσεις του Ορέστη

στη Θοανία του Πόντου, οι περιπέτειες του Οδυσσέα στη

χώρα των Κιμμερίων, η τιμωρία του Προμηθέα από το Δία

και η εξορία του στον Καύκασο, το ταξίδι του Ηρακλή στον

Πόντο, καθώς και άλλοι γοητευτικοί ελληνικού μύθοι, που

αναφέρονται ειδικά σ’ αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, επι-

βεβαιώνουν την ύπαρξη των πανάρχαιων αυτών εμπορι-

κών δρομολογίων.

...Δύο αιώνες αργότερα οι προσωρινοί εμπορικοί σταθμοί

μετατρέπονται σε μόνιμα οικιστικά κέντρα.

Σινώπη, Κρώμνα, Κύτωρον, Τραπεζούντα. Μέσα σ’ έναν αι-

ώνα οι αφιλόξενες παραλίες του Εύξεινου Πόντου γέμι-

σαν μ’ ελληνικές αποικίες. 

...Μετά την άλωση της Πόλης, και της Τραπεζούντας 8

χρόνια αργότερα, 1461, το παλάτι των Κομνηνών μετα-

τράπηκε σε στρατώνα γενιτσάρων. 

...Πολλοί μετοίκησαν στα παράλια της μεσημβρινής και νό-

τιας  Ρωσίας, άλλοι στις παραδουνάβιες περιοχές, χτίζο-

ντας καινούριες ελληνικές πόλεις.

...Οι Ελληνες του Πόντου έχοντας ως όπλα τη θρησκεία,

τη γλώσσα, και τη μακραίωνη πολιτιστική παράδοσή τους,

μπόρεσαν ν’ αντισταθούν στην οσμανική βία, στη βαρβα-

ρότητα και στο σκοταδισμό, διατηρώντας με κάθε τίμημα

την ελληνική τους συνείδηση.

...Ενα άλλο τραγικό κεφάλαιο της ιστορίας μας, είναι οι βί-

αιοι εξισλαμισμοί του 20ού αιώνα, οι οποίοι συνεχίστηκαν

ως την τελευταία ημέρα της ανταλλαγής των πληθυσμών. 

...Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σε αντίθεση με

των Αρμενίων, επισκιάστηκε είτε από τόν όγκο των τραγι-

κών περιπτώσεων του αρμένικου λαού, είτε γιατί αποσιω-

πήθηκε από κυβερνητικές και διπλωματικές επιταγές στο

όνομα κάποιοων διακρατικών συμφωνιών και συμφερό-

ντων.

...Η “ερυθρά” σφαγή ολοκληρώθηκε από ένα σύστημα που

λέγεται “λευκή” σφαγή. Πρόκειται για την αργή εξόντωση

από την κακομεταχείριση, τις εκτοπίσεις, το κρύο, την πα-

ρατεταμένη στέρηση νερού και τροφής, τον αποκλεισμό

σε  μπουντρούμια...

...Στον Πόντο το τέλος της ιστορίας και του πολιτισμού

των Ποντίων ήταν πολύ τραγικό. Σταμάτησε βίαια με την

απάνθρωπη αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών, της

συνθήκης της Λωζάννης του 1923. 

Από τους 697.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913 στον Πό-

ντο, πάνω από 350.000 βρήκαν οικτρό θάνατο ως το 1923

με βάση τα επίσημα ντοκουμέντα από τους Νεότουρκους

και τους Κεμαλικούς στις πόλεις και στα χωριά, στις χα-

ράδρες και τα βουνά, στις εξορίες και στις φυλακές, στα

τάγματα εργασίας, στα “αμελέ ταμπουρού”, που ήταν τάγ-

ματα θανάτου.

...Η γενοκτόνος ενοχή της Τουρκίας είναι τεκμηριωμένη.

Ωστόσο, δεν απολογήθηκε μέχρι σήμερα για τις πράξεις

της, χάρη στη δική μας ανοχή και τη συγκάλυψη των

εγκλημάτων από τις Μεγάλες Δυνάμεις...

...Ολόκληρη η Μακεδονία το 1912 είχε 513.000 Ελληνες.

Ο Ελληνισμός αντιπροσώπευε το 42,6% του ολικού πλη-

θυσμού. Το 1926, που είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η ανταλ-

λαγή των πληθυσμών, η Μακεδονία, που δέχθηκε το μεγα-

λύτερο τμήμα της προσφυγιάς, είχε ελληνικό πληθυσμό

1.341.000, ο οποίος αντιστοιχούσε σε ποσοστό 88,8%. 

“Η αγάπη μακροθυμεί”

Η ποίηση της Βάσως Τριανταφυλλίδου-

Κηπουρού με τίτλο “Η αγάπη μακροθυμεί”

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρη Πά-

τση.

Η συγγραφέας, ευαισθητοποιημένη από

τη φύση αλλά και τα καθημερινά της ζω-

ής ζωντανεύει εικόνες και συναισθήματα

με την ποιητική της πέννα.

“...Τα λάθη σου σαν κύματα / βούλιαξαν
την καρδιά μου. / Τα θλιβερά μηνύματα /
πνίξαν τα όνειρά μου.

Πόντος: Ελλενικός, 

μεγάλος και ευδαίμων

“Ηλιόφως”

Η ποίηση της Κάτιας Σαρλή - Μακατούρη

με τίτλο “Ηλιόφως” κυκλοφορεί επίσης

από τις εκδόσεις Χάρη Πάτση.

Η συγγραφέας, καταθέτει στο χαρτί, συ-

ναισθήματα, αγάπης, φιλίας, φόβου, σιω-

πής, ονείρου...

“Είν’ η φιλία αίσθημα / γλυκό κι ευλογη-
μένο / μες της καρδιάς μας την καρδιά /
είναι καλά κρυμμένο.
...Οταν τα πάθεις όλα δεν φοβάσαι τίπο-
τα/ Μου κλέψανε τα βήματα, πισώπλατα
με χτύπησαν ύπουλη μαχαιριά.

“Μια αληθινή ιστορία”

Μια μυθιστορηματική μονογραφία του Δημητρίου Ελληνα - κατά κόσμο  Στέλιου Τρια-

νταφυλλίδη - είναι η έκδοση με τίτλο “Μια αληθινή ιστορία” των εκδόσεων “Κεκροπια”

στο Κορωπί. Ο Δημητριος Ελληνας καταγράφει βιωματικές μνήμες από την περίοδο της

Μικρασιατικής καταστροφή και της προσφυγιάς που την ακολούθησε.

Ο Στέλιος Τριανταφυλλίδης ήταν Ποινικο-

λόγος, πασίγνωστος στους νομικούς κύ-

κλους.

Ως Δημήτριος Ελληνας έγινε γνωστός σ’

ένα μικρότερο κοινό απλών ανθρώπων που

τον αγάπησε μέσα από τις ραδιοφωνικές

εκπομπές που τιτλοφορούσε “Με πολύ -

πολύ Αγάπη”. Αλλά και μέσα από τον αιχ-

μηρό, επί δεκαετία, έντυπο λόγο του στις

επιφυλλίδες του που δημοσιεύονταν στην

τοπική εφημερίδα “Κεκροπία”.

Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, που ο

ίδιος - όσο ζούσε - είχε εκφράσει την επι-

θυμία να δημοσιευθεί. 

Ο συγγραφέας γράφει έχοντας το βλέμμα

στα παιδιά του και τη νέα γενιά. Είναι ο αγώ-

νας να κρατηθεί για πάντα ζωντανό το πα-

ρελθόν μας με την οικοδόμηση ενός μέλλο-

ντος που να μη γίνεται πάντα παρελθόν. Κι

ακόμα για να διδάξει πως η ιστορία μάς πλά-

θει όλους καθοριστικά, αφού την πλάθει ο κα-

θένας μας, με τη συμμετοχή του, τόσο λίγο και που επίσης δεν πλάθεται χωρίς εμάς.

...Παράλληλα επιχειρεί να εξοφλήσει κι ένα συνειδησιακό χρέος προς τους νεκρούς

γονείς του...

Ο διωγμός...
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Να προβάλλουμε απόψεις,

να ακούμε, 

να συνθέτουμε

Τα πολιτικά κόμματα έχασαν την εμπιστοσύνη του

κόσμου λόγω προσκόλλησής τους στο πολιτικό κό-

στος, έχουν όμως ακόμη χρησιμότητα, όχι πλέον

σαν ηγέτες, αλλά σαν εκτελεστές της λαϊκής βού-

λησης. Η κατάσταση αυτή αφήνει πεδίο ελεύθερο

για νέες απόψεις, που δεν θα προέρχονται βέβαια

από το πολιτικό κατεστημένο, αλλά από ενεργούς

πολίτες, που βασίζονται στην αντικειμενική ανά-

γκη και στην κοινή λογική. 

Για να διαμορφώνουμε όμως τέτοιες απόψεις, εί-

ναι απαραίτητο να ακούμε όλες τις φωνές, ιδιαίτε-

ρα εκείνες που είναι μακριά από οργανωμένα συμ-

φέροντα. Με τον τρόπο αυτό αποκτούμε συναί-

σθηση της πραγματικής κοινωνικής κατάστασης

και δεν αεροβατούμε με ιδεοληψίες.

Το «όλα αλλάζουν» του Ηράκλειτου έχει  ιδιαίτερη

εφαρμογή στα κοινωνικά φαινόμενα. Όποιος νομί-

ζει ότι έχει πλήρη επίγνωση του τι γίνεται στην

κοινωνία στηριζόμενος σε πάγια θέση και ότι δεν

έχει ανάγκη να προσαρμόζει ή να αναθεωρεί τις

απόψεις του, αναγκαστικά θα βρεθεί σε θέση να

μην κατανοεί τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Καθώς η κοινωνία δεν είναι στατική, είναι απαραί-

τητο για τον ενεργό πολίτη να κατανοεί τις αιτίες

των κοινωνικών φαινομένων, αλλά και να διακρίνει

τον αποπροσανατολιστικό λόγο των διαπλεκομέ-

νων συμφερόντων από τις πραγματικές ανάγκες

των πολιτών. Ακριβώς οι ανάγκες αυτές είναι το

κρίσιμο στοιχείο για να συνθέτει ο πολίτης τεκμη-

ριωμένη άποψη.

Δεν είναι αρκετή όμως ή ύπαρξη τεκμηριωμένης

άποψης: πρέπει ο πολίτης να την προβάλλει με κά-

θε τρόπο. Γιατί αυτή η άποψη, που στηρίζεται στην

αλήθεια, έχει τη δύναμη να αναγνωρίζεται από την

κοινή γνώμη ως ασύγκριτα ισχυρότερη από τα ιδιο-

τελή επινοήματα της διαπλοκής και από τις μισές

αλήθειες των δέσμιων του πολιτικού κόστους. 

Όσο για το πού θα πρέπει να προβάλλονται οι ειλι-

κρινείς απόψεις, αφού τα διαπλεκόμενα μέσα μα-

ζικής ενημέρωσης δημοσιεύουν μόνον ό,τι τα συμ-

φέρει, η απάντηση είναι μία: στις συζητήσεις μας,

στο διαδίκτυο, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρω-

σης. 

Μόνο με τον τρόπο αυτό οι έντιμοι άνθρωποι θα

αντιληφθούν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτά που σκέ-

φτονται και τα πολιτικά κόμματα θα συρθούν να

υπηρετήσουν τις ανάγκες της πλειοψηφίας, που

παραμένει σιωπηλή, γιατί δεν συνταυτίζεται ούτε

με τους μεγιστάνες της διαπλοκής, ούτε με τους

εποφθαλμιούντες την εξουσία.

Ν. Δημητρίου

Χάριν …συντομίας “Μακεδονία”
Εκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (16/10)

και ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα διεύρυνσης,΄Ολι Ρεν, στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψε-

ων για τη στρατηγική του 2009, παρουσίασε και τις εκθέσεις προόδου της Τουρκίας και των Σκο-

πίων.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Παπανικολάου, όσον αφορά την έκθεση προόδου για τα Σκό-

πια ζήτησε, με αφορμή αναφορές στη συγκεκριμένη χώρα με τον όρο "Μακεδονία", να χρησιμο-

ποιείται η επίσημη ονομασία της χώρας.

Ο Επίτροπος παραδέχθηκε ότι ακόμα και όταν γίνεται αναφορά  στα Σκόπια με τον όρο "Μακε-

δονία", αυτό γίνεται για λόγους συντομίας!

Βλέπουμε λοιπόν πώς θα χρησιμοποιείται η “σύνθετη” ονομασία του ονόματος των Σκοπίων!!

Ζούμε σε εποχή αλλαγών και

ανατροπών παγκοσμίως. Κα-

ταρρέουν κατεστημένα και

γεννιέται μια νέα φιλοσοφία και προσέγγιση σε όλα

τα θέματα πολιτικής, κοινωνίας, οικονομίας και επι-

στήμης, που ξεκινά από την αμερικανική ήπειρο. Η

διακυβέρνηση του Ομπάμα διάκειται φιλικότερα

προς την Ελλάδα και δεν ασκεί πιέσεις στη χώρα

μας για τη “διευθέτηση” του Μακεδονικού, όπως

έπραττε προκλητικά η ομάδα Μπους. 

Άλλωστε έχει πολλά θέματα -εσωτερικά και εξωτε-

ρικά- “στο πιάτο της” για να χειριστεί. 

Αυτή τη συγκυρία στην Ουάσι-

γκτον, την παγκόσμια κίνηση

των καθηγητών υπέρ της ελλη-

νικότητας της Μακεδονίας αλ-

λά και τον φιλελληνισμό που

αναγεννάται λόγω της επιστρο-

φής στις διαχρονικές αξίες του

ελληνισμού, θα έπρεπε η Ελλά-

δα να τις αξιοποιήσει. Πέρασε

ανεπιστρεπτί η προσπάθεια της

παραχάραξης της ιστορίας μέ-

σω των διανοητικώς στερουμέ-

νων συνάφειας θεωριών του με-

ταμοντερνισμού και της πολυ-

πολιτισμικότητας κατά την πε-

ρασμένη δεκαετία. Ό,τι δεν εί-

ναι αυθεντικό απλώς καταρρέει

στο πέρασμα του χρόνου. 

Η ελληνική πλευρά δύναται και

κυρίως οφείλει να αποσύρει τη

σύνθετη ονομασία η οποία θα

περιέχει τον όρο “Μακεδονία”,

διότι οποιοδήποτε όνομα με τον

όρο “Μακεδονία” καθιστά τους γείτονες ως τους μο-

ναδικούς “Μακεδόνες” της περιοχής, με κάθε δικαί-

ωμα “μακεδονικής” εθνότητας και “μακεδονικής”

γλώσσας. Άλλωστε και το προσωρινό όνομά τους,

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδο-

νίας, είναι ήδη σύνθετη ονομασία και περιέχει τον

όρο “Μακεδονία”. Είναι ξεκάθαρο και αναμφισβήτη-

το. 

Επιπλέον είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε χώρας να

εξαιρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που

αφορούν ευαίσθητα εθνικά

θέματα. Πρόσφατο παράδειγ-

μα αποτελεί το γεγονός ότι

το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ενέκρινε

μεν τη Συνθήκη της Λισαβόνας (το τροποποιημένο

ευρωπαϊκό “Σύνταγμα”), αλλά όρισε ότι θέματα

αστυνομίας, στρατού και παιδείας θα παραμείνουν

υπό τον εθνικό και κυριαρχικό έλεγχο της Γερμα-

νίας. 

Επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί η ευρω-

ατλαντική προοπτική των Σκοπίων πριν λυθεί το θέ-

μα του ονόματος και μάλιστα

υπέρ του ελληνικού εθνικού

συμφέροντος. 

Θα έπρεπε να είχαμε μάθει τα

μαθήματά μας από τη γείτονα

Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, της

οποίας επιτρέψαμε να αρχίσει

διαπραγματεύσεις εντάξεως

με την ΕΕ χωρίς να προηγηθεί

λύση κανενός εκ των προβλη-

μάτων. Όπως η Τουρκία, έτσι

και τα Σκόπια θα χρησιμοποιή-

σουν την ευρωατλαντική τους

πορεία και μάλιστα σε συνερ-

γασία, με αναπόφευκτη συνέ-

πεια να ενταθεί η επιθετικότη-

τα, η αδιαλλαξία και οι αλυ-

τρωτικές τους βλέψεις ενα-

ντίον της Ελλάδας. 

Για το θέμα της σύνθετης ονο-

μασίας πρέπει να αποφασίσει

ο λαός μέσω δημοψηφίσμα-

τος. Τότε, και μόνο τότε, η οποιαδήποτε ελληνική

κυβέρνηση προκύψει από το εκλογικό αποτέλεσμα

μπορεί να απαλλαγεί από το βάρος μιας λανθασμέ-

νης αποφάσεως, μεταθέτοντας κάθε ευθύνη στο

λαό. 

–––––––––––
* Η Νίνα Γκατζούλη είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο

του Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ και πρόεδρος των Παγκο-

σμίων Παμμακεδονικών Ενώσεων. 

ΠΕΡΑΣΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

της Νίνας Γκατζούλη*

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ” 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

Η Σκοπιανή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών

(MANU) εξέδωσε “Μακεδονική” Εγκυκλοπαί-

δεια προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από

το γηγενές αλβανικό στοιχείο, την Αλβανία,

αλλά και τη Βουλγαρία... Η επιστημονική

τους κοινότητα απέδωσε αφρικανική προέ-

λευση στους Έλληνες και ισχυρίζεται ότι το

“αιγαιακό τμήμα της Μακεδονίας” τελεί “υπό

ελληνική διοίκηση”. Αναφέρουν χαρακτηρι-

στικά ότι στο τμήμα αυτό της Μακεδονίας

“ζούσε μακεδονικός λαός και εθνικές μειο-

νότητες (Τούρκοι, Εβραίοι, Έλληνες, Βλά-

χοι, Ρομά)” και για την “εξασφάλιση διαρ-

κούς κυριαρχίας οι ελληνικές κυβερνήσεις

επιδίωξαν αλλαγή του εθνοτικού χαρακτήρα

της περιοχής με εκδίωξη του μακεδονικού

και τουρκικού πληθυσμού καθώς και με τον

εποικισμό εις βάρος του τοπικού πληθυ-

σμού”. Καταμετρούν... δε 436.000 Μακεδό-

νες οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τη “Μακεδο-

νία του Αιγαίου”! 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Ευχαριστήριο

Κύριε Διευθυντά,

Επιτρέψτε μου να εκφράσω, μέσα από τις στήλες της έγκριτης

εφημερίδας σας, τις θερμές ευχαριστίες μου προς τους πολί-

τες της Αττικής, προς όλους όσους ετίμησαν με την ψήφο

τους  τον Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και εμένα

προσωπικά στις εκλογές της 4ης του Οκτώβρη 2009. 

Να ευχαριστήσω τα στελέχη, τα μέλη, τους φίλους της Αρι-

στεράς, αυτούς που εστήριξαν την προσπάθεια μας. Επίσης θα

ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα σας, όπως και όλο τον

τοπικό τύπο για τη συμπαράσταση και τη φιλόξενη στέγη, που

επανειλημμένα παραχωρήσατε στις σελίδες σας, προκειμένου

να παρουσιάσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική επιτυχία

για εμάς, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι αντίξοες συνθήκες,

όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος.

Ο ελληνικός λαός μας παραχώρησε γενναιόδωρα πίστωση χρόνου προκειμένου να ανασυ-

γκροτηθούμε και να ανταποκριθούμε στους δύσκολους καιρούς που ακολουθούν. Θα προ-

σπαθήσουμε να εργασθούμε αποτελεσματικά, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, να  μην

διαψεύσουμε τις ελπίδες που έχει από τη σύγχρονη, ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστε-

ρά.

Θα συνεχίσουμε στις νέες συνθήκες και με τη δύναμη που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, την

προσπάθεια, μέσα και έξω από τη Βουλή:

Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των διεκδικήσεών του, για την αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής του, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη των πολιτιστικών

θησαυρών του τόπου μας.

Για την ενότητα όλης της Αριστεράς, με τις αγωνιστικές καταβολές, τις δημοκρατικές και

οικολογικές ευαισθησίες, αντιπαλεύει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και μάχεται για την

κοινωνική δικαιοσύνη και το σοσιαλιστικό όραμα.

Τ.Ο. ΒΟΥΛΑΣ

Την Κυριακή 4/10/09 η Ελ-

λάδα ψήφισε αλλαγή. Ευ-

χαριστούμε τους Βουλιώ-

τες που με την ψήφο τους

και τη συμμετοχή τους συ-

νέβαλαν στη μεγάλη Νίκη.

Θέλουμε να διαβεβαιώσου-

με όλους τους κατοίκους

της περιοχής μας ότι η Κυ-

βέρνηση ΠΑΣΟΚ με Πρω-

θυπουργό τον Γιώργο Πα-

πανδρέου είναι κυβέρνηση

όλων των απανταχού Ελ-

λήνων και Ελληνίδων.

Η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΑΣ

βρίσκεται δίπλα σε όλους

τους συμπολίτες μας, έτοι-

μη να συζητήσει μαζί τους,

να ακούσει απόψεις και θέ-

σεις για όσα κοινά ζητήμα-

τα μας απασχολούν. 

Το Γραφείο της Οργάνω-

σης (Πλαστήρα 12) είναι

ανοικτό κάθε Τετάρτη

από 17.30 - 20.30 (τηλ.

210 8956.256).

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επιλογή του ΔΗΚΚΙ  να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η το-

ποθέτηση του Γ. Πάντζα στα ψηφοδέλτια του σ’ όλες τις

τελευταίες εκλογές, είναι φανερό ότι καθιστά ανέφικτη

την παραπέρα συνεργασία μαζί τους στα πλαίσια της Νο-

μαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας (ΝΑΣ) 

Εξάλλου έχει γίνει φανερό από τις τοποθετήσεις  και τις

διαφορετικές επιλογές του Γ. Πάντζα στις συνεδριάσεις

του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ότι κινούμαστε σε διαφο-

ρετική κατεύθυνση και στα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης.

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία στην Ανατολική

Αττική εκπροσωπείται και εκφράζεται από τους Νομαρ-

χιακούς Συμβούλους Ιπποκράτη Κοκκινόπουλο και Νίκο

Στεφανίδη.

Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία (ΝΑΣ) Ανατολικής Αττικής 

Παλλήνη, Οκτώβρης 2009

Συζήτηση για τα αποτε-
λέσματα των εκλογών

Νέα και νέε

Εργαζόμενε και εργαζόμενη

Η ΚΟΒ Παλλήνης του ΚΚΕ διοργανώνει την Κυριακή

25/10/2009 στο Δημαρχείο Παλλήνης στις 11:00 π.μ εκ-

δήλωση, προκειμένου να συζητήσουμε το αποτέλεσμα

των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, τις μετεκλογικές

εξελίξεις και τις θέσεις του ΚΚΕ με στέλεχος του κόμ-

ματος.

ΚΟΒ Παλλήνης του ΚΚΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ 
Χαιρετίζουμε τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ στην περιφέρειά

μας, τους φίλους και οπαδούς του Κόμματος που έδωσαν μια

σκληρή μάχη με ενθουσιασμό και πίστη, με συναίσθηση ευθύ-

νης στον εργαζόμενο λαό και ιδιαίτερα εκείνους που για πρώ-

τη φορά στήριξαν το ΚΚΕ. 

Δεσμευόμαστε ότι το επόμενο διάστημα το Κόμμα μας, συνο-

λικά και μέσω της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης, θα

αναλάβει ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες για να σταθεί

κοντά στα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών της περιοχής

μας, για να συμβάλλει στην αγωνιστική κινητοποίηση των ερ-

γαζομένων ενάντια στη νέα επίθεση στα δικαιώματά τους που

αναμένεται και από τη νέα κυβέρνηση. Άλλωστε η νίκη του

ΠΑΣΟΚ στις εκλογές οδηγεί στην αλλαγή κυβέρνησης όχι

όμως στην αλλαγή πολιτικής υπέρ του εργαζόμενου λαού.

Το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ πανελλαδικά και στην πε-

ριφέρεια Αττικής, αν και αναντίστοιχο με το κύρος και την

επιρροή που έχει κατακτήσει με την πολιτική του δράση, πε-

ρικλείει σημαντική δυναμική και θα αξιοποιηθεί για την ενί-

σχυση της επαφής και της κοινής δράσης με πλατύτερες λαϊ-

κές δυνάμεις που, ανεξάρτητα από την εκλογική τους συμπε-

ριφορά, δεν προσδοκούν τίποτα θετικό από τη δικομματική

εναλλαγή.  
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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.

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.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Απόφαση Κ.Σ. 211/2009: “Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμών χρέω-

σης τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2010”.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στο Κοινοτικό

Συμβούλιο κατά την 21η συνεδρίαση αυτού (15/10/2009).

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την

εισήγηση του Προέδρου, Αποφασίζει (κατά πλειοψηφία 8 προς 1).

1. Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας &

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2010 όπως παρακάτω:

Α) Κατοικίες: 0,73€ ανά τ.μ.

Β) Επαγγελματικοί χώροι - καταστήματα: 2,50€ ανά τ.μ..

Γ) Δημοτικός Φόρος: 0,18€ ανά τ.μ.

Δ) Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για μάντρες οι-

κοδομών, μαρμαράδικα, λούνα παρκ, αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια,

φυτώρια, μικρά και μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου, εκθέσεις αυτοκινήτων,

εξωτερικοί χώροι καφετέριας, εστιατορίου κτλ. παρεμφερή επαγγελμα-

τικών καταστημάτων, είσοδοι γραφείων και καταστημάτων με χώρους

πάρκινγκ: 1,06€ ανά τ.μ.

Ε) Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες

ετοίμου σκυροδέματος, αποθήκευσης και τοποθέτησης χωμάτων και

εταιρείες με φορτηγά και μηχανήματα οδοποιΐας: 1,36€ ανά τ.μ.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Απόφαση Κ.Σ. 210/2009: “Εγκριση Προγράμματος Εργων έτους 2010”. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω  θέμα προς συζήτηση στο Κοινοτικό συμ-

βούλιο κατά την 21η συνεδρίαση αυτού (15/10/2009). Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέ-

δρου, Αποφασίζει (κατά πλειψηφία 7 προς 2); Εγκρίνει το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Εργων έτους 2010 όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αττικού Πνευματικού Ομί-

λου Γλυφάδας, στο άγγελμα του θανάτου του 

Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, 
συνήλθε εκτάκτως στις 8 Οκτωβρίου και αποφάσισε

ομοφώνως τα εξής:

Να καταθέσει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, στο

λογαριασμό του Γηροκομείου “Αγιοι Ανάργυροι” στην

Αγόριανη Λακωνίας. Να σταλεί συλληπητήριο τηλεγρά-

φημα στην οικογένειά του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Νότα Θεοδωρακοπούλου- Ζόμπολα Μιχάλης Αβούρης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΩΠΙ Σ.Δ.0,6

285τ.μ. 280.000€, 560τ.μ. 580.000€, 400τ.μ.

420.000€, 800τ.μ. 800.000€, 1500τ.μ. 1.500.000€,

960τ.μ. 850.000€, 1.700τ.μ. 1.600.000€, 3.400τ.μ.

διαμπερές 4.000.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ Σ.Δ. 0,6 

270τ.μ. 350.000€, 700τ.μ. 720.000€, 920τ.μ.

1.100.000€, 4.030τ.μ. εκτός σχεδίου 1.650.000€

7.000τ.μ. εκτός σχεδίου 3.000.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Σ.Δ. 0,6 

320τ.μ. 380.000€, 210τ.μ. 300.000€, 580τ.μ. Σ.Δ. 0,5

880.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Σ.Δ. Ο,4

435τ.μ. Γωνιακό 550.000€, έναντι Πλαζ 400τ.μ. Γω-

νιακό 0,5 600.000€, Ασύρματος Άνω 800τ.μ.

1.050.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (κέντρο) 700τ.μ. Σ.Δ. 0,8 1.550.000€,

780τ.μ. Σ.Δ. 0,8 επί παραλίας θέα ανεμπόδιστη – σο-

βαρές προτάσεις. Φλέμινγκ 3100τ.μ. 2.900.000€.

ΒΑΡΗ (κέντρο): 800τ.μ. Σ.Δ. 0,6 900.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΟΥΛΑ (Πηγαδάκια) 400τ.μ. Σ.Δ. 0,6 440.000€,

700τ.μ. Σ.Δ. 0,6 πρ. …. 950.000€, 

ΒΟΥΛΑ (ΚΑΤΩ)  Κεντρικό 830τ.μ. Σ.Δ. 0,8 γωνιακό

2.400.000€, έτερο 1.000τ.μ. Σ.Δ. 0,8 2.700.000€.

Μεσιτικό Καββάλος 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΑΡΗ (ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Κατάστημα

ισόγειο, 150τ.μ. προβολής, πάρκινγκ 2.400€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ ΚΕΝΤΡΟ - Γραφεία 1ου ορόφου, 40τ.μ. έτερο

60τ.μ. έτερο 145τ.μ. προβολής, Γκαράζ, ασανσέρ, 

Καταστήματα ισόγεια, 40τ.μ., 55τ.μ., 60τ.μ., 70τ.μ.,

90τ.μ., 130τ.μ. με υπόγεια γκαράζ, προβολής, πάρ-

κινγκ για οποιαδήποτε χρήση.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ 175τ.μ., 1ος όροφος Διπλοκατοι-

κίας, 3 δωμάτια ύπνου, 2 μπάνια, αυτόνομη θερμ.,

τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, θέα, 1.200€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΚΕΝΤΡΟ 1ος όροφος, 150τ.μ., 3 δωμάτια

ύπνου, μπάνιο, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλο σα-

λόνι για επαγγελματική χρήση 1.200€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ (Κίτσι) Μονοκατοικία, νομιμοποιημένη το

1983, επί Τρίτση με οριστική μη κατεδάφιση. Σε

700τ.μ. οικόπεδο 280.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ Μεζονέτα 240τ.μ., 4 δωμάτια

ύπνου, 3 μπάνια WC, play room, τζάκι, ασανσέρ, a/c,

γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα, 560.000€. 

Μεσιτικό Καββάλος 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ Μεζονέτα, 285τ.μ. Νεόκτιστη, 5

δωμάτια ύπνου, 4 μπάνια WC, play room, πισίνα, 2

κουζίνες, 2 τζάκια, ασανσέρ, γκαράζ, μεγάλες βερά-

ντες, BBQ, σε οικόπεδο 300τ.μ. πολυτελές,

720.000€, έτερη 300τ.μ. σε 400τ.μ. οικόπεδο ημιτε-

λής στα μπετά με πισίνα 550.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ Μονοκατοικία 450τ.μ., 3 δωμάτια

ύπνου (master), 2 ξενώνες, γραφείο 2wc, τζάκι, γκα-

ράζ, αποθήκες, ασανσέρ, πισίνα, θέα ανεμπόδιστη,

σε οικόπεδο 1.500τ.μ., 2.300.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Μεζονέτα, 450τ.μ. 5 δωμά-

τια ύπνου, 3 μπάνια WC, ασανσέρ, τζάκια, γκαράζ,

αποθήκες, μεγάλες βεράντες, θέα στη θάλασσα, κα-

τάλληλο για 2 κατοικίες σε 435τ.μ. οικόπεδο

1.250.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΣ (πλησίον παραλίας)

Μονοκατοικία 300τ.μ., 3 δωμάτια ύπνου, 2 μπάνια

WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, μεγάλες

βεράντες, θέα βουνού και θάλασσας, σε 900τ.μ. οι-

κόπεδο, 550.000€ δεκτή ανταλλαγή.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ Μονοκατοικία 130τ.μ. νεόκτιστη, 3

δωμάτια ύπνου, 2 μπάνια, play room, τζάκι, βεράντες

σε οικόπεδο τρίφατσο, γκαράζ, πολυτελής κατα-

σκευή 400.000€. Έτερη 160τ.μ. 430.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ Μεζονέτα νεόκτιστη, 145τ.μ., 3

δωμάτια ύπνου, (1 master), 3 μπάνια wc, play room

τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα

395.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ 100μ από την θάλασσα, μεζονέτα 220τ.μ.

νεόκτιστη, 4 δωμάτια ύπνου, 4 μπάνια, play room,

τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, βεράντες, θέα, πισίνα θερ-

μενόμενη, υδρομασάζ, πολυτελές 720.000€. 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (RIBAS) Μεζονέτα 220τ.μ., 4 δωμάτια

ύπνου, 2 μπάνια wc, play room, τζάκι, γκαράζ, απο-

θήκες, πισίνα, 500τ.μ. οικόπεδο με θέα τη θάλασσα

απεριόριστη Σαρωνικός 750.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ Μονοκατοικία 300τ.μ., 7

δωμάτια ύπνου, 7 μπάνια, 2wc, τζάκια, γκαράζ απο-

θήκες, play room, ασανσέρ, σε 1000τ.μ. οικόπεδο.

Θέα απεριόριστη και ανεμπόδιστη Σαρωνικός.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72τ.μ. (2 υπνοδωμά-

τια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κειραία, parking,

αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής. 

Τηλ. 6973 732090.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην αστυνο-

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

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

� Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

� Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

� Άμεσο ξεκίνημα

� Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

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



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 24, ΤΡΙΤΗ 27 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  26/10  12π.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

26 Οκτωβρίου στις 12 το πρωί(!) με 16 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Αποδοχή και διάθεση 17.211,56 € (γ’ δόση) για κάλυψη

αναγκών των σχολείων.

2. Σύσταση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης στο

“Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών”

3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μί-

σθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου και των

ΝΠΔΔ.

10. Αποκατάσταση φθορών στο 2ο Γυμνασίο.

11. Εγκριση 2ου ανακεφ. πίνακα του έργου “Προσθήκη

ΑΠΧ και 3 αιθουσών στο 3ο Δημοτικό.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναστολή οικο-

δομικών εργασιών στο Β’ αλίπεδο.



. . . γ ια την υγειά μας
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H ενημέρωση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά  στην

πρόληψη και την έγκαιρη  αντιμετώπιση της οστεοπόρω-

σης, της σιωπηρής αυτής νόσου που   σήμερα πλήττει

παγκοσμίως  1 στις 3 γυναίκες κι 1 στους 8 άνδρες.

Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Ελληνικής Ενδοκρινο-

λογικής Εταιρείας, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας

Ημέρας για την Οστεοπόρωση.

«Η ενημέρωση του κοινού για την σιωπηρή  αυτή νόσο
θα οδηγήσει άνδρες και γυναίκες  στον έλεγχο, με απο-
τέλεσμα την πρόληψη αλλά και την θεραπεία» τόνισε ο

Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής

Εταιρείας, Ιωάννης Ηλίας.

Σήμερα, λόγω οστεοπόρωσης, έχουμε ένα κάταγμα κά-

θε 30 δευτερόλεπτα σε άτομα της τρίτης ηλικίας στις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Ελλάδα κάθε

χρόνο  σε δεκαπέντε χιλιάδες ανέρχονται μόνο τα κα-

τάγματα του μηριαίου οστού!!!  

Το πρόβλημα της σιωπηλής αυτής νόσου είναι πολύ σοβα-

ρό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία η Οστεοπόρωση αποτε-

λεί το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας σε παγκόσμιο

επίπεδο μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η πάθηση αυτή προ-

σβάλλει το ένα τρίτο των γυναικών ηλικίας 60-70 χρόνων

και τα δύο τρίτα των γυναικών άνω των 80 χρόνων.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  ΤΑ   ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, που συμβαίνουν κυρίως

στην τρίτη ηλικία, συνήθως  οδηγούν σε αναπηρία, τόνι-

σε ο ενδοκρινολόγος Γεώργιος Ιωαννίδης, πρόβλημα σο-

βαρότατο για τα άτομα της ηλικίας αυτής, με όλες τις

κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις   στον πάσχοντα και

στην οικογένεια του.

Το πρόβλημα της οστεοπόρωσης είναι μεγάλο και στην

Ελλάδα,  Στη  χώρα μας περίπου 400 χιλιάδες γυναίκες

άνω των 50 ετών πάσχουν από σοβαρή οστεοπόρωση

που συνοδεύεται από κατάγματα τόσο της σπονδυλικής

στήλης όσο και του ισχίου.

Επίσης το 22% των Ελλήνων και των δύο φύλων  ηλι-

κίας μεγαλύτερης των 50 χρόνων έχουν ήδη οστεοπο-

ρωτικά κατάγματα, ενώ το 34% του ιδίου πληθυσμού

έχει αυξημένο κίνδυνο να πάθει οστεοπορωτικό κάταγ-

μα μέσα στο άμεσο μέλλον. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑ

Σύμφωνα με τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς,

οι  τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου είναι:

– Η μεγάλη ηλικία.

– Η χαμηλή οστική πυκνότητα, που εκτιμάται με τα ει-

δικά μηχανήματα.

– Η κληρονομικότητα, όπως ιστορικό κατάγματος της

μητέρας ή αδελφής 

– Ορμονικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως

υπογοναδισμός, δηλαδή η αμηνόρροια σε νέες γυναίκες

και η χαμηλή τεστοστερόνη στους άνδρες.

– Το κάπνισμα. 

– Το χαμηλό βάρος σώματος.

– Ορισμένα φάρμακα με κυριότερο αντιπρόσωπο την

μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης.

– Νοσήματα, όπως ο υπερθυρεοειδισμός, το σύνδρομο

Cushing, και ο υπερπαραθυρεοειδισμός, η ρευματοει-

δής αρθρίτιδα κ.α.

– Το προηγηθέν οστεοπορωτικό κάταγμα.  Παράγοντες

που σχετίζονται με εύκολες πτώσεις.

– Η ανεπαρκής σωματική άσκηση.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι διατροφικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής επηρεά-

ζουν  σημαντικά την υγεία του σκελετού μας. Η  επαρ-

κής πρόσληψη ασβεστίου, με τα γαλακτοκομικά, κατά

την παιδική και εφηβική ηλικία οπότε φτιάχνεται το κό-

καλο, αλλά και στη συνέχεια της ζωής μας όταν το

οστούν  πρέπει να συντηρηθεί,   είναι  η καλύτερη οχύ-

ρωση του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι στην οστε-

οπόρωση.

Επίσης τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, συχνό εύρημα στα

ηλικιωμένα άτομα των Μεσογειακών Χωρών, παρά την

ηλιοφάνεια, είναι παράγοντας κινδύνου για χαμηλότερη

οστική πυκνότητα και για κάταγμα κυρίως στο ισχίο.

Σημαντικό είναι ότι  η χορήγηση βιταμίνης D μειώνει αυ-

τόν τον κίνδυνο και ελαττώνει τη συχνότητα των πτώ-

σεων, γιατί μεταξύ των άλλων ενισχύει το μυϊκό σύστη-

μα. Το αποτέλεσμα της ενίσχυσης του μυϊκού συστήμα-

τος είναι η  μείωση της συχνότητας  των πτώσεων,

και  τελικά η ελάττωση   του κίνδυνου  κατάγματος του

αυχένα της κεφαλής του μηριαίου.

Η ανεπαρκής σωματική άσκηση φαίνεται ότι είναι ένας

σημαντικός παράγοντας κινδύνου οστεοπορωτικών κα-

ταγμάτων. Ήπια άσκηση για περισσότερο από μισή ώρα

την ημέρα ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Από τους εκπροσώπους της Ενδοκρινολογικής Εταιρεί-

ας  τονίστηκε ότι ο στόχος κάθε θεραπευτικής παρέμ-

βασης στην οστεοπόρωση είναι να προφυλάξει τους

ασθενείς  από το να πάθουν οστεοπορωτικό κάταγμα,

εάν δεν έχουν ήδη πάθει ή εάν ήδη έχουν πάθει, να ανα-

κόψει την εξέλιξη της νόσου,  προφυλάσσοντας τους

από νέα κατάγματα.

Ο στόχος  αυτός επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό

ενεργειών, που συνιστούν τη συνολική αντιμετώπιση

του αρρώστου και περιλαμβάνει γενικά μέτρα και ειδική

φαρμακευτική αντιμετώπιση. Στα γενικά μέτρα ιδιαίτε-

ρη σημασία έχουν τα συμπληρώματα ασβεστίου και βι-

ταμίνης D, που στοχεύουν στη διόρθωση κυρίως της έλ-

λειψης ή της ανεπάρκειας της βιταμίνης D.

Δυστυχώς όμως  στατιστικά δεδομένα μελετών  κατα-

δεικνύουν ότι  μόνο το  1/3 αυτών των ασθενών συμ-

μορφώθηκε με τη συνταγογραφηθείσα θεραπεία και κυ-

ρίως στη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D. 

Ως προς τις ειδικές αντιοστεοπορωτικές αγωγές  βρι-

σκόμαστε σε μια φάση ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών

σκευασμάτων.     

Τέλος, όλοι οι Ενδοκρινολόγοι τόνισαν  ότι ο κύριος

τρόπος αντιμετώπισης  της οστεοπόρωσης είναι  Η

ΠΡΟΛΗΨΗ.  COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

Οστεοπόρωση: ενημέρωση και πρόληψη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Ισορροπημένη Διατροφή =

Σωματική & Ψυχική Υγεία
ελεύθερη - δωρεάν 30λεπτη επίσκεψη

Εκτιμήστε την δική σας κατάσταση στο
χώρο του Συμβουλευτικού & Θεραπευτι-
κού Κέντρου Βάρης

Για τα άτομα που θέλουν να μπουν στη διαδικασία

της ισορροπημένης  διατροφής –ή/και απώλειας

βάρους θα ήταν βοηθητικό πριν ξεκινήσουν κάποια

δίαιτα να επισκεφθούν έναν ειδικό επιστήμονα δια-

τροφής – διαιτολόγο, ώστε να γνωρίσουν και οι ίδι-

οι ποιες είναι οι πρακτικές που ασκούνται, να εξε-

τάσουν πόσο έτοιμοι είναι να ξεκινήσουν τη διαδι-

κασία αυτή και κατόπιν γνωρίζοντας να πάρουν την

απόφαση. 

Στο χώρο του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού Κέ-

ντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση για την επόμενη Δευ-

τέρα 26 Οκτωβρίου θα υπάρχει ελεύθερη - δωρεάν

30λεπτη επίσκεψη / συζήτηση με κλινικό διαιτολό-

γο ειδικευμένο στις διατροφικές διαταραχές κατό-

πιν 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 τηλέφωνα: 210

8900036, 6932 310936.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών 

Κύπρου 1974

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου 1974, αφού πρώτα

μέσω της έγκυρης εφημερίδας σας, συγχαρεί το Δήμαρχο Βάρης

κ. Παναγιώτη Καπετανέα και το Δ.Σ. του Δήμου Βάρης για την

αξιέπαινη πρωτοβουλία ανεγέρσεως μνημείου προς τιμήν των πε-

σόντων στην Κύπρο πολεμιστών μας το 1974, θέλει ωστόσο να εκ-

θέσει την αιτία που δεν μας επέτρεψε να παραστούμε στα αποκα-

λυπτήρια του μνημείου.

Πληροφορηθήκαμε από συνεργάτης της «Εβδόμης» για την εκδή-

λωση και επικοινωνήσαμε έγκαιρα με το γραφείου του κ. Δημάρ-

χου προκειμένου να αποσταλεί και σε εμάς με φαξ η σχετική πρό-

σκληση. Με έκπληξή μας ωστόσο ακούσαμε μία συνεργάτιδα του

κ. Δημάρχου να μας ενημερώνει ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε την

πρόσκλησή μας από τον σύλλογο «Κομμάντος ‘74». Παρόλο δε

που επισημάναμε στην εν λόγω κυρία ότι δεν έχει καμμία σημασία

που ο αείμνηστος ανθυπολοχαγός Ζησιμόπουλος και δημότης Βά-

ρης ανήκε στις Ειδικές Δυνάμεις, εφ’ όσον το μνημείο είναι αφιε-

ρωμένο σε όλους τους πεσόντες στην Κύπρο το 1974, δεν εστά-

θη δυνατό να την μεταπείσουμε ακόμα και όταν της υπενθυμίσα-

με ότι την εκδήλωση δεν την διοργάνωνε ο Σύλλογος «Κομμάντος

‘74», αλλά ο Δήμος Βάρης, που θα έπρεπε να έχει και την απο-

κλειστική ευθύνη αποστολής των προσκλήσεων.

Ο σύλλογός μας είναι ο παλαιότερος και μαζικότερος σύλλογος

εφέδρων πολεμιστών του 1974 σε όλη την Ελλάδα, με έτος ιδρύ-

σεως το 1976. Λογικό και επιβεβλημένο θα ήταν, το γραφείο του

Δημάρχου Βάρης να είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμυ-

νας προκειμένου να προμηθευτεί τον κατάλογο των συλλόγων πο-

λεμιστών του 1974, ώστε να προχωρήσει στην αποστολή των προ-

σκλήσεων χωρίς αποκλεισμούς και επιλεκτικές μονομέρειες.

Με τη λογική της συνεργάτιδας του κ. Καπετανέα, εάν ο Δήμος

Βάρης διοργάνωνε εκδήλωση προς τιμήν των μεγάλων ομάδων

του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα ζητούσε άραγε από τον Παναθη-

ναϊκό να προμηθευτεί την πρόσκλησή του από τον Ολυμπιακό;

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Κ.

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Χαζάπης

Ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έκανε στα Μεσόγεια

το Μαρκόπουλο κόντρα στον Άρη. Με κορυφαία την

Έλενα Κόστιτς η οποία σημείωσε 16 πόντους, το συ-

γκρότημα του Γιώργου Λυκούδη επικράτησε άνετα με

3-0 του Αρη. 

Τα σετ: 25-12, 25-10, 25-19.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Γ. Λυκούδης): Δρούγκα 9π. (3 άσοι, 4/5

επ., 2 μπλοκ), Κόστιτς 16 (3 άσοι, 13/29 επ.), Τσίμα 7

(6/12 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ.), Κριντσεβιτς 12 (2 άσοι,

9/23 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ.), Καβαθά 6 (1 άσος, 2/3 επ.,

3 μπλοκ), Σαλούστρου 6 (1 άσος, 2/4 επ., 3 μπλοκ), Κο-

νόμι (λ.-60% υπ.).

ΑΣ ΑΡΗΣ (Γ. Καλτσίκης): Γεωργιάδου 2π., Στάνιτς 4 (4/22

επ.), Χρήστου 3 (1 άσος, 2/16 επ.), Μιλόσεβιτς 5 (2 άσοι,

2/22 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.), Μιγιάνοβιτς 3 (2/11 επ., 1

μπλοκ, 56% υπ.), Σταφυλίδου, Διαμαντή (λ.- 64% υπ.) /

Ωρολογοπούλου 1 (1/1 επ.), Καλανταρίδου 1 (1/4 επ.). 

Δηλώσεις έκανε ο προπονητής Γ. Λυκουδης μετά τον

αγώνα: “Είναι σημαντικό που ξεκινήσαμε το πρώτο παι-
χνίδι νικηφόρα, συγχαρητήρια στα κορίτσια, σαφώς
μπορούμε να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση, λογικό είναι
να είμαστε λίγο τρακαρισμένοι. Στόχος μας είναι να γί-
νουμε ακόμα καλύτεροι  και να πατήσουμε πιο καλά μέ-
σα στο γήπεδο. Και μιλάω για όλα τα παιδιά  και γι΄αυ-
τα που δεν έπαιξαν σήμερα και δίνουν αγώνα να παί-
ξουν όσο καλύτερα μπορούν”. 

“Η πρεμιέρα είναι πάντα λίγο αγχοτική· ευτυχώς μετά

τους πρώτους πόντους το άγχος έφυγε, εμφανιστήκα-

με αρκετά δυνατοί, μπορώ να πω σε όλα τα σημεία.

Αντιδρούσαμε σωστά στο λάθος μας, και καταφέραμε

να γευτούμε  την πρώτη μας νίκη στη πρεμιέρα του

πρωταθλήματος”, ήταν τα λόγια της αρχηγού της ομά-

δας Δρουγκα.

Ο πρόεδρος της revoil Ρούσσος με την σύζυγο συγχαίρουν την
ομάδα και τον προπονητή Γιώργο Λυκούδη. 

Μαρκόπουλο-Αρης 3-0 

Με το κύπελλο της 2ης θέσης στα Βαλκάνια και με

και 18 χρυσά, 20 αργυρά και  27 χάλκινα μετάλλια,

επέστρεψε η Εθνική αποστολή από τη Σόφια της

Βουλγαρίας όπου διεξήχθη  το    6ο  Βαλκανικό

Πρωτάθλημα  Ζίου-Ζίτσου (26 - 27 Σεπτεμβρίου).

Στη αυτή τη διοργάνωση συμμετείχαν  7 χώρες:

Βουλγαρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Σερβία,

Μαυροβούνιο, Ρουμανία και  Ελλάδα.

Στην διοργάνωση  έλαβαν μέρος  420 αθλητές εκ

των οποίων η εθνική μας ομάδα συμμετείχε με 90

αθλητές σε όλες τις κατηγορίες.

Ανάμεσα στους Ελληνες αθλητές συμμετείχαν και

10 αθλητές του Συλλόγου ΛΕΥΚΑΡΟΥ, αποκομίζο-

ντας όλοι τους μετάλλια.

Αναλυτικά στο duo system τα ζευγάρια

ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΑΛΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ

Κατέκτησαν την 1η θέση

ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πήραν χάλκινο μετάλλιο.

Στο fighting χρυσοί πρωταθλητές ήταν

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Χάλκινο πήραν οι αθλητές

ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΔΑΦΕΡΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο σύλλογος Λεύκαρος συγχαίρει τους αθλητές του,

τον προπονητή μας Γ.Ζαντιώτη, καθώς και την Ομο-

σπονδία για την στήριξη και την οργάνωσή της.

Φορτωμένη κύπελλα επέστρεψε από τα Βαλκάνια

η εθνική αποστολή του  Ζίου Ζίτσου

Πισαδάκη Εμμανουέλα και Σιώρη Αθηνά
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Σταθουλόπουλος Δημ., Εμίρη Φιλία,

Στραϊτούρη Ελένη, Πατεράκη Φιλία,

στους τελικούς του Πανελληνίου Ατο-

μικού Πρωταθλήματος Εφήβων – νεα-

νίδων.

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφά-

νιση η Φ. Εμίρη κατάφερε να περάσει

στην τελική φάση του πρωταθλήμα-

τος, τόσο στα ατομικά όσο και στα μι-

κτό και διπλό. 

Στα ατομικά κέρδισε με 3-0 την Πυλα-

ρινού και την Πατεράκη, στο μικτό με

συμπαίκτη τον Μιχαηλίδη κερδίσανε

με 3-0 τους Σγουρόπουλο – Συρανίδη

και Γενεράλή – Φίσερ και στο διπλό τις

Παναγοπούλου – Καραβίδα και Φιλιπ-

πίδη – Μπουραζάνη. Επίσης με 309 ο

Σταθουλόπουλος πέρασε στα ατομικά

κερδίζοντας με 3-1 τον Πλαγιανό και

3-0 τον Σέρβο.

Στο διπλό η Στραϊτούρη με την Πατε-

ράκη κερδίσανε 3-0 τις Σκόρδου –

Αντωνιάδου και Βαλάτσου – Ελευθε-

ριάδου και περάσανε επίσης στον τελι-

κό.

Νίκες πέτυχαν επίσης οι Στραϊτούρη,

Νίνου, Πατεράκη, Γκοβάτσου χωρίς

όμως να καταφέρουν να περάσουν

στην τελική φάση. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αθλητές

μας «Τσαπόγας – Γενεργάλης είχανε

ν’ αντιμετωπίσουν στο πρώτο αγώνα

τους Κουνούπα – Μαριόλη εκ των

οποίων ο Κουνούπας είναι πάρα πολύ

καλός παίκτης έτσι ο αθλητής μας

Τσαπόγας πήγε στον προπονητή του

και του είπε: «Κύριε προπονητά, έχετε
κανένα αντικουνουπικό να μας δώσε-
τε;

Προκρίσεις για τους αθλητές του

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ 

στους τελικούς Πανελληνίων 

ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ) - ΤΗΛ. 22910 92510

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για απόσυρση & ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής επάθλων

του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας

(18/10) για αθλητές και

αθλήτριες με αναπηρία,

που έγινε στη Ναυταθλη-

τική Μαρίνα Φαλήρου,

στις εγκαταστάσεις της

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής

Ομοσπονδίας.

Στην εκδήλωση παραβρέ-

θηκε και ο Υπουργός Πο-

λιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, ο οποί-

ος στον χαιρετισμό του, αφού συνεχάρη τους διορ-

γανωτές για την άψογη οργάνωση, είπε απευθυνό-

μενος στους αθλητές:

Σε εσάς τους αθλητές ήρθα μόνο να πω ότι η δύνα-

μη του πολιτισμού μας δεν μετριέται μόνο από τον
αριθμό των μνημείων μας ούτε από τον αριθμό των
θιάσων μας και των καλλιτεχνών μας. Η δύναμη του
πολιτισμού
μας μετριέται
από τον τρό-
πο που συ-
μπεριφερόμα-
στε ο ένας
προς τον άλ-
λον. Από την
δυνατότητά
μας να μοιρα-
ζόμαστε μαζί τις χαρές και τις λύπες, τις αξίες και
τις αρχές μας χωρίς διακρίσεις.

Είστε αθλητές από πολλές χώρες, πολλές εθνικότη-
τες, πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Όμως
έχετε κοινούς στόχους. Να αγωνιστείτε με κανό-
νες, να διακριθείτε, και να τιμήσετε τον αντίπαλο.
Να εκπαιδεύσετε όπως όλοι οι αθλητές τις κοινω-
νίες τους για τη δύναμη της θέλησης. 

“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

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοϊας ΑμεΑ 9οι Περιφερειακοί Αγώνες

Ανάπτυξης Εμποδίων

Στη Σταμάτα και στο Κορωπί συνε-

χίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο,

24 και 25 Οκτωβρίου η ιππική

δράση. 

Συγκεκριμένα, στον Αθλητικό

Όμιλο Βόρειας Αττικής στη Στα-

μάτα και στον Πανελλήνιο Ιππικό Όμιλο στο Κορω-

πί θα διεξαχθούν αντίστοιχα το Σάββατο οι 9οι Πε-

ριφερειακοί Αγώνες Ανάπτυξης Εμποδίων. Την Κυ-

ριακή, επίσης στη Σταμάτα θα διεξαχθεί η 9η κατά

σειρά Ημερίδα Υπερπήδησης Εμποδίων.

Οι αγώνες της Ανάπτυξης, που θα αρχίσουν σήμερα

στις 10.00, θα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες Η

ύψους 1.00μ, Ζ ύψους 1.05μ. και Ε ύψους 1.10μ. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας της Κυριακής, που θα

αρχίσει επίσης στις 09.00, περιλαμβάνει το ομαδικό

αγώνισμα των ομίλων ύψους 1.15μ. και ελεύθερα

αγωνίσματα ύψους από 1.05μ. έως και 1.25μ. 

Ιππικά Νέα
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Παιδική χαρά στην οδό Σολωμού στη Βούλα.

Μπροστά σε όλο το μήκος της παιδικής χαράς, πάνω στο πεζοδρόμιο, έχουν ακουμπήσει τεράστιες ποσό-

τητες κλαδιών που έκοψαν κάποιοι “καλοί νοικοκυραίοι” από την οδό Ασκληπιού και θεώρησαν φρόνιμο να

μη τα αφήσουν μπροστά στην πόρτα τους, αλλά να τα μεταφέρουν στην πόρτα του γείτονα. Ετσι διάλεξαν

την παιδική χαρά που είναι και εγκαταλειμένη. Εχει τρία παιχνίδια, μέσα αλλά ο περιβάλλον χώρος ας μη

το συζητήσουμε.

Είναι εκεί πάνω από μία εβδομάδα, όπως καταγγέλουν οι γείτονες, οι οποίοι έχουν τηλεφωνήσει πολλάκις

στο Δήμο να έρθει να τα πάρει, αλλά εις μάτην.

Προφανώς το γνωρίζουν

αυτό οι νοικοκυραίοι της

οδού Ασκληπιού και γι’ αυ-

τό τα μετέφεραν στους δι-

πλανούς.

Πού να περιμένουν το Δή-

μο, στα τρία τέρμινα για να

τα πάρει!!

Πάντως, ακούγεται μία γε-

νική διαπίστωση, παρά τις

φιλότιμες προσπάθειες του

Αντιδημάρχου καθαριότη-

τας, ότι ο Δήμος Βούλας

πλέον κινείται μόνο με αυ-

τόματο πιλότο, και με την

αυτοθυσία των υπαλλήλων.

Α. Μπουζιάνη

Παιδική χαρά με ...ντεκόρ τα σκουπίδια!

� Δήμαρχος συμπαρίσταται σε ...αντίπαλο

� Αποδημήσας αποκτά ιδιοκτησία μετά ...θάνατον

� Οι πολύπλευρες μετατρέπονται σε ...”παράπλευρες”

Εχουμε γράψει πολλές φορές για τον γνωστό δαί-

μονα του τυπογραφείου. Είναι ένας πολύ πλακατζής

και ενίοτε χαιρέκακος διαβολάκος που χώνει την ου-

ρίτσα του, όχι πλέον στα μεταλλικά στοιχεία, αλλά

στα πλήκτρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εκεί να δείτε πώς τα καροτσάκια, γίνονται κοριτσά-

κια, πως οι βουλευτές γίνονται βολευτές, τα πεζο-

δρόμια, πεοζοδρόμια!... και πάει λέγοντας.

Στο προηγούμενο φύλλο μας (σελ. 220 αποχαιρετώ-

ντας τον καλό μας φίλο πρώην πρόεδρο του Δ.Σ.

Γλυφάδας, επιστήμονα και επιχειρηματία Κώστα Πα-

παδόπουλο, που ολοκλήρωσε τον βιολογικό του κύ-

κλο, ενώ ήταν ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου “Congo

Pallas” στη Γλυφάδα, του αλλάζαμε ξενοδοχείο και

του ...παραχωρήσαμε το “Οασις”!

...Πολύπλευρη και όχι “παράπλευρη”...

Ο δαίμων δεν άφησε αλώβητο τον πρώην και εκ νέ-

ου υποψήφιο δήμαρχο Βούλας Αγγελο Αποστολάτο.

Αναφερόμενοι στα καλά λόγια που έλεγε η παρούσα

δημοτική Αρχή για τον Αποστολάτο στο βιβλίο “Ιστο-

ρία της Βούλας” που κυκλοφόρησε σε πολυτελή έκ-

δοση το 2004, αντί το ορθού “στόχος του Αποστο-

λάτου ήταν η πολύπλευρη και ισορροπημένη ανά-

πτυξη της Βούλας” γράψαμε η ...”παράπλευρη”. (Ως

γνωστόν ο όρος “παράπλευρες απώλειες” εφευρέ-

θηκε από τους επικοινωνιστές του ΝΑΤΟ για να δι-

καιολογήσουν τα πλήγματα που κατάφερναν οι “έξυ-

πνες βόμβες” στον άμαχο πληθυσμό. Στην καλύτερη

περίπτωση είναι εκείνο που λέει ο λαός “μαζί με τα

ξερά καίγονται και τα χλωρά”.

Δεν έφτανε όμως μόνο η ...παρέμβαση του ΝΑΤΟ, ο

δαίμονας “εφαγε” μαζί με τ’ όνομά μου, κι ολόκληρη

την τελευταία παράγραφο:

«Χωρίς λοιπόν εμείς να επεισερχόμαστε στην αξιο-

λόγηση του έργου του Αποστολάτου, διερωτώμα-

στε, πότε η παρούσα δημοτική Αρχή έλεγε την αλή-

θεια: τότε που έγραφε και εξέδιδε την “Ιστορία της

Βούλας” ή τώρα με όσα του καταμαρτυρεί εν όψει

της προσεχούς εκλογικής αναμετρήσεως. Κι αν τότε

έγραφε μια “ψεύτικη” ιστορία, γιατί να την πιστέψου-

με τώρα”;

Βέβαια, να επισημάνουμε ότι η διόρθωση στην ηλε-

κτρονική μας έκδοση, στον ιστοχώρο, έγινε άμεσα.

Ο δαίμων ήρθε με δελτίο

Στο φύλλο αρ. 599 της 19/9/09, είχαμε παρουσιάσει,

εκδήλωση του Δημοτικού Συμβούλου Καλυβίων

Σταύρου Πετρόπουλου, ο οποίος ανακοίνωσε και

την κάθοδό του ως επικεφαλής συνδυασμού στις

επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Από λάθος δελτίο τύπου ανεγράφη ότι παραβρέθηκε

στην εκδήλωση και ο νυν Δήμαρχος Πέτρος Φιλίπ-

που, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Κ. Βενετσάνος

Ο δαίμων 

του τυπογραφείου

και το ...ΝΑΤΟ


