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τα stages, το Α.Σ.Ε.Π. και

τα …παράθυρα

Τί είναι τα stages (σταζ η ορθή εκφώνηση γιατί εί-

ναι γαλλικός όρος – προεξάσκηση). 

Είναι προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής

εμπειρίας ανέργων.

Επιδοτούνται από την Ε.Ε.

Πώς λειτούργησαν; Ως συνήθως (!). Στον μεν ιδιω-

τικό τομέα, ως έμμεση επιδότηση

των επιχειρήσεων με φτηνή ανα-

σφάλιστη (!) εργασία για μεγαλύτε-

ρη εκμετάλλευση των εργαζόμενων,

για τους τελευταίους δε, απόμεινε

να γλύψουν ότι στάξει. 

Στον δε δημόσιο τομέα, τα stages

λειτούργησαν ως μέσο «βολέμα-

τος» και ομηρίας ημετέρων, με συ-

νακόλουθη εμπέδωση των πολιτικών

πελατειακών σχέσεων σε κεντρικό και περιφερεια-

κό – τοπικό επίπεδο. Η μονιμοποίηση των 33.000

συμβασιούχων του δημοσίου το 2004, εδραίωσε

την προϋπάρχουσα πεποίθηση του «σύνδρομου

Βουτσά», «βρε, χώνω εγώ την κεφάλα μου»…

Έτσι καταργείται η νομιμότητα, το ΑΣΕΠ, η ισοπο-

λιτεία. Όχι ότι δεν πρέπει η πολιτεία να ενδιαφερ-

θεί και γι’ αυτούς τους νέους που έχουν ανάγκη ερ-

γασίας, αλλά είναι και οι άλλοι που δεν είχαν

«μπάρμπα», βουλευτή ή Δήμαρχο ή έκαναν χρήση

του προγράμματος stage στον ιδιωτικό τομέα.

Επιτέλους πρέπει κάποτε να σταματήσει η πολιτική

ομηρία των νέων και να διεκδικήσουν το συνταγμα-

τικά κατοχυρωμένο δικαίωμα εργασίας αξιοκρατι-

κά, παραγωγικά, μαχητικά. Να «διευκολυνθούν» θε-

σμικά και οι έμποροι της ελπίδας και οι άμοιροι νέ-

οι, ώστε να μην είναι όμηροι στις πολιτικές επιδιώ-

ξεις ουδενός.

Έτσι, πολύ σωστά η Κυβέρνηση

αποφάσισε, όπως ανακοίνωσε ο

αντιπρόεδρός της Θ. Πάγκαλος

τα εξής:

«α) …καταργούνται και απαγο-

ρεύονται τα stages στο Δημό-

σιο, στον ευρύτερο δημόσιο το-

μέα και στους ΟΤΑ. 

β) (αφορά τον ιδιωτικό τομέα όπου δεν καταργού-

νται)
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Ως αλεξιπτωτιστής κομμάντο έπεσε η χαριστική διά-

ταξη στο νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλή-

λους, με τη μορφή του άρθρου 34 που απαλλάσσει

τους αιρετούς για παράτυπες δαπάνες με την διαπί-

στωση ότι αυτές αφορούσαν «άσκηση αρμοδιοτή-

των που δεν προβλέπονται ρητά από την κείμενη νο-

μοθεσία», ακόμα και αν έχουν καταγραφεί ταχυδα-

κτυλουργίες σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η δια νόμου πλέον καθαγίαση αφορά ακόμα και δα-

πάνες που κρίθηκαν παράνομες από το Ελεγκτικό

Συνέδριο.
Συνέχεια στη σελ. 3

ΠΡΟΛΑΒΑΝ...

Ένα-ένα έρχονται στο φως τα αμαρτωλά νομοσχέδια που ψήφισε η Ν.Δ. στο παρά πέντε των εκλο-

γών. Εντάσεις στον χώρο της Τ.Α. πανελλαδικά θα προκαλέσει το προεκλογικό δωράκι της Ν.Δ. σε

δεκάδες εν ενεργεία και μή αιρετούς τοπικούς άρχοντες που τους απαλλάσσει από κάθε καταλο-

γισμό ευθυνών για μη σύννομες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2005.

για μη σύννομες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2005

Αφεση αμαρτιών σε 
άτακτους δημάρχους

Μουσείο Μαραθώνιου δρόμου

Εγκαινιάζεται το Μουσείο Μαραθώνιου δρόμου στο

Μαραθώνα· ένα στολίδι με χιλιάδες εκθέματα, προ-

σφορά, των αθλητών και των οικογενειών τους.  Φι-

λοξενεί την έδρα των μεταλλιούχων Ολυμπιονικών,

αθλητική βιβλιοθήκη και σπάνιο αρχειακό και φωτο-

γραφικό υλικό, που φωτίζουν σημαντικές στιγμές

της αθλητικής ζωής. Σελίδα 12

ΚΟΡΩΠΙ Π. ΦΩΚΑΙΑ

28η Οκτωβρίου 2009

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, καταθέτει στε-
φάνι την 28η Οκτωβρίου 2009.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Προσοχή κίνδυνος!!!! 

“φόρμα ταψάκι Kitom”
Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία για τη

προστασία των καταναλωτών, έγινε δειγματοληψία του προϊ-

όντος «φόρμα ταψάκι» “Kitom”  225 mmx225mm με κωδικούς

KCM 5055 0, 238129000032  μέταλλο, το οποίο κατασκευάζε-

ται στην Κίνα  και εισάγεται από την JUMBO ΑΕΕ (Κύπρου 9

& Ύδρας, Μοσχάτο). 

Το δείγμα που εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κρά-

τους, βρέθηκε ότι δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις

ορθές πρακτικές κατασκευής και υπό τις κανονικές ή προ-

βλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του προσβάλλει το

τρόφιμο και προσβάλλεται από αυτό, μεταφέρει δε στα

τρόφιμα συστατικά τα οποία είναι δυνατό να θέσουν σε

κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρουν απαράδε-

κτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων και αλλοίωση

των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.

Ζητήθηκε η άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των

συγκεκριμένων προϊόντων από την επιχείρηση και ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το

ανωτέρω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.

ΣΤΑΖει το πολιτικό σύστημα
Συνέχεια από τη σελ.1

γ) Τα stages που συνήφθησαν μετά την αναγγελία της

ημερομηνίας των εκλογών είναι παράνομα, έγιναν για

προφανείς ψηφοθηρικούς σκοπούς και ως εκ τούτου

δεν ισχύουν» Σωστά; Σωστά. 

Να προσθέσουμε ότι δεν προκηρύχθηκαν μόνο το Σε-

πτέμβρη τα προγράμματα για «ψηφοθηρικούς σκο-

πούς», αλλά και το Μάη, ενόψει των Ευρωεκλογών

που αποτελούσαν πρόκριμα και για τις εθνικές εκλο-

γές του Οκτωβρίου. Με κοινή Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 844 της 6-5-

2009, προκυρήχθηκε «Πρόγραμμα εργασιακής Εμπει-

ρίας» (stage) για 12.000 ανέργους 22-40 ετών κλπ.

διάρκειας 18 μηνών.

Είναι αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα – και οι προη-

γούμενοι του Μαρτίου και του Δεκεμβρίου του 2008

και πάει λέγοντας, που βλέπουν να κλονίζεται το

«σύνδρομο Βουτσά» να μην ισχύει η νομιμοποίηση

«από το παράθυρο» και πάει κλαίγοντας. Εγώ δεν θα

υποκριθώ ότι «τους καταλαβαίνω», «τι φταίνε τα παι-

διά» και τα τοιαύτα υποκριτικά και ψηφοθηρικά. Τα

«παιδιά» ήξεραν ότι πάνε για μαθητεία, για εργασιακή

εμπειρία και για ένα χαρτζιλίκι για 1,5 χρόνο κι ότι αυ-

τά που είχαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους και

τους υπόσχονταν οι Υπουργοί τους, οι Βουλευτές

τους, οι Δήμαρχοί τους και οι κομματικοί παράγοντες

ήσαν παράνομα και άδικα εις βάρος των άλλων που

δεν είχαν «μπάρμπα» ή ήταν κορόιδα, ή περίμεναν να

΄ρθουν οι δικοί τους στα πράγματα, εις βάρος, βεβαί-

ως, των άθλιων ήδη δημοσιονομικών της χώρας, της

αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Επιτέλους να πάψουμε να είμαστε τριτοκοσμική χώρα

στη νοοτροπία και στην παραγωγή, και υπεραναπτυγ-

μένη στην πολυτελή κατανάλωση, της καθημερινής

εξόδου, της κοπάνας, της αραχτής και της ανευθυνό-

τητας.

Δεν μπορούμε ν’ αρμέξουμε άλλο τον μικρομεσαίο,

τον εργαζόμενο, τον καταναλωτή. Η «γελάδα» σού-

ρωσε. Φάνηκαν τα κόκαλά της. Το γάλα στέρεψε. Με

δανεικά δεν ζεις. Υποδουλώνεσαι!

Η υποκρισία της Ν.Δ.

Αν και ένοχη η Ν.Δ. για την όλη κατάσταση, ξεσπαθώ-

νει με πρόσχημα ότι τα ίδια έκανε στο παρελθόν και το

ΠΑΣΟΚ που καθιέρωσε εξ’ άλλου τα stages, κι ότι αυ-

τή (η Ν.Δ.) όταν ήρθε στα πράγματα το 2004 μονιμο-

ποίησε 33.000 συμβασιούχους που είχε προσλάβει το

ΠΑΣΟΚ κ.λ.π., κ.λ.π., έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ και “εκ-

δικείται τα παιδιά” προφανώς της Ν.Δ.

Τσ, τσ, τσ!

Δηλαδή η παρανομία πρέπει να διαιωνίζεται. Η αδικία

να αλληλο-επικαλύπτεται. Μέχρι και το ΚΚΕ και ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ συμπαρίστανται στους ασκούμενους (stagiaires)

που θέλουν μονιμοποίηση. Και δεν αντιλαμβάνεται το

ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα δικά τους παιδιά αδικούνται,

γιατί ελάχιστοι απ’ αυτούς τα κατάφεραν να περιλη-

φθούν σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα.

Σπέκουλα πάνω στην ανάγκη απασχόλησης κάνουν

όλοι. Η δεοντολογία, το δημόσιο συμφέρον, οι κοινω-

νικές επιδιώξεις και το πραγματικό λαϊκό όφελος πά-

νε περίπατο!

Ιδιαίτερα στη Ν.Δ. επανέρχομαι, γιατί οι «κορώνες»

της και η περίσσια υποκρισία ορισμένων με ενοχλεί.

Αντίθετη στο Σύνταγμα 

η Μετατροπή Συμβάσεων

«…Το γε νυν έχον …δεν υπάρχει περίπτωση» 

«νομοθετική ρύθμιση αυτόματης μετατροπής των

συμβάσεων σε αορίστου χρόνου δεν πρόκειται και δεν

μπορεί να έρθει.»

«…Ούτε δικαστήριο είναι δυνατόν να πάρει μια τέτοια

απόφαση, γιατί …θα ήταν contra constitutione1. Το άρ-

θρο 103, παράγραφος 8 είναι

σαφές και κατηγορηματικό2»

Αυτή είναι η δήλωση – απάντη-

ση του τότε υπερυπουργού

εσωτερικών Προκόπη Παυλό-

πουλου, στη Βουλή3, σ’ επίκαιρη

ερώτηση του Αλ. Αλαβάνου –

τότε προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥ-

ΡΙΖΑ.

Διαβάστε μια ακόμη από απο-

στροφή – ομολογία του Προκό-

πη Παυλόπουλου – Υπουργού της Κυβέρνησης της

Ν.Δ., τότε.

«…Η φάμπρικα του να μπάζουν ανθρώπους από το
παράθυρο χωρίς αξιοκρατία, χωρίς τίποτα. Διότι το
ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε, με όλη την αγωνία που
έχω και εγώ και εσείς για τους συμβασιούχους, ότι
προσλαμβάνονται χωρίς να υπάρχει προηγουμέ-
νως κάποιο κριτήριο διαφάνειας, χωρίς να υπάρχει
Α.Σ.Ε.Π. Αυτό θέλουμε; Την αγωνία όλων των
άνεργων που δεν είναι συμβασιούχοι; Πώς θα το
κάνουμε;»

Νομίζω είναι αρκετά. Για τεκμηρίωση των αξιώσεων

των ασκούμενων, ανατρέξατε στο Δελτίο Τύπου της

«Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής» των εργαζο-

μένων με stage στο Δημόσιο, της 27ης Οκτωβρίου τ.ε.

Στην διεκδίκηση με αριθμό 3 αναφέρουν: «Διεκδικού-

με άμεση μονιμοποίηση των stage χωρίς όρους και

προϋποθέσεις», τέτοιο δημόσιο …οραματίζονται, αυ-

τοί που φιλοδοξούν να το «υπηρετήσουν», αφού πή-

δηξαν απ’ το παράθυρο!!…

Ξέρω ότι πρόσθεσα κάποιους εχθρούς. Λυπάμαι! Δεν

μπορώ να χαλάσω την φιλία μου με την αλήθεια. 

––––––––––––––––––––––––––

1. Αντίθετη στις κείμενες διατάξεις

2. Αναφέρεται στο Σύνταγμα

3. Πρακτικά της 30/4/09



ΕΒΔΟΜΗ  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ιστορία όμως έχει μεγαλύτερο βά-

θος χρόνου και δεν αφορά μόνο τους

γαλάζιους, αλλά και τους πράσινους,

αφού η πρώτη απόπειρα έγινε από την

τότε κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. λίγο πριν τις

εκλογές του 2004, με κατάθεση τρο-

πολογίας που τελικά αποσύρθηκε κά-

τω από την κατακραυγή που προκάλε-

σε η χαριστική τροπολογία Πάχτα για

το Πόρτο Καρράς.

Η φωτογραφικά ευνοϊκή ρύθμιση θέτει

δύο προϋποθέσεις για άρση καταλογι-

σμού ευθυνών: α) να υπάρχουν απο-

φάσεις των αρμοδίων Δήμων και Νο-

μαρχιών για τις επίμαχες δαπάνες και

β) να έχουν ελεγχθεί από τον Περιφε-

ρειάρχη.

Συγκεκριμμένα, στο άρθρο 34 αναφέ-

ρονται τα εξής:

1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που
διενεργήθηκαν μετά την 1-7-2005 από
τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους
Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συν-
δέσμους Δήμων και Κοινοτήτων, εφό-
σον αυτές αφορούν άσκηση αρμοδιο-
τήτων που δεν προβλέπονται ρητώς
από την κείμενη νομοθεσία, ή αν, παρά
τη ρητή πρόβλεψή τους συνέτρεξαν
πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανά-
ληψης της δαπάνης σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω
προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συ-
ντρέχουν σωρευτικά:
α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμή-

θειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώμα-
τα και χρηματοδοτήσεις, που παρα-
σχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επι-
χειρήσεις των φορέων ή σε φορείς
της περιοχής τους.

β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δα-
πάνες ως την ημερομηνία κατάθε-
σης του παρόντος.

γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες
επιτροπές και τα οικεία όργανα η
εκτέλεση των έργων, εργασιών,
προμηθειών και η απασχόληση των
εργασθέντων, και

δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρ-
μόδιο Γενικό Γραμματέα της Περι-
φέρειας οι σχετικές πράξεις.

2. Καταλογισμοί οι οποίοι έγιναν για
δαπάνες της προηγούμενης παραγρά-
φου, σε βάρος των αιρετών εκπροσώ-
πων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, καθώς και των υπαλλήλων

των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου,
εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη
δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτε-
λούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα πο-
σά διαγράφονται.

Στο άρθρο 37 του ίδιου νόμου, αναφέ-

ρονται και τα εξής στη παράγραφο 1:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκ-
δίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης
ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και
κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου
της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της
Ολομέλειάς του, σε υποθέσεις από κα-
ταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν
από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των

αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτή-
των ή σε βάρος υπαλλήλων της οικο-
νομικής διαχείρισης τούτων, καθώς και
σε βάρος υπαλλήλων δημοτικών και
κοινοτικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδρυμάτων αυτών,

από Υπουργούς ή από μονομελή ή
συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή
από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα
μέχρι 1-7-2005, μπορεί αυτεπαγγέλ-
τως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνο-
μένου με τον καταλογισμό, που υπο-
βάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου
μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού,
να μειώσει το ποσό του καταλογισμού
ως το ένα δέκατο του καταλογισθέ-

ντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει
τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή
τόκους επί του καταλογισθέντος κε-
φαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελα-
φρά αμέλεια αυτού.
Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή
το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της
υπαιτιότητας του καταλογισθέντος,
την προσωπική και οικογενειακή οικο-
νομική του κατάσταση, τη βαρύτητα
της δημοσιονομικής παράβασης, τις
συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν
από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο
μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον κα-
ταλογισθέντα από το συνολικό ποσό
του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέ-
τρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέ-
ντος συγγνωστή πλάνη για το δημι-
ουργηθέν έλλειμμα».

Μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως του νομοσχεδίου

κολυμπήθρας του Σιλωάμ, πλείστοι

όσοι αυθαιρετήσαντες αιρετοί της Τ.Α.

δηλώνουν ότι αισθάνονται δικαιωμέ-

νοι, ζητώντας από πάνω και τα ρέστα

από όσους τους κατηγόρησαν ...«άδι-

κα» Μένει να δούμε αν η λαλίστατη σε

καταγγελίες χαριστικών νόμων της

Ν.Δ. κυβέρνηση θα καταργήσει δια νέ-

ου νόμου το συγχωροχάρτι των προ-

κατόχων της, ή εάν εν όψει της πο-

θούμενης συναίνεσης των δημάρχων

στον Δημο-κτόνο «Καποδίστρια 2» θα

ποιήσει την νήσσα.

Γρ. Δ. Ρώντας

Αφεση αμαρτιών σε 
άτακτους δημάρχους

Εκτεταμένο δίκτυο απορροής ομ-

βρίων στις εντός σχεδίου περιοχές

του Δήμου Παλλήνης (Κέντρο – Κά-

ντζα - Άγιος Νικόλαος), συνολικού μή-

κους 3.388 μέτρων, πρόκειται να κα-

τασκευαστεί το προσεχές χρονικό

διάστημα με στόχο την αντιπλημμυρι-

κή προστασία της πόλης και την προ-

στασία της περιουσίας των δημοτών.

Στην περιοχή του Κέντρου οι οδοί που

προβλέπονται να κατασκευασθούν τα

έργα είναι οι εξής: 

- Παλλάδος Αθηνάς – Ελαιώνων μή-

κους 440 μ. 

- Παλλάδος Αθηνάς–Ψαρών–Τήνου

μήκους 345 μ.

-  Μιλτιάδου  μήκους 195 μ.,  

- Φειδιππίδου  μήκους 171 μ. 

- Αγίας Λαύρας μήκους 178 μ.  

Στην περιοχή της Κάντζας – Αγίου Νι-

κολάου οι οδοί που προβλέπονται να

κατασκευασθούν τα έργα είναι οι

εξής: 
- Εσπερίδων  - Ζεφύρου  μήκους 340 μ. 

- Σοφοκλέους  μήκους 185 μ. 

- Παλληνίδος Αθηνάς  μήκους 235 μ. 

- Αγίου Νικολάου – Παλληνίδος  μήκους

110 μ.  

- Αγίου Νικολάου – Ιππίου  μήκους 130

μ, - Αριστογείτονος μήκους 115 μ.

- Καλλιστράτου  μήκους 185 μ. 

- Κλεομένους μήκους 180 μ.

- Απόλλωνος- Βαΐων-Τρυγονιών μή-

κους 437 μ.  

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπ. Κωνστα-

ντάς σε σχέση με το νέο έργο που θα

πραγματοποιηθεί στην πόλη δήλωσε:

«Εδώ και αρκετό καιρό ενεργούσαμε
για την προώθηση του δικτύου ομ-
βρίων υδάτων προκειμένου να θωρα-
κίσουμε την πόλη από τις πλημμύρες
και να διασφαλίσουμε τις περιουσίες
των συμπολιτών μας. Μετά μάλιστα
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού το έργο καθίσταται απο-
λύτως αναγκαίο και θα πιέσουμε για
γρήγορη έναρξή του».

Δίκτυο ομβρίων στη Παλλήνη
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Γερμανικά για Φωνητική Μουσική

… με πλήρη γλωσσολογική 

και λογοτεχνική στήριξη,

γιατί

έχει και το προικισμένο παιδί

δικαίωμα στη μόρφωση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 6978161410

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

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.

Απόψε - Αύριο - Ποτέ
Θέατρο Ημέρας

Το έργο «Απόψε -αύριο-ποτέ» βασίζεται σε ένα

πραγματικό γεγονός. Μια τραγική ιστορία  που ξε-

περνάει κάθε φαντασία και ψηλαφίζει τις  σχέσεις

μέσα στην οικογένεια.

Η απώλεια, ο πόνος,  η σιωπή. Η πίστη, η αντοχή,

η επιμονή, η προσμονή. …Το αναπάντεχο.

Μια μικρή ζωή μέσα σε μια άλλη μεγαλύτερη ζωή.

Πού τελειώνει το ψέμα και πού αρχίζει η αλήθεια;

Ένας ύμνος στην αξία της  ζωής  και την αγάπη. 

Γιατί … «Αγάπη σημαίνει βοήθεια».

ΠΡΕΜΙΕΡΑ : Δευτέρα 9  Νοεμβρίου 2009

Παραστάσεις κάθε  Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη  9:15μ.μ.

Παίζουν:   

Τερέζα Λουΐζου, Τάσος Ράπτης,  Ιωάννα Χαλιαμπάλια

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Σπύρος Παπαδογιώργος, Σκηνοθεσία: Αν-

δρομάχη Μοντζολή, Σκηνικά-κοστούμια: Μαρία Δημη-

τριάδη, Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Τα κινηματογραφικά πλάνα σκηνοθετεί ο βραβευμένος

σκηνοθέτης του κινηματογράφου Πάνος Αγγελόπουλος.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΚΗΝΗ

Γεννηματά 20 – Αμπελόκηποι (στάση metro Πανόρμου)

τηλ. 210-6929090

Βρεφονηπιακός Σταθμός

στη Ραφήνα
Εγκαίνια 5/11

Η Νομαρχία  και ο Δήμος Ραφήνας θα πραγματοποιή-

σουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 18:00 εγκαίνια του

βρεφονηπιακού σταθμού Ραφήνας (Σάπαρη και Θέμιδος)

που κατασκευάστηκε με την συγχρηματοδότηση της Νο-

μαρχίας και του Δήμου Ραφήνας.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

2ου Λυκείου Βούλας

Σχολικός Επαγγελματικός

Προσανατολισμός

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου

Λυκείου Βούλας, με την επιστημονική συμβολή της

Ελένης Μακρίδου συμβούλου σχολικού επαγγελ-

ματικού προσανατολισμού (ΣΕΠ), διοργανώνει και

φέτος επιμορφωτικά σεμινάρια Σχολικού Επαγγελ-

ματικού Προσανατολισμού, με στόχο να διευκο-

λυνθούν οι μαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγ-

γελματικές τους επιλογές καθώς και οι γονείς για

τη δική τους συμβολή στις αποφάσεις των παιδιών

τους.

Στα πλαίσια της διαδικασίας του ΣΕΠ, την Τετάρτη

4 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στο Αμφιθέατρο του 2ου

Γυμνασίου, θα διεξαχθεί συνεδρία – ανοιχτή συζή-

τηση με τους γονείς των μαθητών των Γυμνασίων

και Λυκείων του Δήμου, με θέμα: «Ο Ρόλος των γο-
νέων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επι-
λογές των παιδιών».

ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

Ο όμιλος στα πλαίσια

των Πολιτιστικών Δρα-

στηριοτήτων του, ορ-

γανώνει την προβολή

της εξαιρετικής ται-

νίας του Κώστα Γαβρά

ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ – LE

COUPERET

Παρασκευή 6 Νοεμβρί-

ου και ώρα 20:30  στο

Εντευκτήριο του Ομί-

λου, Οδός  Ποσειδώνος 18,  Κεντρική Πλατεία Βού-

λας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το Τμήμα Νεολαίας του Ομίλου και του Ελληνικού

Δικτύου «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» οργανώνουν την

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ώρα 11:00 συνάντηση

στη θέση «Δολίνη Χάος» στον Εθνικό Δρυμό, πολύ

κοντά στο χωρίο Άγ. Κωνσταντίνος.

Αναχώρηση λεωφορείου από τα γραφεία του Ομί-

λου στις 10:00 - Οδός  Ποσειδώνος 18,  Πλατεία

Βούλας

Πληροφορίες θα βρείτε και στη σελίδα στο

facebook: omilos filon vounou thalassas

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
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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. ΣΙΓΑ-

ΛΑΣ 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.

BOBBY SHEW

Μια βραδιά τζαζ με τον τρομπετίστα θρύλο 

και  τη μοναδική μεγάλη μπάντα στην Ελλάδα

τη BIG BAND του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
υπό τον Γιάννη Τερεζάκη

στην ολοήμερη γιορτή των Χάλκινων Πνευστών

Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 11μ.μ. Αίθουσα Banquet

Ο χώρος θα είναι διαμορφωμένος 

με τραπέζια, για όσους θέλουν 

να απολαύσουν τη μουσική μαζί με ποτό 

Μια νύχτα με έναν από τους πιο χαρισματικούς

τρομπετίστες του καιρού μας, τον Μπόμπυ Σου και

την Big Band του Δήμου Αθηναίων που θα τον συ-

νοδεύσει, θα απολαύσει το κοινό του Μεγάρου

Μουσικής, χαλαρή και απρόβλεπτη, όπως η τζαζ

και ο κόσμος της. Ο κορυφαίος αυτός σολίστας και

Band Leader έρχεται στην Αθήνα, καλεσμένος από

το Φεστιβάλ Χάλκινων Πνευστών, που πραγματο-

ποιείται στο Μέγαρο από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρί-

ου, με καλλιτεχνική επιμέλεια των Melos Brass,

στο πλαίσιο της σειράς Γέφυρες. Με την κεφάτη

Big Band του Δήμου Αθηναίων, ο Μπόμπυ Σου θα

παίξει δικές του συνθέσεις και θα αυτοσχεδιάσει με

τους μουσικούς της, μέχρι τις πρώτες ώρες της

επόμενης μέρας.

Ο ήχος της τρομπέτας του συνόδευσε μερικές από

τις ποπ διασημότητες της εποχής -Έλβις Πρίσλεϊ,

Πολ Άνκα, Τομ Τζόουνς-  και μαζί τους ταξίδεψε

στην Αμερική και την Ευρώπη. Ακολούθησε το Λας

Βέγκας και  εννιά χρόνια ζωής εκεί όπου ο Μπόμπυ

Σου ήταν περιζήτητος σε ξενοδοχεία και καζίνο. 

Ο ίδιος θεωρεί ότι η δουλειά του στην πόλη αυτή

ήταν μια καλή εκπαίδευση και πηγή  εμπειριών για

τους μουσικούς, αλλά δεν ήταν ο τόπος που θα

έβρισκε τον εαυτό του. 

Τoν άφησε πίσω του και εγκαταστάθηκε στο Λος

Άντζελες για να αφοσιωθεί στη τζαζ με όλη του

την ύπαρξη. «Ένιωθα πάντα μια βαθιά, μεταφυσι-
κή ανάγκη για τη τζαζ. Είναι κάτι που δεν μπορείς
να προσπεράσεις. Είναι σαν εξάρτηση, σαν  οξυ-
γόνο».

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.

Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου
Εγκαίνια 7 Νοεμβρίου

Η πόλη του Μαραθώνα θα ζήσει για άλλη μια φορά

μία λαμπρή ημέρα, με τα εγκαίνια του Μουσείου

Μαραθώνιου Δρόμου στις   7 Νοεμβρίου με την πα-

ρουσία πολλών προσωπικοτήτων από τον πολιτικό

και αθλητικό χώρο.

Συνεστίαση με τους Κρήτες

Η Ενωση Κρητών Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης προ-

σκαλεί μέλη και φίλους σε γιορταστικό μεσημεριάτικο,

την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 13.00, στο κέντρο «Νέο

Κάστρο» (Τριπόλεως 3 Δάφνη, τηλ. 210 9737.465).

Ζωντανή μουσική, χορός και κρητικό παραδοσιακό πι-

λάφι. 

Πληροφορίες και κρατήσεις: 

Γαβριλάκη 6937.730962,  Δημητρακάκη 6977.787886

Μαθήματα χορού - κρητικής λύρας

Η Ενωση Κρητών Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης ανα-

κοινώνει ότι κάθε Κυριακή (ώρα 6μ.μ.) παραδίδονται μα-

θήματα κρητικών χορών για μικρά παιδιά και ενήλικες,

στην οδό Πλαστήρα 12 στη Βούλα. Ακόμη παραδίδονται

μαθήματα κρητικής λύρας.

Πληροφορίες  

Γαβριλάκη 6937.730962,  Δημητρακάκη 6977.787886

ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
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Ο Αγγελος Αποστολάτος ενη-

μερώνει το σώμα για κεραία κι-

νητής τηλεφωνίας που βρίσκε-

ται στο Οικοδομικό Τετράγωνο

Μεταξά – Ρ. Φεραίου Καραϊ-

σκάκη – Τζαβέλα. 

Ο Α. Αποστολάτος ενημέρωνει

ότι δέχθηκε παράπονα κατοί-

κων, γιατί η κεραία που υπάρχει

εκεί αντικαθίσταται με μία εξαι-

ρετικά μεγαλύτερης εμβέλειας,

η οποία όπως πιστεύουν, θα δη-

μιουργήσει προβλήματα.

Ενημέρωσε μάλιστα ότι η Περι-

φέρεια έχει δώσει έγκριση πε-

ριβαλλοντικών όρων(!)

Ζητάει λοιπόν να πάρει θέση το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Εν τω μεταξύ όσο μιλάει ο

Αποστολάτος ακούγονται ει-

ρωνικά σχόλια από το Δήμαρχο

και τον Κιούκη.

Ο Αποστολάτος τα ακούει και

οργίζεται. Η κατάσταση εκτρέ-

πεται, ο Δήμαρχος απευθυνό-

μενος στον Αποστολάτο λέει:

- Να μη σας πω ότι δεν σας
υπολογίζω το γυιο σας. 
- Τι κάνετε;
- Αυτό που σας λέω: δεν σας
υπολογίζω το γυιο σας.
- Εχεις κανένα δικαίωμα να μου
πεις για το γυιο μου· παλιάν-
θρωπε! 

Η κατάσταση ξεφεύγει από κά-

θε έλεγχο.  Φωνάζουν όλοι μα-

ζί. 

Ο Αποστολάτος – δικαίως –

διαμαρτύρεται για την απαρά-

δεκτη αναφορά του Δημάρχου.

Η Νανά Καραγιάν επίσης δια-

μαρτύρεται έντονα: «είναι
ντροπή να πιάνετε τα παιδιά
του καθενός εδώ μέσα  και να
υποβιβάζετε τόσο το επίπε-
δο.». Κάλεσε τον Πρόεδρο να
επιβάλει την τάξη και μίλησε
για “κλακαδόρους της Δημοτι-
κής πλειοψηφίας”, ενώ ο Ευθ.

Ρουσσάκης φωνάζει στον πρό-

εδρο: Αντε, πέρασέ τα γρήγο-
ρα (τα θέματα) να τελειώνου-
με. Πέρασέ τα γρήγορα”.
Ο Πρόεδρος όρθιος προσπαθεί

να επιβάλει την τάξη, ο Δήμαρ-

χος αποχωρεί προσωρινά και η

συνεδρίαση συνεχίζεται. 

Ο Δ. Κιούκης μιλώντας επεσή-

μανε: Θεωρώ ανεπίτρεπτο και
βεβαίως δεν συμφωνώ με την
αναφορά του Δημάρχου, γιατί
για μένα θέματα που αφορούν
την οικογένεια και την εργασία
του καθενός πρέπει να είναι
σεβαστά και έξω από την αντι-
παράθεση.

Ελπίζω ο κ. Αποστολάτος να το
σέβεται αυτό. 
Θέλω να πω ότι εγώ δεν προ-
κάλεσα τον κ. Αποστολάτο.
Αναφέρθηκε σε μία χιουμορι-
στική αναφορά μου…

Διεφθαρμένος Δήμος;

Παρ’ όλα αυτά, αφού το Συμ-

βούλιο προχώρησε και μιλούσε

ο Αποστολάτος, επί αναφοράς

του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί-

κησης κ. Ρακιντζή, ότι ο Δήμος

Βούλας είναι ο πιο  διεφθαρμέ-

νος όσον αφορά την Πολεοδο-

μία, ο Δήμαρχος αφού αναφέρ-

θηκε πάλι στο παρελθόν του

Αποστολάτου (επί της θητείας

του οποίου ήταν πρόεδρος ο

ίδιος), επανήλθε στα οικογενει-

ακά του Αποστολάτου:

«Εγώ δεν είπα τίποτα παραπά-
νω, γι’ αυτό και δεν ζητάω συ-
γνώμη. Αν έχει καλές σχέσεις
με το γυιο του. Αυτό ρώτησα.
Είναι κακό;»

Σ.Σ. Διερωτώμεθα αλήθεια. «Εί-

ναι κακό» να ερωτηθεί ένας Δή-

μαρχος μέσα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο αν έχει καλές σχέσεις

με τη γυναίκα του!!!! Είναι κακό;

Οσον αφορά το “διεφθαρμένος

Δήμος” του Λ. Ρακιντζή, ο Δή-

μαρχος είπε: «Δεν ξέρω αν αυ-
τό αφορά μια προσωπική μου
διαμάχη με τον κ. Ρακιντζή στα
δικαστήρια με την κ. Σκουλού-
δη. Αυτό που μπορώ να σας πω
είναι ότι ο κ. Ρακιντζής ουδέπο-
τε μα ουδέποτε κίνησε διαδικα-
σία.
Αυτό είναι προσωπική μου υπό-
θεση και δεν αφορά το Δήμο.

Τώρα, εάν θέλει να κινήσει δια-
δικασία ο κ. Αποστολάτος μέσω

του κ. Ρακιντζή, είμαι έτοιμος
να απαντήσω. Πότε είμαστε ο
πρώτος Δήμος. πολεοδομικά
που είχε μεγάλη διαφθορά. Πό-
τε; Επί ποίων ημερών;

Μα εσύ ήσουν Προεδρος!

Ο Αποστολάτος απάντησε στις

αιχμές του Δημάρχου:  «Είπε ο
κ. Δήμαρχος ότι στα χρόνια του
Δημάρχου Αποστολάτου έγιναν
παραβάσεις. Μα αυτός ήταν
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου και πολλά μέλη που βρί-
σκονται  σήμερα Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι ήταν και Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι μαζί μου.
Επομένως αν υπάρχουν παρα-
βάσεις Αποστολάτου, πέστε τες
συγκεκριμένα».
Αφήστε τα τώρα, ο κόσμος ξέρει.

Δεν μου δίνετε 

στοιχεία για τη 

Δημοτική Επιχείρηση

Ο Αποστολάτος επανήλθε για

το αίτημα που έχει υποβάλει

στη Δημοτική Επιχείρηση Βού-

λας (ΔΕΑΒ) από την 1η Οκτω-

βρίου ζητώντας τα οικονομικά

στοιχεία διαχείρισης και δεν

του έχουν απαντήσει ακόμα.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το αί-

τημα είχε υποβάλει και τον

Μάιο ο Α. Αποστολάτος και τό-

τε του έδωσαν τα μισά στοιχεία,

γιατί για τα άλλα: «Δεν μας
άφησε η ανεξάρτητη Αρχή να

σας απαντήσουμε για τους μι-
σθούς που παίρνουν οι υπάλλη-
λοι».

Τα «μισά που έχει πάρει», όπως

αναφέρθηκε, είναι τα ονόματα

των υπαλλήλων της ΔΕΑΒ και τι

θέση κατέχουν.

Ζητάει τι προκηρύξεις έχουν γί-

νει, τι επιδοτούμενα προγράμμα-

τα, τι επιχορηγήσεις είχε η ΔΕ-

ΑΒ από το Δήμο; Τι μισθώματα

εισπράττει η ΔΕΑΒ. 

Η ΕΤΑ μας είπε!

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι το

Δημοτικό Συμβούλιο, το 2000

με απόφασή του παραχώρησε

δύο ακίνητα στη ΔΕΑΒ. Στη συ-

νέχεια με απόφασή της η ΕΤΑ

τότε, όρισε ότι εμείς για να σας

δώσουμε το χώρο ξανά κλπ. θέ-

λουμε το μίσθωμα να πάει στη

ΔΕΑΒ(!).

Σ.Σ. Ο δημότης πληρώνει και
πρέπει να γνωρίζει, κύριε Δήμαρ-
χε. Εχουμε κάνει καραμέλα την
«ανεξάρτητη αρχή» για ό,τι δεν
μας βολεύει. Όχι μόνο στους Δή-
μους αλλά γενικότερα.

Για τους Παιδικούς

Σταθμούς

Είχαμε αναφερθεί σε παράπονο

του Προέδρου των Παιδικών

Σταθμών Βούλας Γιώργου Χατζη-

ϊωάννου, σε προηγούμενη Δημο-

τική Συνεδρίαση, για καθυστερή-

σεις σε προβλήματα των σταθ-

μών, όπου αναφέρθηκε από τον

πρόεδρο και το όνομα της υπαλ-

λήλου Ρούσσου.

Πράγματι οι παιδικοί σταθμοί

έπρεπε να είχαν κάποιες λειτουρ-

γικές αποκαταστάσεις. 

Δευτέρα μεσημέρι (26/10) η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι η δεύτερη συ-

νεδρίαση που γίνεται καταμεσήμερο, κάτι που εμποδίζει τους δημότες να μπορούν να

το παρακολουθήσουν. 

Προ ημερησίας η συζήτηση και διάφορα τα θέματα που αναπτύσσονται σε ένα κλίμα πε-

ρίεργα τεταμένο(;) 

Ακούστηκαν απαράδεκτες φράσεις από το Δήμαρχο, που υποβαθμίζουν το Δημοτικό

Συμβούλιο  και το καταντούν καφενείο, όπως χαρακτηριστικά είπε η Νανά Καραγιάν. 

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την εκτροπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όρθιοι η Νανά Καραγιάν και ο Πρόεδρος Ανδ. Κάσδαγλης. Ο Δή-
μαρχος ...παρακολουθεί το έργο του.

Η Περιφέρεια

ενέκρινε την κεραία

Με το υπ’ αρ. 20472 η Περιφέ-

ρεια Αττικής (Δ/νση ΠΕΧΩ, γρα-

φείο ΚΕΡΑΙΩΝ) που το απευθύ-

νει στην εταιρία κινητής τηλε-

φωνίας Vodafone εγκρίνει τους

περιβαλλοντικούς όρους για την

εγκατάσταση σταθμού βάσης

επί κτιρίου της οδού Μεταξά και

Ρ. Φεραίου στη Βούλα.

Ο Δήμος Βούλας όμως έχει απο-

φασίσει ότι για να εγκατασταθεί

μία κεραία χρειάζεται την άδεια

της πολεοδομίας και της ΔΕΗ.

Δεν είναι σχήμα οξύμωρο να

αποφασίζει η Περιφέρεια εγκρί-

νοντας την τοποθέτηση της κε-

ραίας, χωρίς την άδεια πρωτί-

στως του Δήμου;

Ετσι δεν δίνει το δικαίωμα στην

εταιρία να προχωρήσει, ας τρέ-

χουν οι άλλοι στα δικαστήρια

για να την κατεβάσουν;

Οι κάτοικοι πάντως μαζεύουν

ήδη υπογραφές και θα προσφύ-

γουν εντός των προθεσμιών.

Εκείνο που δεν μάθαμε στη συ-

νεδρίαση τουλάχιστον, αν θα

προσφύγει και ο Δήμος.
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Εκείνο το διάστημα όμως, υπεύ-

θυνος είναι ο κ. Χανδράς, ο οποί-

ος τότε έλειπε σε άδεια. Γι’αυτό

αναφέρθηκε ο κ. Χατζηϊωάννου

στην κ. Ρούσσου, γιατί άκουσε το

όνομά της από την πρόεδρο του

Σταθμού.  

Η κ. Ρούσσου δεν έχει αρμοδιό-

τητα επί αυτών των καθηκόντων,

ει μη μόνο σε ότι αφορά τον περι-

βάλλοντα χώρο.

Εκ παραδρομής λοιπόν αναφέρ-

θηκε από τον Αντιδήμαρχο το

όνομα της.

Επί του θέματος κατέθεσε και επι-

στολή η κ. Ρούσσου στο Δημοτικό

Συμβούλιο η οποία διαβάστηκε. 

Χρονοδιάγραμμα ζήτησε ο Γιάννης

Σκουμπούρης για τη διάνοιξη της

Βασ. Παύλου από τη Διγενή και κά-

τω, και ρώτησε τι ενέργειες έχει

κάνει η Υπηρεσία.

Ο Π. Θανόπουλος επανήλθε στο

Κυλικείο του Κοιμητηρίου και

στους χώρους στάθμευσης με

κάρτα, που είχε αποφασιστεί ότι

σε 3 μήνες θα το ξαναδούν για

τυχόν διορθώσεις.

Για τα μπάζα 

του Πανοράματος

Απολογισμό έκανε ο Δήμαρχος

για την απαλλοτρίωση της πλα-

τείας στα Πηγαδάκια, για το

στόλο των απορριμματοφόρων

που απέκτησε ο Δήμος κ.ά. κα-

θώς  και ο Π. Σωτηρόπουλος για

τη δραστηριότητα της Πολιτικής

Προστασίας.

Ο Παν. Σωτηρόπουλος έκανε

έναν σύντομο απολογισμό της

δράσης της Πολιτικής Προστα-

σίας. Μεταξύ των άλλων είπε για

τα ρέματα:

«Τον Ιανουάριο κατεβάσαμε μη-
χανήματα μέσα στις κοίτες των
ποταμών και καθαρίσαμε τα ρέ-

ματα αποτέλεσμα αυτού ήταν
αυτό που είδαμε αυτές τις ημέ-
ρες. Με τέτοια καταστροφική
βροχή και δεν είχαμε απώλειες».
Τον διαψεύδουν οι δρόμοι

όμως, που κατέβασαν «νταμά-

ρια», και ζητώντας το λόγο το

υπομνήσαμε αυτό. Όπως υπο-

μνήσαμε ότι μαζί είχαμε φωτο-

γραφίσει τα μπάζα που «κρέμο-

νται» στις πλαγιές του Πανορά-

ματος και θα πνίξουν κάποια

ημέρα, την κάτω πόλη. 

Και πρέπει να ενεργήσει επ’ αυ-

τού ο Δήμος, γιατί είναι ένα σο-

βαρό θέμα. Χάνονται περιου-

σίες και μάλιστα τα πληρώνουν

οι αναίτιοι, που πνίγονται από

ενέργειες  ασυνείδητων και θα

πρέπει κάποια στιγμή να αναζη-

τούνται και οι ευθύνες.

Για τις πέτρες που κατέβασε η

βροχή, αναφέρθηκε και η Νανά

Καραγιάν, και επεσήμανε ότι

πρέπει να γίνει κάτι.

Επίσης αναφέρθηκε στις Παιδι-

κές χαρές, και ζήτησε να μπει

τάπητας για να μη χτυπάνε τα

παιδιά.

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Βαμβασά-

κης, εξήγησε ότι ο τάπητας εί-

ναι πολύ ακριβός και δεν μπορεί

να στρωθεί όλη η παιδική χαρά.

Ο Δήμος διαθέτει πάνω από 50

τον αριθμό, γι’ αυτό και αποφά-

σισαν να στρώνεται μόνο όπου

έχει όργανα.

Φωτογραφικές 

συμβάσεις…

Καθορισμό αριθμού και ειδικοτή-

των συμβάσεων μίσθωσης έργου

για τις υπηρεσίες του Δήμου,

ήταν το 3ο θέμα που ζητούσαν να

πάρουν απόφαση, επί συγκεκρι-

μένων προσώπων υπαλλήλων,

αφού τους φωτογράφιζαν με τα

στοιχεία που ζητούσαν. 

Ο Γιάννης Σκουμπούρης διαβά-

ζοντας τα στοιχεία μίλησε για

φωτογραφικές συμβάσεις με συ-

γκεκριμένα πρόσωπα. “Ένα άτο-
μο γεωλόγο με μεταπτυχιακό
στο τάδε ….”
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι πράγ-
ματι πρόκειται για συγκεκριμένη
υπάλληλο (την κατονόμασε), η
οποία είναι άξια και πρέπει να
συνεχίσει.
Ο Γ. Σκουμπούρης, επεσήμανε

ότι αυτές οι προσλήψεις δεν

μπορούν να πάνε με συμβάσεις

έργου. Πρέπει να πάνε μέσω

ΑΣΕΠ και τόνισε: «Αρα εδώ πέρα
θεωρώ ότι υποκρύπτονται μόνι-
μες ανάγκες του Δήμου τις οποί-
ες πάμε να τις αντιμετωπίσουμε
με τη μέθοδο διαδοχικών συμβά-
σεων έργου».

Υπάρχουν άξιοι υπάλληλοι του
Δήμου με συμβάσεις. Πραγματι-
κά πρέπει να τους δώσουμε το
δικαίωμα αν όχι μόνο των μο-
ρίων, να τους κατευθύνουμε και
πώς  μπορούν να πάρουν αυτή τη
θέση, δήλωσε ο Δήμαρχος.

Σ.Σ. Και δεν διαφωνεί κανείς ότι

υπάρχουν άξιοι υπάλληλοι στους

ΟΤΑ με συμβάσεις έργου. Το θέ-

μα είναι ότι μπήκαν με φωτογρα-

φικές συμβάσεις, με το «μπάρ-

μπα στην Κορώνη», και κάποιοι

άλλοι – επίσης άξιοι – δεν είχαν

αυτή την ευκαιρία.

Κάποτε πρέπει να σταματήσει

αυτή η μάστιγα…

Στο θέμα ψήφισε λευκό μόνο ο

Γιάννης Σκουμπούρης.

Παράταση προθεσμίας στο αντι-

πλημμυρικό έργο της διασταύρω-

σης «Κόδρου και Θεσσαλίας

ήταν το 12ο θέμα.

Το θέμα όπως είπε ο Γ. Σκου-

μπούρης  «υποκρύπτει άλλη πα-
ρέμβαση που έχει να κάνει με
τοπικές εξυπηρετήσεις» και γι’

αυτό το καταψήφισαν πολιτικά

και τεχνικά, όλες οι παρατάξεις

της μειοψηφίας.

Πώς επελέγησαν 

οι ελεγκτές;

Αντίθετος με την επιλογή των

ελεγκτών της ΔΕΑΒ κατέθεσε ο

Α. Αποστολάτος, τους οποίους

κατονόμασε ο Πρόεδρος, τονί-

ζοντας: Από πού τους πήρατε
αυτούς τους δύο ελεγκτάς.
Τους πήρατε από κάποια λίστα;
Μπορεί κανείς να μου πει; Γιατί
δεν απευθυνθήκατε σε ανθρώ-
πους της Βούλας, που έχουμε
ελεγκτάς που γνωρίζουν και τα
θέματα. 
Ο Πρόεδρος – όπως δήλωσε –

δεν γνώριζε να τον ενημερώσει

σχετικά.

Την πρόταση της αναβολής κα-

ταψήφισαν με ψήφους 6-5.

Η Επιτροπή που είχε συσταθεί για τη Β’ πλαζ, συ-

νέταξε υπόμνημα, το οποίο ψήφισε ομόφωνα το

Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

Να υποβάλει αρμοδίως στον Υπουργό Χωροτα-

ξίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής, αίτημα αναστολής οικοδομικών ερ-

γασιών για το Β΄ Αλίπεδο Βούλας.  Οι λόγοι που

καθιστούν επιβεβλημένη και εξαιρετικά επείγου-

σα την απόφαση για αναστολή είναι οι παρακάτω:

1. – Εκκρεμεί στο Σ.τ.Ε. η προσφυγή συλλόγων

και φορέων κατά του Π.Δ. 254/04, που διέπει τις

χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δό-

μησης στο Β’ Αλίπεδο. Είναι ευνόητο ότι η εκτέ-

λεση των οικοδομικών εργασιών στο Β’ Αλίπεδο,

θα φέρει προ τετελεσμένου γεγονότος τη λήψη

σχετικής απόφασης.

2. – Το Β’ Αλίπεδο ανήκει σε ζώνη ειδικής προ-

στασίας. Προβλέπεται με το Π.Δ. 254/04 η χωρο-

θέτηση νέων χρήσεων (εστιατορίων – αναψυκτη-

ρίων) σε αυτό, χωρίς να προαπαιτείται έγκριση

μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κάτι το

οποίο παραβαίνει την κείμενη περιβαλλοντική νο-

μοθεσία, πολλώ μάλλον όταν τα 5 νέα εστιατόρια

– αναψυκτήρια θα γειτνιάζουν με κατοικίες μέσα

στον αστικό ιστό και θα αλλοιώσουν τη φυσιο-

γνωμία της παραλιακής ζώνης. Αποτελεί λοιπόν

σοβαρή παράλειψη του Π.Δ. η μη υποχρέωση των

διαχειριστών της ζώνης (Ε.Τ.Α. Α.Ε., εκμισθωτές

και λοιποί συμβαλλόμενοι) να εκπονούν και να

υποβάλλουν αρμοδίως για έγκριση μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων, πριν την εκτέλεση

οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας.

3. – Οι υφιστάμενες κατασκευές στο Β’ Αλίπεδο,

έργα του Αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, απο-

τελούν κατά την ομόφωνη άποψη του Δημοτικού

Συμβουλίου μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

και πρέπει να κηρυχθούν διατηρητέες. Κατά συ-

νέπεια πρέπει να ανασταλούν οι όποιες οικοδομι-

κές εργασίες, γιατί με αυτές είναι βέβαιο ότι θα

αλλοιωθεί η φυσιογνωμία των κατασκευών αυ-

τών, δεδομένου ότι στο Π.Δ. δεν επιβάλλεται ρη-

τά η διατήρηση της φυσιογνωμίας τους. 

4. – Ο Δήμος Βούλας να συμπαρασταθεί με κάθε

νόμιμο τρόπο στην προσπάθεια των Συλλόγων

ενώπιον του Σ.τ.Ε.

5. – Η αναστολή οικοδομικών εργασιών πρέπει να

ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης της προσφυ-

γής κατά του Π.Δ. 254/04, την έγκριση μελέτης

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την οριστική

κήρυξη των κτιρίων ως διατηρητέων. 

Αννα Μπουζιάνη

Απόφαση αναστολής οικοδομικών 

εργασιών στο Β’ Αλίπεδο Βούλας

Κατεδαφίζονται 

τα αυθαίρετα

των καταστημάτων

Κουτρουλιά;

Στη Δημαρχιακή ήρθε το θέμα

των αυθαιρέτων Κουτρουλιά την

περασμένη εβδομάδα για να επι-

κυρώσει, την απόφαση του ει-

σαγγελέα για κατεδάφιση.

Συγκεκριμένα προ καιρού ένας

αστυνομικός (και μπράβο του)

έκανε μήνυση για αυθαίρετες

κατασκευές στο χώρο των κατα-

στημάτων δίπλα από την Α’

πλαζ, που είναι γεγονός ότι

έχουν υπερπολλαπλασιαστεί

από την αρχική τους κατάσταση.

Η υπόθεση έφτασε στον Ει-

σαγγελέα, ο οποίος έδωσε

εντολή κατεδάφισης και το

προώθησε στο Δήμο Βούλας

για να ενεργήσει.

Ετσι η Δημαρχιακή Επιτροπή

του Δήμου στη συνεδρίαση

της περασμένης Τρίτης απο-

φάσισε ομόφωνα να γίνει η κα-

τεδάφιση.

Αυτό που μένει πλέον είναι να

προχωρήσει ο Δήμος στην

υλοποίηση, γιατί αποφάσεις

παίρνονται αλλά δεν υλοποι-

ούνται. Και το έχουμε δει κατ’

επανάληψιν, ιδιαίτερα σε μα-

γαζιά της παραλίας.

Ο Ε. Ρουσσάκης, όρθιος, φωνάζει: Αντε, πέρασέ τα γρήγορα (τα θέματα) να
τελειώνουμε. Πέρασέ τα γρήγορα”.
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«Οι δεσμοί των προγόνων μας  με του αρχαίους Ινδούς,

κράτησαν πάνω από 1000 χρόνια. Είχαν τις ρίζες τους πολύ

πρίν από την  εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου και συνεχί-

στηκαν και μετά την αποχώρηση του από την Ινδία».

Δ. Βελισσαρόπουλος . 1975. 

Τα γεωγραφικά εδάφη από τα οποία πέρασε και κατέκτησε ο Μ.

Αλέξανδρος και βασίλευσαν οι διάδοχοί του, αντιστοιχούν στις

σημερινές δημοκρατίες του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν (της

πρώην Σοβιετικής Ένωσης), στο Αφγανιστάν, Πακιστάν  και βο-

ρειοδυτική Ινδία. Το τι ξέρομε γι’ αυτήν την εκστρατεία, κατα-

γράφεται σε αρχαία κείμενα και επιγραφές ως και σε μαρτυρίες

που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη. 

Εκεί στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού, που βλέπει και συναντά

την οροσειρά των Ιμαλαϊων και του Ινδικού Καυκάσου, απλώνε-

ται το Πακιστάν της Ινδικής Υποηπείρου.  

Αυτές οι δυτικές  περιοχές της Ινδίας - που καταγράφουν  μια

εδαφική έκταση 887.700 τ.χλμ. - μετά από την αποχώρηση  των

Άγγλων το 1947, ανεξαρτητοποιούνται σε “Μουσουλμανικό Πακι-

στάν’’. 

Η περιοχή αυτή για τους Έλληνες, δεν είναι αλλά και ούτε ήταν

ποτέ αυτό που λένε “terra incognita” δηλαδή γη άγνωστη.  Ο Εκα-

ταίος ο Μιλήσιος, απο τον 6ο π.Χ. αι. και ο Ηρόδοτος από τον 5ο,

δίνουν σχετικές αναφορές για τους τόπους αυτούς. Κοντά και ο

Σκύλακας  ο Καρυανδεύς, ο εξερευνητής, ο οποίος είναι ο πρώ-

τος Έλληνας που τους επισκέφτηκε. 

Τελικά καταφαίνεται ότι δεσμοί προαιώνιοι, καταγράφουν την ελ-

ληνική παρουσία στο Πακιστάν.

Το βόρειο Πακιστάν,  μαζί με την Βακτριανή, αποτελούσαν την

ανατολική περιφέρεια της αυτοκρατορίας του Δαρείου Α΄. Σε αυ-

τή την περιοχή, ο Δαρείος Α΄, έστελνε εξορία τους άτακτους Έλ-

ληνες των Ιωνικών πόλεων, όταν επαναστατούσαν εναντίον του.

Μάλιστα στο Β.Δ. άκρο του σημερινού Πακιστάν, στα σύνορα με

το Αφγανιστάν και επάνω στον Ινδικό Καύκασο, τον 6οπ.Χ. αι.,

κοντά στην λατρευτική ζώνη του Βούδα (βουδιστικό κείμενο Μα-

τζιχίμα Νακάϊα) υπήρχε το κράτος των “Γιόνα”* δηλαδή των Ελ-

λήνων εκ της Ιωνίας (Unani= Ιωνική). 

Φτάνομε στον 4ο π.Χ. αιώνα. Ο Μ. Αλέξανδρος εισβάλλει στην

Ασία:  Κατακτητής εξερευνητής και εκπολιτιστής. Πολεμά κατα-

κτά και σέρνει μαζί του μεγάλη επιστημονική ομάδα, που μελετά

παρατηρεί, και καταγράφει. 

Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος, επηρεαζόμενος από την εθνικι-

στική του προσωπική τοποθέτηση όσον αφορά την εκστρατεία

αυτή, μεροληπτεί και προβάλει την αρνητική της πλευρά. Η πε-

ραιτέρω επ΄αυτού ανάλυση εκφεύγει του παρόντος.

Το πέρασμα του “Έλληνα Μακεδόνα στρατηλάτη  από τα εδάφη

του Πακιστάν, κράτησε  29 μήνες. Σε μια πορεία, που στο διάβα

της ιδρύθηκαν 5 Αλεξάνδρειες και μεταξύ αυτών η Νίκαια και η

Βουκεφαλία. 

Να σημειωθεί δε ότι στη σημερινή Ινδία, δεν πάτησε ποτέ το πό-

δι του ο Αλέξανδρος. Η ελληνική όμως παρουσία, με τους Έλλη-

νες διαδόχους και επιγόνους του Μ. Αλέξανδρου, τους Έλληνες

βασιλείς της Βακτρίας και Ινδίας, φτάνει μέχρι τον Γάγγη ποτα-

μό. Τότε η ελληνιστική τέχνη επηρεασμένη από τη μακριά γεω-

γραφική πορεία της εκστρατείας, παντρεύεται με τον ντόπιο πο-

λιτισμό της “Γκαντάρα”, σε μια μορφή ελληνοβουδιστική,- με κέ-

ντρο την πόλη Τάξιλα του Πακιστάν - και αυτή η τέχνη παραμένει

έντονη επί 5 αιώνες. Τέχνη που δεν συμπορεύεται με την ανά-

πτυξη κάποιας φιλοσοφικής σχολής, κάποιας ιδέας στηριγμένης

στα ελληνικά διδασκαλικά πρότυπα. Να σημειωθεί δε πως η Γκα-

ντάρα, ήταν μια από τις πιο πλούσιες Σατραπείες της μεγάλης

αυτοκρατορίας της δυναστείας των Αχαιμανιδών για πολλούς αι-

ώνες. Στην Γκαντάρα και στη Βακτρία και λίγο ανατολικότερα,

προς τον ποταμό Τζελούμ, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει

στο φώς ελληνιστικές πόλεις με χρώμα αρχιτεκτονικό ελληνικό,

με ναούς, μαυσωλεία, προπύλαια, γυμνάσια και αγορές. Με την

επέλαση του Μ. Αλέξανδρου επέρχεται και το τέλος της δυνα-

στείας των Αχαιμανιδών. Η εικόνα της ελληνιστικής επιρροής

στην ινδική αρχιτεκτονική τεχνοτροπία, διατηρήθηκε μέχρι και

τον 3ο και τον 2ο αιώνα χρονολογικό όριο της άφιξης των ρω-

μαϊκών λεγεώνων.

Το τι γνωρίζομε σήμερα γι΄αυτήν την εκστρατεία, επιπροσθέτως

καταγράφεται σε διασωθέντα αρχαία κείμενα και επιγραφές, σε

νομίσματα της εποχής που τα έφερε στο φώς η αρχαιολογική

σκαπάνη, αλλά και από ζωντανές μαρτυρίες των επιγόνων και

παραδόσεις  δηλαδή ντόπιων μαρτύρων - ακόμα και σημερινών -

ενός ένδοξου ελληνικού παρελθόντος. 

Τα νομίσματα των Βασιλέων Αγαθοκλή και Πανταλέοντα θεω-

ρούνται τα αρχαιότερα δίγλωσσα νομίσματα με την εικονογραφία

των ινδικών θεοτήτων του Σαμκαρσάνα και Κρίσνα Βασουντέβα

στη μια μεριά του ασημένιου μετάλλου και στην άλλη με ελληνι-

κές επιγραφές και εικόνες του Δία και της Εκάτης. Αυτά τα νομί-

σματα και ιδιαίτερα αυτά που κόπηκαν από τον βασιλιά Απολλό-

δοτο τον Α΄, λίγο βαρύτερα και με λιγότερο ασήμι, εξακολούθη-

σαν να κυκλοφορούν σαν πρότυπα νομίσματα και μετά το τέλος

της ελληνιστικής εξουσίας.

Από τα έντυπα του Πακιστανικού Οργανισμού Τουρισμού συλλέ-

γω και καταγράφω τις παρακάτω μαρτυρίες της ελληνικής πα-

ρουσίας:

«οι  κάτοικοι της περιοχής Χούντζα, θεωρούνται απόγονοι 5

στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου».

«Οι κάτοικοι του Σουάν,  είναι μουσουλμάνοι Πατάνς,  Κοχιστα-

νοί, μερικοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ντόπι-

ους και ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου». 

«Εδώ στη φυλή Πατάνς, οι Έλληνες άφησαν τα ελληνικά ονόμα-

τα στα χωριά τους και το κλασικό ελληνικό προφίλ στα πρόσωπά

τους». 

«Στη φυλή Καλάς, προγεννήτορες θεωρούνται οι στρατιώτες του

Μ. Αλεξάνδρου που εδώ παντρεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν με

τις οικογένειές τους».  

Σε πρόσφατη εκπομπή - ντοκιμαντέρ από την κρατική τηλεόραση

εμφανίστηκαν οικογένειες Πακιστανών απ’ το Καλλάς, όπου πα-

πούδες και εγγόνια μιλούσαν ελληνικά και τηρούσαν με περηφά-

νεια τις Ελληνικές παραδόσεις.  

Ο Τζών Μπίντλουφ (1840 -1921) Άγγλος διοικητής, γράφει πως

στην ορεινή πόλη Σκαρντού ή Ισκάρντο (Ισκαντέρ = Αλέξανδρος,

Ισκαντερία = Αλεξάνδρεια) σύμφωνα με αναφορές ταξιδιωτών

και συγγραφέων επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός διαφόρων αυτονό-

μων βασιλείων του βορείου και νοτίου Ινδικού Καυκάσου, ότι οι

κάτοικοι των εν λόγω εδαφικών περιοχών κατάγονται από τον Μ.

Αλέξανδρο.

Ο Γκανίς Χάν σύγχρονος συγγραφέας από τη φυλή Πατάν γρά-

φει: «κάποιοι φίλοι του Ηροδότου, προφανώς εγκαταστάθηκαν

εδώ γύρω στους ποταμούς και τις κοιλάδες των Μπεκτιάν. Με

όμορφα κορίτσια παντρεύτηκαν και  έκαναν όμορφα παιδιά. Έδω-

σαν ελληνικά ονόματα στα χωριά τους, μίλησαν για ποίηση, για

πόλεμο, για ανδρεία. Μίλησαν για τη γυναίκα. Μας έμαθαν ότι

όλοι οι αγώνες τους στην Ελλάδα γίνονται για την γυναίκα».

Αυτό δα και το τελευταίο, με κάνει να αναφωνήσω ότι ουδενός

άλλου ανάγκην έχομεν που να αποδεικνύει την ελληνικότητα της

περιοχής. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––––––

Βοηθήματα 
1) Δ.Βελισσαρόπουλος “Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας” Εκδ. Δω-

δώνη 1981

2) Κ. Θεοτόκης “Ιστορία της Ινδικής Λογοτεχνίας” - Εκδ.

Μ.Ι.Ε.Τ.1993

3) Αφιέρωμα “Ινδία: Στα Βήματα του Ελληνισμού”. Εκδ. Καθημερι-

νή Επτά Ημέρες (2-31),  29. 12 1996

΄Ελληνες στο Πακιστάν

πρόγονοι και απόγονοι

Δεν σ’ αφήνουν ν’ αγιάσεις…

Ο Γιώργος Δημήτραινας – γενικός γραμματέας του

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων, επελέγη μέσω ίντερνετ! είναι ο

πρώτος γενικός γραμματέ-

ας που επιλέγει κατόπιν

ανοιχτής διαδικασίας πρό-

σκλησης ενδιαφέροντος μέ-

σω του Διαδικτύου, όπως

την εγκαινίασε η νέα κυβέρ-

νηση, ανάμεσα σε 700 υπο-

ψηφίους!

Είναι λέκτορας στο Δημο-

κρίτειο Παν/μιο Θράκης και δικηγόρος παρ’ Αρείω

Πάγω.

Κοίτα λοιπόν πώς σπάει ο διάολος το ποδάρι του και

δεν σ’ αφήνουν ν’ αγιάσεις!

Ο Γ. Δημήτραινας με πλήθος δημοσιεύσεων στο επι-

στημονικό του πεδίο, έχει και κοινό συγγραφικό έρ-

γο με τη σύζυγο του Υπουργού Δικαιοσύνης Ελισά-

βετ Συμεωνίδου-Καστανίδου (καθηγήτρια στο Αρι-

στοτέλειο Παν/μιο Θε/νικης.

Το βιβλίο έχει τίτλο «Ο νέος νόμος 3064/2002 για
την εμπορία ανθρώπων». Είναι και από την ίδια εκλο-

γική περιφέρεια του Υπουργού!

Ποιος είναι ο Ξυνίδης;

Ο νέος γραμματέας του εθνικού συμβουλίου του

κόμματος της εξουσίας σήμερα, λέγεται Σωκράτης

Ξυνίδης. Εγινε γραμμα-

τέας και ας μη συμπλή-

ρωσε το 50+1, δεν έγι-

νε δεύτερη ψηφοφορία,

αλλά …παραιτήθηκε ο

συνυποψήφιός του

Γιώργος Παναγιωτακό-

πουλος.

Το περίεργο είναι ότι

τον Ξυνίδη τον πρότει-

νε μεν ο Γ. Παπανδρέ-

ου, αλλά δεν τον γνώριζαν ούτε ο …γείτονάς του,

αφού εξεπλάγησαν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.

Κοιτάζονταν να δουν ποιος είναι αυτός ο Ξυνίδης!

...Κατινιές

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, άλλη μια φορά, στο

Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, που όσο περνάει ο και-

ρός, ο Δήμαρχος το μετατρέπει σε καφενείο.

Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, ενώ μιλούσε ο επικε-

φαλής της μειζονος μειοψηφίας, και μάλιστα για ένα

σοβαρό θέμα που απασχολεί

τους κατοίκους της Κάτω

Βούλας, (τοποθέτηση κεραίας

κινητής τηλεφωνίας πολλών

γιγατόνων), ακούγονταν μι-

σόγελα, κουβεντούλες από

το Δήμαρχο και συμβούλους

του, χωρίς να τους ανακαλέ-

σει ο Πρόεδρος.

Αυτό προκάλεσε την οργή του Α. Αποστολάτου, που

τον ανακάλεσε στη θέση του και ο Γ. Μάντεσης του

απάντησε καλώντας τον να του απαντήσει “αν έχει
καλές σχέσεις με το γυιό του”!!! Κατινιές...

Και επειδή πιθανόν να μη το καταλάβαμε καλά, το

επανέλαβε λίγο αργότερα τονίζοντας ότι δεν ζητάει

συγγνώμη γιατί δεν το θεωρεί κακό να ρωτήσει!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Θα ήθελα να σας συγχαρώ

για την πρωτοβουλία σας αυ-

τή, που στόχο έχει τη διενέρ-

γεια μιας επιστημονικής ημε-

ρίδας η οποία θα διερευνήσει

τις επιπτώσεις που προκλήθη-

καν στους αγωνιστές που πο-

λέμησαν στην Κύπρο από τα

οπλικά συστήματα που χρησι-

μοποιήθηκαν από τον τουρκι-

κό στρατό.

Μια πρωτοβουλία η οποία συνδυάζει την ουμανι-

στική με την εθνική μας ευαισθησία, το σήμερα με

τις διδακτικές μνήμες που πρέπει πάντα να μας συ-

ντροφεύουν.

Με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και τον ιατρό

και άνθρωπο Ηρακλή Καραγεώργου, διοικητή του

Ασκληπιείου, για την ανταπόκρισή του στο κάλε-

σμα σας.

Να θεωρείτε βέβαιο ότι έχετε την αμέριστη συ-

μπαράστασή μας.

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου

Γρηγόρης Επαμ. Ζαφειρόπουλος

Περί υποζυγίων

Με τα απλά ελληνικά μου δεν μπόρεσα να κατανοήσω τον

πρωθυπουργό μας, όταν στη διάρκεια των προγραμματικών

δηλώσεων της κυβέρνησής του μίλησε για «απελευθέρωση

της Κύπρου από τα ξένα στρατεύματα κατοχής».

Εγώ ένα μόνο στρατό κατοχής ξέρω, τον τουρκικό. Εάν ο

Γιώργος Παπανδρέου εννοεί-στο ίδιο μήκος κύματος με τον

Δημήτρη Χριστόφια-ότι και η Ελληνική Δύναμη Κύπρου είναι

στρατός κατοχής, ας μας το πει καθαρά για να γελάσει και το

παρδαλό κατσίκι. Τουλάχιστον ο Χριστόφιας, πιο διπλωμάτης,

μιλάει για ξένα στρατεύματα. Ο δικός μας ακόμα Αναν-ίζεται.

Δυστυχώς η τρίτη πολιτική γενιά Παπανδρέου φαίνεται ότι

απέχει έτη φωτός από τους προγόνους της σε ότι αφορά στα

εθνικά μας θέματα. Από τον Γέρο της Δημοκρατίας και τον

Ανδρέα Παπανδρέου που πρόταξαν το «Μολών Λαβέ» τους

το 1964 και το 1987 στην Τουρκία και οι Τούρκοι έκαναν τον

τσαμπουκά τους ναργιλέ, φτάσαμε στον Γιωργάκη που δεν

ντράπηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων να αναφέρει ως ένα

από τα λαμπρότερα επιτεύγματα της κυβέρνησης Σημίτη

στην εξωτερική πολιτική ...την «ενταξιακή πορεία της Τουρ-

κίας προς την Ε.Ε.». Τότε που ήταν υπουργός Εξωτερικών το

έλεγε αλλιώς: «Θα σύρουμε το κάρο της Τουρκίας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση».

Ναι, αλλά τα κάρα - ως γνωστόν - τα σέρνουν ή βόδια ή μου-

λάρια.

*  *  *

Δελαπατρίδης 1 & 2
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, κύριε Ραγκούση μας, λάτρευε την

Ελλάδα και θυσίασε στον βωμό της μέχρι και τη ζωή του. Εί-

ναι ντροπή να δίνετε το τιμημένο στη συνείδηση των Ελλή-

νων όνομά του σ’ ένα νομοσχέδιο βαθύτατα αντιδημοκρατι-

κό, που μεταβάλλει τα πανάρχαια κύτταρα της Δημοκρατίας,

που είναι οι Ο.Τ.Α., σε κυβερνητικά παραμάγαζα.

Εάν θέλετε να βαφτίσετε σωστά το τερατούργημά σας και

εάν επιμένετε στον 19ο αιώνα, το όνομα του Μέττερνιχ θα

σας ερχόταν γάντι. Αν πάλι δεν διέπεστε από ξενομανία, θα

ήταν κατάλληλοι νονοί και οι Κωλέτης και Μαυροκορδάτος.

Εδώ που τα λέμε όμως, επειδή με τούτα και με κείνα πάτε να

μας τρελλάνετε, ταιριαστό όνομα για το αντικοινωνικό νομο-

σχέδιό σας θα ήταν και του Δελαπατρίδη. Εύηχο, κομψό και

πλήρες νοημάτων. Με γειά σας! Και σε σας και σε όσους δη-

μάρχους-μαριονέτες «χειροκροτάνε μ’ ενθουσιασμό» την κα-

τάλυση της δημοκρατίας στην Τ.Α., σαν τα μερμηγκάκια του

αξέχαστου Μάνου Λοϊζου. «Εν-δυό προσκυνάμε».

*  *  *

Υφυπουργός αβανταδόρος

λαθρομεταναστών

Συγκινητικές και σπαραξικάρδιες σκηνές εκτυλίχθηκαν

στο κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών στην Παγανή της

Λέσβου με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη-που

την είδε άραγε την προστασία;-Σπύρο Βούγια να τους

σφίγγει τα χέρια και να καταγγέλει το ελληνικό κράτος για

την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Δεν είναι συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας αυτές απε-

φάνθη ο Παυλόπουλος Νο 2. Δίκιο έχει. Ένα ξενοδοχείο

πέντε αστέρων θα ήταν στοιχειωδώς ενδεδειγμένο για

την περίσταση. Άλλωστε πρέπει να περάσουμε και το μή-

νυμα: «Ελάτε κι άλλοι». Έτσι θέλει η Τουρκία που μας τους

στέλνει, έτσι αποφάσισε και η παγκόσμια Νέα Τάξη-η προ-

σφιλής στον Γ. Παπανδρέου Παγκόσμια Διακυβέρνηση-

που θέλει να διαλύσει τα ενοχλητικά έθνη-κράτη μεταβάλ-

λοντάς τα σε πολυφυλετικούς αχταρμάδες.

Και τα δικαιώματα των δύστυχων ιθαγενών, κύριε Βούγια

μας, ποιός θα τα σκεφτεί; Εμάς μας ρωτήσατε είτε εσείς,

είτε οι ομογάλακτοι προκάτοχοί σας, εάν συναινούμε στον

κατακλυσμιαίο εποικισμό της χώρας μας; Εν μέσω παγκό-

σμιας οικονομικής κρίσης και ύφεσης, πόση ακόμα Ασία

και Αφρική μπορεί να χωρέσει και να ταϊοει η Ελλαδίτσα;

Λέγεστε υπεύθυνη κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους κι εσείς

και ο προηγούμενος θίασος σκιών; Ούτε την αυτονόητη

προστασία των συνόρων μας δεν μπορείτε να διανοηθείτε,

πόσο μάλλον να εξασφαλίσετε.

Πως να βρείτε λοιπόν έστω μιά κουβέντα συμπάθειας για

τους δυστυχείς Μυτιληνιούς που βλέπουν καθημερινά την

ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζεται από τους λαθρομε-

τανάστες που εσείς και τα φερέφωνά σας στη Ε.Ρ.Τ. τους

ονομάζετε απλώς μετανάστες; Η «Κόλαση του Δάντη»

στην οποία αναφερθήκατε για να περιγράψετε τις όντως

άθλιες συνθήκες κράτησης των λαθρομεταναστών, πράγ-

ματι ωχριά μπροστά σε αυτά που ετοιμάζετε για την Ελ-

λάδα.

Από τώρα και στο εξής και ο πλέον αφελής θα μπορέσει

να καταλάβει γιατί οι λαθρομετανάστες πανηγύριζαν

έξαλλα για την εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Από την επικαιρότητα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Ελλογιμωτάτη κ. Διευθύντρια 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορήθηκα την πρωτο-

βουλία σας για διοργάνωση ιατρικής ημερίδας από το

Ασκληπιείο Βούλας με θέμα την επιστημονική παρου-

σίαση μορφών καρκίνων και άλλων ανιάτων ασθενει-

ών, από τις οποίες πάσχουν και ταλαιπωρούνται Ελ-

ληνες στρατιωτικοί που πολέμησαν το 1974 στην Κύ-

προ υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Δυστυχώς, πολλές φορές τα αδέλφια μας που δίνουν

την υγεία τους, τη σωματική τους ακεραιότητα, το αί-

μα τους και τη ζωή τους ακόμη για την Πατρίδα δεν

αντιμετωπίζονται, όπως θα έπρεπε, από το επίσημο

Κράτος. 

Μειονέκτημα της φυλής μας; Σύμπτωμα αναξιότητας

των αρχόντων μας; Πάντως οι ήρωες της Κύπρου,

όσοι επέζησαν, ζουν ξεχασμένοι, στην ουσία, από την

Πολιτεία.

Σας συγχαίρω, γιατί είστε από τους λίγους εκπροσώ-

πους του Τύπου που δεν ξεχνούν. Από τους λίγους

που έμπρακτα εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους,

στα αδέλφια μας που θυσίασαν στη διάρκεια του Κυ-

πριακού Αγώνα ό,τι πολυτιμότερον είχαν.

Εύχομαι η πρωτοβουλία σας να έχει στήριξη και ενί-

σχυση από όλους τους Ελληνες, επισήμους και ανεπι-

σήμους.

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

ενημερωθήκαμε για την αξιέπαινη πρωτοβουλία

σας, την οποία και υποστηρίζουμε με θέρμη, για τη

διοργάνωση ημερίδας στο Ασκληπιείο της Βούλας

με στόχο την παρουσίαση των ιδιαίτερων μορφών

καρκίνου και άλλων ασθενειών από τις οποίες υπο-

φέρουν οι βετεράνοι Έλληνες αγωνιστές, λόγω της

έκθεσής τους σε επικίνδυνες ουσίες κατά την τουρ-

κική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα συμβάλουν ση-

μαντικά ώστε να φωτιστούν άγνωστες στο ευρύ κοι-

νό πτυχές της σύγχρονης ιστορίας, όπως είναι η

χρήση απαγορευμένων όπλων από τον τουρκικό

στρατό στην μαρτυρική Κύπρο, που υπονόμευσαν

τη σωματική και ψυχική υγεία πολλών αγωνιστών

μας εκείνης της περιόδου.

Εξάλλου, θα αποτελέσει αφορμή ώστε να επανέλ-

θει στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της απόδοσης

τιμής, αλλά και της έμπρακτης στήριξης από την

Πολιτεία των ανθρώπων αυτών που έθεσαν σε κίν-

δυνο τη ζωή και την σωματική τους ακεραιότητα

στον αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας του

αδελφού κυπριακού λαού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σταύρος Κοντός 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η νέα Village διατηρεί το

όνομα της αλλά αλλάζει

«χέρια» και ταυτότητα και

γίνεται 100% ελληνική. 

Ο Δημήτρης Κοντομηνάς

ως νέος Πρόεδρος του

ομίλου ήρθε σε συμφω-

νία με τους μέχρι σήμερα

ιδιοκτήτες της Village Αυ-

στραλίας Robert Kirby και

Graham Burke και εξαγό-

ρασε όλες τις δραστηριό-

τητες του Ομίλου, με

στόχο να εξελίξει την

υπάρχουσα δυναμική του

και να ανοίξει νέους ορί-

ζοντες επένδυσης.

Όλο και μεγαλύτερη φαντασία φαίνεται να έχουνε οι διάφοροι απατεώνες προκειμένου να αλιεύσουν τα

θύματά τους. Σκαρφίζονται απίστευτες ιστορίες παρουσιάζοντας δήθεν προβλήματα υγείας σε συγγενείς

των υποψήφιων θυμάτων, παριστάνοντας τον δικηγόρο και ζητώντας τα στοιχεία τους προκειμένου να

κληρονομήσουν ένα Έλληνα συνονόματό τους που ζούσε στο εξωτερικό και πέθανε σε ατύχημα αλλά και

στέλνοντας επείγον e-mail με το logo της Εθνικής Τραπέζης για εξακρίβωση στοιχείων, χρησιμοποιώντας

τα βέβαια για οικονομικές απάτες. Παρακάτω θα διαβάσετε τρία παραδείγματα προς σκέψη και αποφυγή

τέτοιων ή παρόμοιων καταστάσεων...

Πιείτε τα με καλαμάκι

Η VILLAGE

αλλάζει χέρια

Το τελευταίο καιρό, λίγο πριν αλλά και μετά τις εκλογές, ακουγόταν ότι ο Καραμανλής δεν στεναχωριόταν και πολύ που έχανε την

εξουσία. 

Οι κακές γλώσσες των θέλουν να “ξαλαφρώνει” που φεύγει από την θέση ευθύνης που είχε για 6 χρόνια και ο φωτογραφικός φακός

αποτυπώνει τη “γλώσσα του σώματος” να το ...επιβεβαιώνει.

“Ανθίζουν” οι τρόποι εξαπάτησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΥΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ!

Την παρακάτω απάτη, μας την παρουσιάζει η οργάνωση

ΝΕΟΙ, μια νεά κομπίνα που βασίζεται σε τραπεζική συ-

ναλλαγή και ήδη κάποιοι επαγγελματίες έχουν πέσει θύ-

ματά της. 

Τηλεφωνικά λοιπόν, οι επιτήδειοι επικοινωνούν με επαγ-

γελματίες από διάφορους χώρους και τους ενημερώ-

νουν ότι είναι δικηγόροι γνωστών επαγγελματιών. 

Στη συνέχεια αναφέρουν ότι ο πελάτης τους ερχόμενος

αεροπορικώς από κάποιο νησί κρατείται στο αεροδρόμιο

για μια κλήση που είχε λάβει παλαιοτέρα και έχει ανά-

γκη από 2.000 ευρώ για να αφεθεί. 

Δίνουν ένα τραπεζικό λογαριασμό (ελληνικής τράπε-

ζας) που μπορούν τα χρήματα να κατατεθούν και ότι θα

επικοινωνήσει ο ίδιος ο επαγγελματίας μόλις αφεθεί μα-

ζί τους, για να τους επιστρέψει τα χρήματα. 

Μπορεί να φαντάζει απίθανο και όμως με βάση το πα-

ραπάνω σενάριο πολλοί είναι αυτοί που έπεσαν στην

παγίδα και κατέθεσαν το χρηματικό ποσό που τους ζη-

τήθηκε με αποτέλεσμα να εξαπητηθούν.

Η Άννα Ευθυμίου Πρόεδρος της οργάνωσης ΝΕΟΙ με

την ιδότητά της ως Δικηγόρος συμβουλεύει: «Να είμα-

στε ιδαίτερα προσεκτικοί στις χρηματικές συναλλαγές

μας ταυτοποιώντας το πρόσωπο που επικοινωνεί μαζί

μας πρώτα για να μην βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση”.

“Γιαγιά” που έπεφτε πάνω στα αμάξια

Βάση ενός e-mail που έφτασε στο ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομικό κουτί μας ένας άντρας ντυμένος γιαγιά, έπε-

σε πάνω σε αμάξι που οδηγούσε κοπέλα και δεν έτρε-

χε παριστάνοντας ότι την χτύπησε. Η κοπέλα έντρομη

δεν βγήκε απ’ το αυτοκίνητο και η γιαγιά αφού της εί-

πε ότι αισθάνεται καλύτερα, της ζήτησε αν μπορεί να

την πάει λίγο πιο κάτω στην κόρη της. Η οδηγός προ-

σφέρθηκε να την πάει. Η “γιαγιά” με την κίνηση που

έκανε να μπει στο αμάξι κρατώντας μια τσάντα, άφησε

να φανεί το γεμάτο τρίχες αντρικό χέρι της. Η οδηγός

τα έχασε, στο δρόμο δεν υπήρχε ψυχή και αυτό που

σκέφτηκε να κάνει μέσα στο πανικό της ήταν να περά-

σει με κόκκινο και να πέσει επάνω σε διερχόμενο όχη-

μα επείτηδες. Αμέσως μετά το ατύχημα η “γιαγιά” σή-

κωσε τις φούστες της κι άρχισε να τρέχει με ταχύτητα

πριν χρειαστεί να γίνουν ...οι συστάσεις.

Το θέμα φυσικά έφτασε στην αστυνομία η οποία βρήκε

στο αυτοκίνητο της κοπέλας, την τσάντα της γιαγιάς με

περιεχόμενα, ένα σχοινί, ένα μαχαίρι και ένα μπαλτά. 

Απαγωγές

Από τηλεφωνικές εταιρείες υποτίθεται ότι τηλεφωνούσαν οι απατεώνες σε χώρα του εξωτερικού,

ζητώντας τα στοιχεία των υποψηφίων θυμάτων και 2 συγγενικών τους προσώπων προκειμένου να

τύχουν μεγάλης οικονομικής προσφοράς. Τις επόμενες μέρες δεχόντουσαν τηλεφώνημα ότι απή-

χθη το συγγενικό τους πρόσωπο ζητώντας λύτρα προκειμένου να τους τον επιστρέψουν ζωντανό. 

Άκρως επικίνδυνο αποδείκθηκε το να πίνουμε αναψυκτικά κατευθείαν

από το κουτάκι αφού έχουν παρουσιαστεί ακόμα και θάνατοι από το-

ξικά που είχε πάνω ή ακαθαρσίες. 

Το παρακάτω περιστατικό συνέβη πρόσφατα στο Βόρειο Τέξας.

Μια γυναίκα πήγε για βαρκάδα μια Κυριακή, παίρνοντας μαζί της μερι-

κά αλουμινένια κουτάκια με αναψυ-

κτικό, τα οποία έβαλε μέσα στο ψυ-

γειάκι του σκάφους. Τη Δευτέρα διε-

κομίσθη στο νοσοκομείο και εισήχθη

στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Την Τετάρτη απεβίωσε.

Η νεκροψία κατέδειξε ότι πέθανε

από λεπτοσπείρωση. Η πηγή της

εντοπίστηκε στο κουτάκι του αναψυ-

κτικού από το οποίο ήπιε απευθείας,

χωρίς να χρησιμοποιήσει ποτήρι. Δο-

κιμές απεκάλυψαν ότι η αλουμινένια

συσκευασία του αναψυκτικού ήταν

μολυσμένη από ούρα αρουραίου.  

Τα ούρα αρουραίου περιέχουν τοξι-

κές και άλλες θανατηφόρες ουσίες. 

Τα κουτάκια αυτά συνήθως αποθη-

κεύονται σε αποθήκες και στη συνέ-

χεια μεταφέρονται και παραδίδονται

στα καταστήματα λιανικής πώλησης

χωρίς να έχουν καθαριστεί. 

Μία μελέτη στο NYCU απέδειξε ότι το άνω μέρος όλων των κουτιών

αλουμινίου από αναψυκτικά είναι περισσότερο μολυσμένα ακόμη και

από τις δημόσιες τουαλέτες(!)

Επομένως είναι επιτακτικό να πλένουμε καλά το άνω μέρος όλων των

αλουμινένιων συσκευασιών αναψυκτικών, πριν πιούμε από αυτά, ή

ακόμα καλύτερα να πίνουμε με καλαμάκι. 
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Μετά τη δημοσιοποίηση του οικονομικού απολογισμού

στον Δήμο Κρωπίας, άρχισε μία συζήτηση από την πτέ-

ρυγα της μειοψηφίας, για υπερβολικό δανεισμό του Δή-

μου και υπερχρέη.

Παρ’ ότι πιστεύουμε ότι ο προσεκτικός αναγνώστης, θα

μπορούσε να δει ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα, εμείς

δημοσιεύουμε – για ακόμη μεγαλύτερη πληροφόρηση –

ποια δάνεια έχει πάρει ο Δήμος, πόσα, πότε και γιατί,

όπως μας τα ενεχείρισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δή-

μου.

Οκτώ δάνεια χορηγήθηκαν το 1990 και εξοφλήθηκαν

την περίοδο 2003  έως 2006. Τα δάνεια αυτά ήταν αρ-

χικού κεφαλαίου 703.428,45€ και αφορούσαν στην

πλειοψηφία τους, πέντε, οδοποιία. Τα άλλα τρία ήταν

για την  ανέγερση-αποπεράτωση Δημαρχείου και απαλ-

λοτρίωση οικοπέδων για την  Πλατεία Ελευθερίας. 

Δύο δάνεια που χορηγήθηκαν το 1997 και 1999 αρχικού

κεφαλαίου  224.927,37€ και αφορούσαν αγορά απορ-

ριμματοφόρου και έργα αποχέτευσης ομβρίων εξοφλή-

θηκαν κι αυτά το 2006. 

Συνολικά τα δάνεια που εξοφλήθηκαν στην περίοδο

της Δημοτικής Αρχής 2003-2006  ήταν δέκα.

– 2001 χορηγήθηκε δάνειο ύψους 1.225.743,55€ για

την εξόφληση οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ. Το δάνειο

αυτό λήγει το 2015.

– 2010 αναμένονται να εξοφληθούν 3 δάνεια έτους

1993 αρχικού κεφαλαίου  1.073.5830,01€ που αφο-

ρούσαν έργα οδοποιίας και αγορά ακινήτου για επέ-

κταση 1ου Νεκροταφείου

– 2011 αναμένεται να εξοφληθεί δάνειο του έτους

1997 αρχικού κεφαλαίου 569.705,90 € με σκοπό την

κάλυψη αρνητικού υπολοίπου από εφορία

– 2012 λήγουν 7 δάνεια που χορηγήθηκαν τα έτη 1993

-1995 αρχικού κεφαλαίου 364.210,83€

– 2013 λήγει 1 δάνειο που χορηγήθηκε το 1996 για

εκτέλεση έργων στο νέο νεκροταφείο (2ο ) αρχικού

κεφαλαίου 129.467,47€

– 2014 λήγει 1 δάνειο που χορηγήθηκε το 1997 αρχι-

κού κεφαλαίου  41.558,33€

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν την περίοδο 2006 -2008

από τη σημερινή δημοτική αρχή ήταν 5 με αρχικό κε-

φάλαιο 5.922.673,34€. Τα τρία λήγουν στο 2015 και τα

άλλα δύο το 2011 και 2018 αντίστοιχα. 

– αποζημιώσεις για την παρακαμπτήριο οδό Αττικής

(κέντρο Κορωπίου), 

– αποζημιώσεις για την αγορά  οικοπέδων της πλατεί-

ας Δεξαμενής, όπου γίνονται εξαιρετικές εκδηλώσεις.

την αγορά του ακίνητου οικογένειας Λιάπη στο κέντρο

του Κορωπίου, 

– την αποζημίωση των δεδουλευμένων ιδιωτικής εται-

ρίας (μελέτες)  για την Αποχέτευση Ακαθάρτων περιό-

δου 1989, και 

– αγορά 4 οικοπέδων πέριξ της πλατείας Ιερού Ναού

Αναλήψεως Κυρίου για την διαμόρφωση πλατείας. 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα των δανείων σύμφωνα με το

κλείσιμο του οικονομικού έτους 2008 που πρέπει να

εξοφληθεί  ανέρχεται στο ποσό των 4.926.025,07 €. Το

βραχυπρόθεσμο τμήμα των δανείων (921.630 €) είναι

σχετικά χαμηλό ποσό σε σχέση με  τα συνολικά έσοδα

του Δήμου. Η δε εξόφληση των δόσεων προς το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται κανονι-

κά. Ως εκ τούτου η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου

διατηρήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα αντανα-

κλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

Θετική η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Κρωπίας
Tα δάνεια του Δήμου από το 1990 και εντεύθεν

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαι-

ας Μανώλης Τσαλικίδης, έχει δείξει μια

αξιόλογη δραστηριότητα στην πόλη του και

στον τομέα των έργων, αλλά και στον τομεά

των διεκδικήσεων.

Ετσι η Κοινότητα Κοινότητα προχωράει με

εντατικούς ρυθμούς την κατασκευή βασικών

έργων υποδομής που αποτελούν σημαντικά

βήματα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης

πόλης.

Ετσι ολοκληρώνεται ο Βρεφονηπιακός

Σταθμός Παλαιάς Φώκαιας και σύντομα θα

προχωρήσει σε διαγωνισμο για τον εξοπλι-

σμό του.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα λύσει ένα σο-

βαρό πρόβλημα πολλών οικογενειών που

δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους.

Ασφαλτοστρώσεις στο Οικισμό 

του Θυμαριού
Ολοκληρώθηκε στο Θυμάρι η ασφαλτόστρω-

ση των οδών, Πάροδος Ζωοδόχου Πηγής,

Πάτμου, Λέρου, Ιβίσκου, Θέμιδος και Ηρε-

μίας. Το κόστος του έργου ανήλθε στις

120.000 ευρώ, η χρηματοδότηση έγινε από

το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΤΕΟ) και την ευθύνη της κα-

τασκευής των δρόμων είχε η Νομαρχία Αν.

Αττικής.

Επίσης ολοκληρώνονται σύντομα μελέτες

προκειμένου να ασφαλτοστρωθούν κι άλλοι

δρόμοι σε Θυμάρι και Καταφύγι με χρήματα

που ήδη έχουν εξασφαλιστεί.

Το Θυμάρι αποκτά το δικό του Πάρκο
Ένα χώρο παιχνιδιού και αναψυχής θα απο-

λαμβάνουν σε λίγο καιρό μικροί και μεγάλοι

κάτοικοι και επισκέπτες του Θυμαριού. Η δη-

μιουργία του σύγχρονου πάρκου στη δια-

σταύρωση των οδών Πηγάσου και Λυκούρ-

γου χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ

(ΕΤΕΡΠΣ) με 250.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός

θα διεξαχθεί στις 10/11 και φυσικά η κατα-

σκευή θα ξεκινήσει μετά την ανάδειξη του

αναδόχου. 

Ασφαλτόστρωση στην Αγία Φωτεινή
Στις 3/11 θα γίνει η δημοπράτηση του έργου

ασφαλτόστρωσης του Οδικού Δικτύου του

Οικισμού της Αγίας Φωτεινής στο Θυμάρι. Ο

προϋπολογισμός του έργου που αναμένεται

να ξεκινήσει πολύ σύντομα, ανέρχεται στις

412.000 ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει

από ίδιους πόρους της Κοινότητας. 

Έτσι μετά την ολοκλήρωση της υδροδότησης

της περιοχής, ένα ακόμη βασικό πρόβλημα

λύνεται  για τους κατοίκους της Αγ. Φωτει-

νής.

Ηλεκτροφωτίζεται όλη 

η Λεωφόρος Σουνίου 
Κανένα «σκοτεινό» σημείο δεν θα υπάρχει

πλέον στην Παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών-

Σουνίου εντός των διοικητικών ορίων της Πα-

λαιάς Φώκαιας, αφού σε λίγο καιρό θα ηλε-

κτροφωτιστεί και το τελευταίο τμήμα από τον

πρώην ΧΑΔΑ μέχρι τη στροφή του Θυμαριού.

Το έργο που θα κατασκευαστεί από τη ΔΕΣΕ,

χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής

και θα κοστίσει 120.000 ευρώ.

Η κοινότητα Π. Φώκαιας με την εξασφάλιση

των χρημάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της

παραλιακής λεωφόρου, έκανε ένα σημαντικό

βήμα για την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Προχωρεί η Πρόταση του

ΓΠΣ Παλαιάς Φώκαιας

Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Αθήνας

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού

της Αθήνας ενέκρινε την πρόταση της Κοι-

νότητας Π. Φώκαιας για την τροποποίηση

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Είναι

ένα  σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση

των Σχεδίων πόλεως, και είναι λογικό να

νιώθει ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Πρόε-

δρος Μ. Τσαλικίδης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 16 Σεπτεμβρίου και παρέστησαν ο

Πρόεδρος της Κοινότητας Μανώλης Τσα-

λικίδης και ο μελετητής Σπύρος Πετρολέ-

κας.

Σειρά έχει τώρα η ολοκλήρωση των απα-

ραίτητων μελετών, ενώ από τη μεριά του ο

Οργανισμός της Αθήνας έχει ήδη στείλει

την πρόταση στα συναρμόδια Υπουργεία

για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας με την υπ’

αριθμόν 146/2009 απόφασή του Κοινοτικού

Συμβουλίου της, προέβη στη μείωση κατά

50% των Δημοτικών Τελών και των Δημοτι-

κών Φόρων για τις ευαίσθητες κοινωνικά

ομάδες των απόρων, των αναπήρων και

των πολυτέκνων.

Η απόφαση αυτή της Κοινότητας, που είναι

σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του πρόσφα-

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, απο-

σκοπεί στην παροχή διευκολύνσεων στις

ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, προκειμέ-

νου να αντεπεξέλθουν στα καθημερινά

τους προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι, για την πιστοποίηση

της ιδιότητας του απόρου, αναπήρου ή πο-

λυτέκνου, πρέπει να προσκομίσουν όλα τα

προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

Για πληροφορίες μπορούν να απευθυν-

θούν στην αρμόδια υπηρεσία της Κοινότη-

τας.

Νέα έργα υπό δημοπράτηση στην Παλαιά Φώκαια

Σε καλό δρόμο το ΓΠΣ
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Είναι  ιδιαίτερη τιμή, για την πόλη του Μαραθώνα,

που τα τελευταία χρόνια  καταβάλλει  προσπάθεια

να  αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα

και να προβάλλει  τα χαρακτηριστικά που την διαφο-

ροποιούν και της δίνουν  προοπτική ανάπτυξης, το

γεγονός ότι στις 7 Νοεμβρίου ο  Πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει το Μουσείο Μα-

ραθωνίου Δρόμου.

Το κτίριο, του ιστορικού πρώτου διδακτηρίου του

Μαραθώνα, δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα

Συγγρού, κτίσθηκε το 1908. Συμπληρώθηκε και ανα-

καινίσθηκε με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων

του 2004,  με προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών

της πόλης. Φιλοξενούσε δε μόνο μια φωτογραφική

έκθεση των Ολυμπιακών μαραθωνίων μέχρι το 2000,

το μισό, ενώ το άλλο μισό λειτουργούσε ως ΚΕΠ μέ-

χρι το 2006.

Ο σημερινός Δήμαρχος  Σπύρος Ζαγάρης, όπως

ενημέρωσε, κατάφερε το 2007 να μεταφέρει το ΚΕΠ

στο Δημαρχείο και  ο χώρος να αποκατασταθεί  και

να  μετατραπεί σε μοναδικό μουσείο μαραθωνίου

δρόμου  διεθνώς. 

Το Μουσείο αυτό σημειωτέον ότι έχει βραβευτεί από

την AIMS (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαραθωνίου δρό-

μου) ως το καλύτερο μουσείο μαραθωνίου δρόμου

στον κόσμο.

Οπως δήλωσε ο δήμαρχος αυτό έγινε  χωρίς κανένα

απολύτως κόστος, αφού τα χιλιάδες εκθέματα, είναι

προσφορά, των αθλητών και των οικογενειών τους.

Το μουσείο διαθέτει μοναδικά και σπάνια εκθέματα.

Παράλληλα φιλοξενεί την έδρα των μεταλλιούχων

Ολυμπιονικών, αθλητική βιβλιοθήκη και σπάνιο αρ-

χειακό και φωτογραφικό υλικό, που φωτίζουν σημα-

ντικές στιγμές όχι μόνο της αθλητικής , αλλά και της

νεώτερης ιστορίας (αρχείο Γρ.Λαμπράκη).

Στο μουσείο υπάρχουν, αθλητικά και προσωπικά κει-

μήλια όλων των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων της

χώρας μας:

Του Στυλιανού Κυριακίδη, Αθανάσιου Ραγάζου,

Χρήστου Βαρτζάκη - των Σημερινών Κάτοχων Ρεκόρ

Ελλάδος στο Μαραθώνιο Δρόμο Πρωταθλητών Σπύ-

ρου Ανδριόπουλου - Νίκου Πολιά και Μαρίας Πολύ-

ζου, των πρωταθλητών, κατά χρονική περίοδο στις

Γυναίκες, Γεωργίας Χριστοδούλου, Γεωργίας Παπα-

ναστασίου, Κίρκης Κουβαρά, Γεωργίας Αμπατζίδου,

Παναγιώτας Νικολακοπούλου και στους άνδρες Πα-

ναγιώτη Χαραμή, Βασίλη Ζαμπέλη, Γιώργο Μάλλια-

ρη, Δήμητρη Βιρβίλη, Γιάννη Βούρου, Τάκη Σκουλή,

Βλάση Καραβασίλη, του Μαραθωνίτη Κώστα Ντάση.

Επίσης των Πρωταθλητών με ειδικές ανάγκες Τάσου

Παπούλια, του 10ου  στους Παραολυμπιακούς Αγώ-

νες στο Μαραθώνιο τυφλού δρομέα Νίκου Τσατσα-

κλά, του 11ου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες τυ-

φλού δρομέα Στέργιου Σιούτη, του 12ου  στους Πα-

ραολυμπιακούς Αγώνες τυφλού δρομέα Κώστα

Σταυρίδη, του 4ου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Ιάπωνα Οτόγια (αγωνίστηκε με καροτσάκι).

Υπάρχουν επίσης εκθέματα των Ολυμπιονικών Ρό-

ζας Μότα από την Πορτογαλία (δύο φορές στους

Ολυμπιακούς 1984, 1988), Βλαντιμίρ Τσερπίνσκι

από την Ανατολική Γερμανία (δύο φορές Ολυμπιονί-

κης 1976 Μόντρελ και Μόσχα), Φατούμα Ρόμπα από

την Αιθιοπία (χρυσή Ολυμπιονίκης στην Ατλάντα

1996), Τσελίντο Μπορτίν από την Ιταλία (Ολυμπιονί-

κης στη Σεούλ), Κάρλος Λόπεζ από την Πορτογαλία

(νικήτρια  1984 στο Λος Άντζελες), Τζόαν Μπενόιτ

(Χρυσή Ολυμπιονίκης Λος Άντζελες 1984),  των Πα-

γκόσμιων Πρωταθλητών Ούτα Πίπιγκ, Μπίλ Ρό-

τζερς, Ινγκιρτ Κρίστιανσεν, Λόραιν Μόλλερ, του

Τσεχοσλοβάκου Ολυμπιονίκη Εμίλ Ζάτοπεκ, των Κε-

νυατών Παγκόσμιων Πρωταθλητών και Ολυμπιονι-

κών  Μόουζες Τανούι, Κιπλαγκατ, Τσέριγιουτ (4 φο-

ρές νικητής στο Μαραθώνιο της Βοστόνης).

Το Μουσείο από το 2008 εντάχθηκε στα εκπαιδευτι-

κά προγράμματα του Υπ. Παιδείας και χιλιάδες μα-

θητές το επισκέπτονται καθημερινά προσφέροντας

ζωντάνια στην μητρόπολη του Μαραθώνα, αλλά πα-

ράλληλα έρχονται πιο κοντά στον αθλητισμό και ει-

δικά στο άθλημα του μαραθωνίου δρόμου.

Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου
Εγκαίνια 7 Νοεμβρίου

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.

Η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου μεταφέροντας τη φλόγα με
Κινέζο συναθλητή της. 

Σε πανηγυρικό κλίμα  πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ομί-

λου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», ο Αγιασμός για τη νέα εθελοντική

περίοδο όπου και ανακοινώθηκαν οι νέες δράσεις και τα Προ-

γράμματα του Ομίλου.    

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας, ευχαρίστησε τους παρευρι-

σκόμενους, τόνισε ότι η παρουσία τους αποτελεί τιμή αλλά και

αναγνώριση των προσπαθειών για ένα καλύτερο αύριο, με ανι-

διοτελή, πολυεπίπεδη, εθελοντική, κοινωνική προσφορά.

Έκανε μια σύντομη αναφορά στην οκταετή προσφορά του Ομί-

λου  σε φιλανθρωπικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και αθλητικό

επίπεδο πανελληνίως..

«Το έργο που παράγεται για την κοινωνία είναι μη αμφισβητήσι-
μο και ξεκάθαρα επιβεβαιωμένο από τις χιλιάδες φωτογραφίες,
αλλά πάνω από όλα από την κάλυψη των ΜΜΕ – τοπικών και πα-
νελληνίων -, τα οποία είναι πάντα δίπλα στον Όμιλο και ευχαρι-
στώ θερμά τους εκπροσώπους τους», τόνισε.

Τέλος ο Πρόεδρος  υποσχέθηκε ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί,

σε ολόκληρη την Αττική, την Ελλάδα και σε χώρες των Βαλκα-

νίων και ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα του Ομίλου.

Επικοινωνία: Τηλ - fax 210 – 9657957 - http://www.nhof.eu

Ξεκίνημα νέας χρονιάς με τους 

“Νέους Ορίζοντες Φιλίας”
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Η ετήσια βράβευση των επιτυ-

χόντων νέων του Κορωπίου

στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

της χώρας, πραγματοποιήθη-

κε την περασμένη Κυριακή

25/10, με πολυπληθές κοινό,

την οργάνωση της οποίας είχε

το Πνευματικό Κέντρο του Δή-

μου.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθα-

νασόπουλος στην ομιλία και

απευθυνόμενους μεταξύ άλ-

λων  είπε: «Σήμερα βραβεύου-
με τα παιδιά του Κορωπίου,
βραβεύουμε εσάς, που περά-
σατε στην Τριτοβάθμια Δημό-
σια Εκπαίδευση. Αξίζετε ένα
μπράβο για τον κόπο σας και

μια ηθική αναγνώριση της
προσπάθειάς σας από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Κορω-
πίου. 
Αναφερόμενος στη σκοπιμό-

τητα αυτής της εκδήλωσης τό-

νισε: «Σας βραβεύουμε για να
στείλουμε μήνυμα προς την
Πολιτεία ότι περιμένετε πολ-
λά από ένα Δημόσιο Πανεπι-
στήμιο. Περιμένετε ουσιαστι-
κές γνώσεις, καλύτερες υπο-
δομές και επαγγελματικές
προοπτικές».
Από την εκπαιδευτική κοινό-

τητα παρευρέθηκαν και απέ-

νειμαν επαίνους και τιμητι-

κούς φακέλους οι Διευθυντές

του 1ου και 2ου Λυκείου Κορω-

πίου κα Ναταλία Δουκατά και

Αλέξανδρος Βειόγλου. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Δι-

ευθύντρια του 1ου Λυκείου  Ν.

Δουκατά στην συμβολή του

Προέδρου του Δ.Σ και επί χρό-

νια Προέδρου της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας Αντώνη

Ντούνη στην στήριξη των

Σχολείων και της υποδομής

τους καθώς και στον Δήμαρ-

χο, στα μέλη των Σχολικών

Επιτροπών και του Γραφείου

Δημάρχου.

Τέλος ο Δήμαρχος απένειμε

εύσημα στο διδακτικό προσω-

πικό των σχολείων του Κορω-

πίου στους Διευθυντές τους

αλλά και στους γονείς που κο-

πιάζουν για την πρόοδο των

παιδιών τους. Ευχαρίστησε

ιδιαίτερα την Λιλή Λάμπρου

(μέλος του Δ.Σ του Πνευματι-

κού Κέντρου) για τη συμβολή

της στην ανάδειξη χώρων πο-

λιτισμού στην πόλη και την

εθελοντική εργασία της όλα

αυτά τα χρόνια. 

Μεταξύ των νέων πλέον φοι-

τητών που τιμήθηκαν και η

πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν Αγγε-

λική Αργύρη (Γεωπονικό

Παν/μιο Αθηνών). Ο Δήμαρχος

απηύθυνε πρόσκληση για

ενεργοποίηση στο θεσμό των

Τοπικών Συμβουλίων Νέων

(ΤΟ.ΣΥ.Ν.) τονίζοντας ότι στη-

ρίζουν κάθε πρωτοβουλία

τους.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο και

την Περιφέρεια Αττικής εκ-

προσώπησε ο βουλευτής Βα-

σίλης Οικονόμου. Την  Νομαρ-

χία  εκπροσώπησε ο Αντιπρόε-

δρος του Ν.Σ Αντώνης Γάκης. 

Βραβεύσεις επιτυχόντων στο Κορωπί

Η νέα φοιτήτρια και πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥΝ. Αγγελική Αργύρη κρατάει την τι-
μητική πλακέτα.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος περιβαλόμενος από τους διευθυντές των
Σχολείων, χαιρετίζει την εκδήλωση.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η ανανεωμένη Φιλαρμονική του Δήμου Αρτέμιδος στην πα-

ρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Υπό την διεύθυνση της Αρχιμουσικού Ειρήνης Φωτεινάκη έδωσε ένα

δείγμα για το τι σχεδιάζουν στην Φιλαρμονική η Πρόεδρός της Μαρία Μανίκα και οι συνεργάτες της.

Ήδη η Φιλαρμονική έχει βρει

στέγη σε ένα σύγχρονο και

εντυπωσιακό κτίριο στο

οποίο εκπαιδεύονται γύρω

στους 60 μαθητές μαθαίνο-

ντας, Θεωρία της μουσικής

και μουσικά όργανα. Η Φι-

λαρμονική πραγματοποίησε

και αγορά νέων οργάνων

και νέων στολών ώστε, σε

συνδυασμό με το εκπαιδευ-

τικό προσωπικό, φιλοδοξεί

να δημιουργήσει μια Φιλαρ-

μονική αξιόλογη με πλούσια

εκπαιδευτική και πολιτιστική

δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Μ. Μανίκα:

«Αυτό που έχει δει ο κό-
σμος και θαυμάζει είναι μόνο η αρχή. Εμείς νιώθουμε ότι μόλις ξεκινάμε. Έχουμε έναν δρόμο μεγά-
λο και ανοιχτό μπροστά μας και κοιτάμε μπροστά και μόνο μπροστά. Θέλουμε και θα το πετύχουμε, η
Φιλαρμονική μας να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα αν όχι το καλύτερο κομμάτι της πόλης μας». 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απονομής των ετήσιων αριστείων και

των χρηματικών επάθλων στους μαθητές Λυκείου που συγκέντρω-

σαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις των

Α.Ε.Ι. και προέρχονται από περιοχές αποβιωσάντων Νομαρχιακών

Συμβούλων.

Τα συγκεκριμένα αριστεία απονεμήθηκαν σε τελετές που έγιναν κα-

τά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου

ως εξής: 

• Δήμος Άνοιξης: Το βραβείο εις μνήμην Ανδρέα Κροκίδα απονεμή-

θηκε στην Μούρτη Χρυσάνθη από τον Νομαρχιακό Σύμβουλο Α.

Τσάκωνα.

• Δήμος Αχαρνών: Το βραβείο εις μνήμην Σοφίας Ράπτη απονεμή-

θηκε στον Χρήστο  Κουτσουραδή από τον Νομαρχιακό Σύμβουλο

Χ. Δαμάσκο.

• Δήμος Δροσιάς: Το βραβείο εις μνήμην Χαράλαμπου Αμανατίδη

απονεμήθηκε στην Νικολέττα Μουγκάση από τον Νομαρχιακό

Σύμβουλο Ν. Πέππα.

• Δήμος Καλάμου: Το βραβείο εις μνήμην Κωνσταντίνου Καραντά-

νου απονεμήθηκε στην Δήμητρα Φραγγή από τον Νομαρχιακό

Σύμβουλο Ν. Πέππα.

• Δήμος Μαρκοπούλου Ωρωπού: Το βραβείο εις μνήμην Αλέξανδρου

Αβράμη απονεμήθηκε στην Παναγιώτα Πέππα από την Νομαρχια-

κό Σύμβουλο Π. Αβράμη.

• Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Το βραβείο εις μνήμην Ιωάννη

Μεθενίτη απονεμήθηκε στην Δέσποινα Σέργη από τον Νομαρχια-

κό Σύμβουλο Π. Ευαγγελίου.

Το βραβείο εις μνήμην Κωνσταντίνου Χούντα θα απονεμηθεί στην

Αναστασία Βεκρή σε ειδική τελετή του Δήμου Παιανίας τον Δεκέμ-

βριο του 2009.

Αριστεία εις μνήμην...

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κερατέα 27.10.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 440

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66 τ.κ. 190 01  Κερατέα Αττικής 

Τηλ.: 22990-63243, fax: 22990-63244

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) καινούρ-

γιων αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων, από το ελεύθερο

εμπόριο ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου

Λαυρεωτικής (Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66, Κερατέα) την 11η Νοεμβρίου

του έτους 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋ-

πόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη

της ημερομηνίας διενέργειες του διαγωνισμού, δηλαδή την 10η Νοεμ-

βρίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προθεσμίας παραλα-

βής προσφορών την 13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κα-

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.400,00ευρώ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους

της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ανα-

πτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από 08:30 έως 14:00, (τηλ.: 22990-63243, αρμόδιος κ. Θεοφάνης

Μπουκουβάλας).

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Σταύρος Ιατρού

Δήμαρχος Κερατέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14204

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «Ανάπλασης αύλειου χώρου 1ου & 3ου Δημοτικών Σχο-

λείων», με προϋπολογισμό 364.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την

ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολο-

γισμό 305.882,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 13/11/09. Η δια-

κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714,

Fax επικοινωνίας: 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία

Καλδής Παναγιώτης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/11/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό

Έκπτωσης του άρθρου 4γ του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην κατηγορία ΟΙΚΟ-

ΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την

τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και πο-

σοτικά) με το δημοπρατούμενο2.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 6.120,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΣΚ. Προκαταβολή δε θα

χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμός Πρωτ.: 14490

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης»,

με προϋπολογισμό 845.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακό-

λουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογι-

σμό 392.414,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 2) κα-

τηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ), με προϋπολογισμό 308.590,15€

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Σύνολο 701.004,15€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 13/11/09. Η δια-

κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, Fax επικοινωνίας 210-

6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/11/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό

Έκπτωσης του άρθρου 4 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η στην κατηγορία ΟΙΚΟ-

ΔΟΜΙΚΑ και 1η Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι

κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά

και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο2. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 14.020,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, με-

τά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 300.000€,

από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΕΣ με 200.000€ και από ιδίους πόρους του Δή-

μου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή.
Ο Δήμαρχος

Σπ. Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 900.000,00€ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19201/23-10-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: «Συντήρηση οδών στην πόλη και τους οικισμούς 2009»

Με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκ-

πτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 900.000,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 79.329,17€ είναι απρόβλεπτα,

τα 30.112,24€ είναι δαπάνη αναθεώρησης και τα 118.000,00€ είναι δα-

πάνη ασφάλτου.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2009 ημέ-

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

οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα

ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα

διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ-

σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχι-

στον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύ-

χη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10;00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπο-

ρεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋπο-

θέσεις. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και

δύο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

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

των δεκαπέντε 15 μηνών.

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι ισόποσου γραμματίου του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένες

Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕΑ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύ-

ει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 23/10/2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14467

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕ-

ΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

«Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών» αξίας ευρώ 44.930,12€ συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 10 Νοεμβρίου

2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας, 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (τα-

χυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δή-

μου μέχρι και την 09/11/2009 ημέρα Δευτέρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρε-

σίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Πασχαλινός).

Ο Δήμαρχος

Σ. Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αρ. Μελ. 07/2009

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 978.299,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ

1.Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2009 με προϋπολογισμό 978.299,00 ευρώ (με αναθεώρηση και

Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 687.689,65€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ 18%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνο-

ντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 –

13:00), μέχρι και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, fax επικοινωνίας: 210-

6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα

υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωση και έλεγ-

χο ομαλότητας  αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί,

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-

μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,

ήτοι τάξεις 2η, 3η και 4η εντός νομού έδρας και κοινοπραξίες 1ης (ανα-

βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 15.512.00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα

(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Γέρακα και

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2009 και συγκεκρι-

μένα στον κωδικό 30.7323.0002. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 27-10-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφε-

ρότερη προσφορά για την προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφό-

ρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 των άρθρων 4 και 23

της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) αξίας 90.000,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ 19% για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παλ-

λήνης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας

δαπάνης ήτοι 4.500,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος) την 23η Νοεμβρίου

2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00.

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

στέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διε-

νέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 20η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Πα-

ρασκευή.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

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

γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ. Κακουλάκη

Πληροφορίες: Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 153 51,

Τηλ.: 210 6600711, fax: 210- 6667870.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Το γραφείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας

με τον Σύμβουλο Ακινήτων Κο Τάσιο Απόστολο. Ο κος

Τάσιος εντάχθηκε στην δύναμη του γραφείου μας την

Δευτέρα 26/10/2009. Τον καλοσωρίζουμε και του ευχό-

μαστε καλή σταδιοδρομία. 

Για την REMAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 

ΠΛΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Broker / Owner 
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β ιβλ ι οπαρουσ ιάσε ι ς
Σταφύλι- Οίνος-Γεύσεις Αμπέλου

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού συνεχίζοντας  τις εκδόσεις του στη σειρά

«Προϊόντα της Γης των Μεσογείων»,  στα πλαίσια του προγράμματος Πολιτισμός -Περι-

βάλλον-Υγιεινή Διατροφή εξέδωσε ένα ακόμη βιβλίο με τίτλο:

Σταφύλι- Οίνος-Γεύσεις Αμπέλου, το οποίο  στις σελίδες του περιέχει:

• την χρησιμότητα του σταφυλιού στον οργανισμό μας

• τα είδη του οίνου

• χρήσιμες γνώσεις για την ετικέτα 

• γευσιγνωσία: πώς και με τί πίνεται  ο οίνος

• πώς φυλάσσεται

• συνταγές για μαρμελάδα, γλυκό μουσταλευριά, μουστο-

κούλουρα, τάρτα, σταφιδόπιτα, μουστόμελο, πετιμέζι, αρω-

ματικό κρασί, γλυκό κρασί

“Ελιά”

“Οι δρόμοι της ελιάς”, είναι  ένα ακόμη βιβλίο του Ελ-

ληνικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού. Στις 55 σελί-

δες του περιέχει την ιστορία της ελιάς από την αρχαι-

ότητα. Αναφέρει την

καλλιέργειά της στην Αττική, τον παλιό και σύγχρονο

τρόπο παραγωγής του λαδιού, τα είδη της ελιάς, συ-

ντήρηση του ελαιόλαδου και κατηγορίες αυτού  όπως

έχουν καθοριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολά-

δου. Περιγράφεται η χρησιμότητά του λαδιού στην

υγεία, ως φάρμακο, ως τροφή και ως καλλυντικό. Πε-

ριέχονται συνταγές μαγειρικής με βάση την ελιά. Και

παροιμίες, αινίγματα, παραμύθια για την ελιά τα οποία

αναδεικνύουν τον επηρεασμό της στην εξέλιξη του

πολιτισμού. Η έκδοση ολοκληρώνεται με ένα μικρό λε-

ξιλόγιο, ενώ όλο το βιβλίο πλαισιώνεται από  έγχρω-

μες φωτογραφίες της ελιάς.

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί 19400, Τηλ. 2106020026 

email  vakiousi@otenet.gr

«Τα μαθηματικά
του δάσους» 

Το βιβλίο “Τα μαθηματικά του

δάσους”, είναι μια πρωτοπο-

ριακή εργασία στην παρου-

σία της αλλά και στη δομή

της, που δεν αρκείται στην

εξελικτική αναζήτηση των

μαθηματικών εννοιών για

παιδιά προσχολικής και σχο-

λικής ηλικίας, αλλά περνάει

με ευχάριστο τρόπο και σε

μηνύματα προστασίας του

περιβάλλοντος, του εθελο-

ντισμού, κοινών δράσεων

εκτός τάξης, ενεργειών ενός

συνειδητοποιημένου πολίτη.

Το βιβλίο λειτουργεί ως βοή-

θημα και  απευθύνεται σε εκ-

παιδευτικούς, γονείς και παι-

διά. 

«Η Ανάγνωση και η
γραφή του δάσους»

Κι αυτό το βιβλίο ανήκει

στη σειρά Περιβαλλοντική

εκπαίδευση που δεν αρκεί-

ται στον επιστημονικά εν-

δεδειγμένο τρόπο εκμάθη-

σης του γραπτού λόγου σε

παιδιά προσχολικής και

σχολικής ηλικίας που είναι

ο προφορικός λόγος με τα

ποιήματα, τις αφηγήσεις

αλλά και με υλικό από την

παράδοση του τόπου μας,

με αινίγματα, παροιμίες και

γλωσσοδέτες. 

Το βιβλίο λειτουργεί ως

βοήθημα και  απευθύνεται

σε εκπαιδευτικούς, γονείς

και παιδιά.

Και τα δύο βιβλία είναι των

εκδόσεων ‘’Χατζηλάκος’’

Συγγραφέας και των δύο βι-

βλίων είναι η Ελένη Τρια-

νταφύλλου Βαλή, που μέσα

από μακρόχρονη πείρα ως

Νηπιαγωγός, δημιούργησε

τα δύο βιβλία προκειμένου

να ενισχύσει την ευαισθη-

σία των εκπαιδευτικών στα

περιβαλλοντικά προγράμ-

ματα ώστε να  ολοκληρώ-

νουν τις προσπάθειές τους

σύμφωνα με τις αρχές της

διαθεματικής προσέγγισης. 

Η συγγραφέας συστήνει σε

όσους δεν ανήκουν στο χώ-

ρο της εκπαίδευσης και θέ-

λουν να χρησιμοποιήσουν

το βιβλίο, ειδικά στους γο-

νείς, να ακολουθήσουν την

εξής διαδικασία. 

Να δείχνουν στα παιδιά

πρώτα την εικόνα, να τα

αφήνουν να την παρατη-

ρούν και να επισημαίνουν

αυτά που βλέπουν, όπου εί-

ναι τοποθετημένα. Να δημι-

ουργείται συζήτηση για να

γεννιέται το ενδιαφέρον

του παιδιού και κατόπιν να

ακολουθεί η εντολή, που

αναγράφεται στο πάνω μέ-

ρος της σελίδας. 

Πανελλήνια Εκθεση και το 1ο Διεθνές Συ-

νέδριο Λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκε

(18-31/10), υπό την αιγίδα της Ελληνικής

Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Τα

λογοτεχικά έργα προέρχονται από μέλη

του Ομίλου για την UNESCO, ενώ τα έργα

τέχνης 70 συμμετεχόντων καλλιτεχνών

κόσμησαν τους δύο ορόφους του πολιτι-

στικού κέντρου “ΦΛΟΙΣΒΟΣ” του δήμου Πα-

λαιού Φαλήρου. Εικαστική έκφραση με δη-

μιουργίες σε μουσαμά, ξύλο, ψηφιδωτό,

γλυπτό και κόσμημα, που απέσπασαν τις

καλύτερες κριτικές. Την έκθεση εγκαινία-

σαν ο πρόεδρος του Ομίλου για την
UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών
Ελλάδος Ηλίας Δεμιρτζόγλου και ο δήμαρ-

χος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδά-

κης.  Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με ποίηση

της Στέλλας Λεοντιάδου, που απήγγειλε

από το βιβλίο της «Μνήμες κι ευωδιές της
Πόλης μου». 

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοτεχνίας διήρ-

κεσε από 18 έως 21 Οκτωβρίου με συμμε-

τέχοντες 44 προσωπικότητες από Αλβανία,

Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Κύπρο, Μάλ-

τα, Μπαχάμες, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρω-

σία, και Συρία. 

Ο Δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου  Διονύ-

σης Χατζηδάκης, που φιλοξένησε το συνέ-

δριο στη  μεγάλη αίθουσα του Δ.Σ., δώρισε

σε όλους τους συνέδρους μία πολυτελέ-

στατη ελληνοαγγλική έκδοση με την ιστο-

ρία του Δήμου του Παλαιού Φαλήρου.

Ως γνωστόν το αρχαίο Φάληρο υπήρξε το

πρώτο και αρχαιότερο επίνειο της Αθήνας.

Οι συνεδριάσεις και οι ποιητικές εκδηλώ-

σεις έγιναν στό Πειραματικό Μουσείο Λο-
γοτεχνίας, στο δημαρχείο Παλαιού Φαλή-
ρου και στον Ελληνογεωργιανό Σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έγιναν

απαγγελίες, συζητήσεις αλλά και ανταλλα-

γή απόψεων, οι οποίες συνεχίστηκαν και

στα φιλικά γεύματα των προσκεκλημένων. 

Μικρές αποδράσεις από το συνέδριο με

άρωμα Ελλάδας ήταν οι επισκέψεις στον

ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Μουσείο
της Ακρόπολης και στο πλωτό ναυτικό μου-
σείο θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», όπου ο διευ-

θυντής του Αρχιπλοίαρχος Ευάγγελος Γα-

βαλάς τους ξενάγησε στις γωνιές του

πλοίου και τους διηγήθηκε την ιστορία του

θρύλου του ελληνικού ναυτικού, με πτυχές

άγνωστες μα και συγκινητικές. Αδελφοποι-

ημένοι κόσμοι, πάνω σε ένα πολεμικό

πλοίο. 

Τελευταία απόδραση στο Ευγενίδειο Ίδρυ-
μα «Πλανητάριο», το μοναδικό στη νοτιοα-

νατολική Ευρώπη, για ένα ταξίδι στα θαύ-

ματα του πολιτισμού και του σύμπαντος.

Τα προβλήματα επικοινωνίας ξεπεράστη-

καν με τη βοήθεια των συμμετεχόντων που

εκτελούσαν χρέη διερμηνέων, αλλά και

χρήσης άλλων γλωσσών από τους πολυ-

γλωσσομαθείς συνέδρους, έτσι ώστε επι-

κοινωνούσαν όλοι μεταξύ τους σ’ αυτό το

τετραήμερο λογοτεχνικής αδελφοποίησης. 

Στέλλα Λεοντιάδου
Σύνεδρος και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

του Συνεδρίου Πολιτιστική Εκπρόσωπος του Ομίλου

για την UNESCO Τ.Λ.Ε.Ε. στα Μεσόγεια.

Πολιτισμικές εκδηλώσεις με τον Ομιλο Unesco
Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών και 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοτεχνίας

Συνεδρίαση στο δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου

Οι σύνεδροι στην εκδήλωση toy Ελληνογεωργιανoύ
Συλλόγου.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Καταρρέει το σύστημα;
Οι δημοσκοπήσεις κατέδειξαν και οι ευρωεκλογές τόνισαν

ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Επί

πλέον διάχυτος είναι ο φόβος για τις μακροχρόνιες συνέ-

πειες της οικονομικής κρίσης, για την ασφάλεια των τρα-

πεζικών καταθέσεων και για την αυξανόμενη ανεργία. Ανη-

συχίες διατυπώνονται για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστι-

κών ταμείων, τη δυνατότητα καταβολής συντάξεων και τη

συνέχιση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αμφι-

βολίες εκφράζονται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της

Αστυνομίας και για την ικανότητά της να διατηρήσει την έν-

νομη τάξη και ασφάλεια σε περιόδους κρίσης. 

Τα πολιτικά κόμματα δεν δείχνουν ικανά να διαβεβαιώσουν

για την αξιοπιστία τους, αφού γι’ αυτά προέχει το πολιτικό

κόστος από τη διατύπωση αποτελεσματικών μέτρων για

έξοδο από την οικονομική κρίση και διασφάλιση της δημό-

σιας τάξης. Από το άλλο μέρος οι πολίτες, κάνοντας χρήση

των πελατειακών σχέσεων που προωθούν οι κομματικές

οργανώσεις, έχουν συνηθίσει να συμβιβάζονται μάλλον πα-

ρά να καταγγέλλουν τις αμφισβητούμενες κομματικές πρα-

κτικές. Έτσι, καθώς τα πολιτικά κόμματα διστάζουν να πά-

ρουν μέτρα υπέρ του δημοσίου αν αυτά συνεπάγονται πο-

λιτικό κόστος, ενώ και  οι ιδιώτες είναι πρόθυμοι να ρίξουν

τα βάρη στο δημόσιο αν πρόκειται να ωφεληθούν, κανείς

δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι το να κλέβεις το δημό-

σιο ισοδυναμεί με το να πριονίζεις το κλαδί, πάνω στο

οποίο κάθεσαι. 

Ιδιαίτερα όμως καταγέλαστοι γίνονται οι ανάξιοι προϊστά-

μενοι των δημοσίων υπαλλήλων, όταν σε συνεντεύξεις

τους παραδέχονται ότι «δυστυχώς έτσι λειτουργεί το δη-

μόσιο», ενώ οι ίδιοι έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την

εύρυθμη λειτουργία του. 

Τελικά το σύστημα δεν πρόκειται να καταρρεύσει. Αυτό

όμως θα οφείλεται στις φωνές της λογικής, που άρχισαν να

ακούγονται από την κοινωνία των πολιτών, ώστε να ανα-

γνωρίσουν όλοι το μέγεθος των προβλημάτων και να συ-

νειδητοποιήσουν την ανάγκη λήψης δυσάρεστων μέτρων,

με συνέπεια να τολμήσει επί τέλους η ουραγός πολιτική

ηγεσία να αντιμετωπίσει κατάλληλα την κατάσταση. 

Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη 

– να καταδικάζεται δημόσια ο εφοριακός που κλέβει το δη-

μόσιο με χαριστικές τακτοποιήσεις, 

– ο επιχειρηματίας που υπερηφανεύεται ότι πλούτισε εις

βάρος του δημοσίου και 

– ο δημόσιος λειτουργός που παραμελεί τα καθήκοντά του.  

Όσοι νόμισαν ότι μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα, γιατί με

την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας απαλλάχθηκαν από επιθε-

ωρητές, είναι καιρός να υποστούν τον έλεγχο της κοινω-

νίας των πολιτών. 

Ν. Δημητρίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συ-

νέδριο που διοργάνωσε η ΜΚΟ Ευρωπαϊκή

Έκφραση στο πλαίσιο του προγράμματος

Young Eropean Active Citizens -Making

Europe Our Europe, που πραγματοποιήθηκε

στο πλαίσιο της Δράσης 2, Μέτρο 3, της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Education and

Culture DG, Europe for Citizens Program 7-

11 Οκτωβρίου στο Μάτι Νέας Μάκρης.

Το σχέδιο δράσης του απευθυνό-

ταν σε νέους από την Ευρώπη,

και είχε ως στόχο την ενημέρω-

σή τους σχετικά με την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση, τις ρίζες και τις αξίες

της, και επίκαιρα θέματα, όπως η

απασχολησιμότητα, η αειφόρος

ανάπτυξη, το περιβάλλον, η νεο-

λαία. Στο συνέδριο συμμετείχαν

37 νέοι από Ιταλία, Βουλγαρία,

Ρουμανία και Ελλάδα: εκπρόσω-

ποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέ-

ων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) Αμαρουσίου, Μα-

γούλας, Ιτέας, Γαλατσίου, και

του Δήμου Μαραθώνα. 

Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαι-

ρία σε νέους Ευρωπαίους ενερ-

γούς πολίτες από 4 διαφορετικές ευρωπαϊ-

κές χώρες να γνωριστούν, να ανακαλύψουν

διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτού-

ρες, να συζητήσουν, να προβληματιστούν

για το μέλλον τους στην Ευρώπη και κατ’

επέκταση για το ίδιο το μέλλον της Ευρώ-

πης. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω του συνε-

δρίου, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να συ-

σφίξουν τους δεσμούς τους και ενισχύθηκε

το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, που είναι και ένας από τους βασι-

κούς σκοπούς του προγράμματος «Ευρώπη

για τους Πολίτες». Παράλληλα υπήρξε

αμοιβαία προσέγγιση των συμμετεχόντων

και σε προσωπικό επίπεδο, προάγοντας

έτσι την αμοιβαία κατανόηση και την ανε-

κτικότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έγιναν δια-

δραστικές εισηγήσεις από τους Νίκο Γιαν-

νή καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, τον

Αθανάσιο Γραμμένο διεθνολόγο και τον

Γιώργο Στασινό Πρόεδρο του ΕΣΥΝ. Στο

πλαίσιο του συνεδρίου οι συμμετέχοντες

επισκέφτηκαν το Μουσείο Προβολής Μα-

ραθωνίου Δρόμου, όπου και ξενα-

γήθηκαν, ενώ χαιρετισμό τους

απεύθυνε ο Δήμαρχος Σπύρος Ζα-

γάρης. Στη συνέχεια οι συμμετέ-

χοντες επισκέφτηκαν το πυροφυ-

λάκιο στην Γ’ είσοδο του Νέου

Βουτζά, όπου και ενημερώθηκαν

από τους εθελοντές της Ευρωπαϊ-

κής Έκφρασης-Ανατολική Αττική

για τον τρόπο λειτουργίας του. 

Τέλος συμπληρώθηκε και ερωτη-

ματολόγιο σχετικό με την Ε.Ε. και

το τι επιθυμούμε όλοι από τις δρά-

σεις της, ενώ δημιουργήθηκε δί-

κτυο από τους συμμετέχοντες με

σκοπό τη συνεργασία και την κοι-

νή δράση τους για θέματα παιδεί-

ας, υγείας, περιβάλλοντος, κοινω-

νικής συνοχής. 

Πληροφορίες www.oureurope.gr 

Νέοι Ευρωπαίοι - ενεργοί πολίτες
«Young European Active Citizens -Making Europe Our Europe»

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας

πραγματοποίησε (22/10/09),  η

Ομοσπονδία Γονέων Ανατολικής

Αττικής, Συλλόγων εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης καθώς και συλ-

λόγων γονέων στο ΥΠΕΠΘ, όπου

συναντήθηκαν με την Υφυπουργό

Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου,

τις εξέθεσαν τα άμεσα προβλήμα-

τα στη λειτουργία των σχολείων,

ενώ πολλοί από τους φορείς κατέ-

θεσαν και αναλυτικά υπομνήματα.

Συγκεκριμένα απαίτησαν 

Την άμεση κάλυψη όλων των κε-

νών με μόνιμους διορισμούς εκ-

παιδευτικών

Την αντιμετώπιση των εκρηκτι-

κών προβλημάτων στη σχολική

στέγη με άμεσα και μακροπρόθε-

σμα μέτρα για την κατασκευή νέ-

ων δημόσιων σχολικών κτιρίων και

στον εκσυγχρονισμό των παλιών,

από τον κρατικό προϋπολογισμό

και όχι μέσω των ΣΔΙΤ.  

Να πάρει τέλος το θέμα των προ-

κάτ αιθουσών (δεν πληρούν τους

όρους υγιεινής και ασφάλειας) και

τα νοικιασμένα ιδιωτικά και ακα-

τάλληλα κτίρια.

Την άμεση χρηματοδότηση των

σχολείων για την αντιμετώπιση

των αναγκών τους. 

Την αντιμετώπιση των σοβαρών

προβλημάτων στην προσχολική

αγωγή. Να ιδρύσει το ΥΠΕΠΘ και

να λειτουργήσουν νέα δημόσια

Νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά για

να σταματήσει το φαινόμενο να

διώχνονται τα προνήπια ακόμα και

νήπια σε κάποιες περιπτώσεις από

τα δημόσια νηπιαγωγεία. Να κα-

ταργηθεί η Υπουργική Απόφαση

που δίνει ελεύθερη αδειοδότηση

λειτουργίας νηπιαγωγείων στους

ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς που προωθεί την ιδιωτική εκ-

παίδευση, με αποτέλεσμα την αύ-

ξηση μέσα σε 3χρόνια των παιδιών

που φοιτούν σε ιδιωτικά (από 4000

σε 65000!!!)

Η Υφυπουργός απάντησε με τις

γνωστές διακηρύξεις των προ-

γραμματικών δηλώσεων. Ενημέ-

ρωσε επίσης για την άμεση πρό-

σληψη 1000 αναπληρωτών (απο-

κρύπτοντας την πρόσληψη 2400

ωρομισθίων σύμφωνα με την ανα-

κοίνωση του ΥΠΕΠΘ) και την κα-

λύτερη διαχείριση των υπαρχό-

ντων εκπαιδευτικών για την κάλυ-

ψη των κενών (συμπλήρωση ωρα-

ρίου και ανάκληση αποσπάσεων).

Γονείς και εκπαιδευτικοί δηλώνουν

ότι θα συνεχίσουν αποφασιστικά

τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις

τους.

Θα συνεχίσουν την πάλη απέναντι

στην συνεχιζόμενη πολιτική της

υποχρηματοδότησης και των περι-

κοπών, απέναντι στην υπονόμευση

της δημόσιας εκπαίδευσης και την

ενίσχυση της ιδιωτικής.

omosp_anattikis@goneis.org

Σ.Σ.: Είναι πολύ πρόσφατη η ανά-

ληψη καθηκόντων της νέας κυβέρ-

νησης και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι -

αν και είναι ιδιαίτερα πιεστικές οι

ελλείψεις στα σχολεία - θα πρέπει

να δοθεί μικρή πίστωση χρόνου.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας γονείς και εκπαιδευτικοί

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Μαθητών της Ανατ. Αττικής
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Ευχαριστήριο

Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου οι Έλληνες έδωσαν

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τον Γιώργο Παπανδρέου ισχυρή εντο-

λή διακυβέρνησης της χώρας. 

Τα προβλήματα της Περιφέρειάς μας είναι πολλά. 

Με αυτά θα ασχοληθούμε ενεργά από εδώ και πέρα, με

επιμονή και υπομονή, προς όφελος των τοπικών κοινω-

νιών, στο πλευρό των συμπολιτών μας.

Σε αυτές τις εκλογές 30 χι-

λιάδες πολίτες με τίμησαν

με την ψήφο τους και με

επέλεξαν να τους εκπροσω-

πήσω στη Βουλή. Θα ήθελα

να τους ευχαριστήσω έναν -

έναν ξεχωριστά και να τους

διαβεβαιώσω ότι θα δουλέ-

ψω σκληρά, στηρίζοντας με

όλες μου τις δυνάμεις την

πολιτική του Γιώργου Πα-

πανδρέου για την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της κοινωνι-

κής δικαιοσύνης και της προόδου.

Προσκαλώ κάθε πολίτη σε συνεργασία και κοινή δράση,

προκειμένου -όλοι μαζί- να συμμετάσχουμε ενεργά στη

μεγάλη αλλαγή που προσδοκούμε, τόσο για την Περι-

φέρεια Αττικής όσο και για την πατρίδα μας.

Παντελής Ασπραδάκης
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Τοξικό κτίριο στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Το κτίριο “Κονοφάγου” όπως λέγεται, είναι ένα από τα πιο ρυπασμένα κτίρια, με 55 έως 250

τόνους τοξικής σκόνης, και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της

πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (ΓΕΜΛ), στις

οποίες στεγάζεται σήμερα το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο

Λαυρίου (ΤΠΠΛ).

Τα δείγματα που ελήφθηκαν και εξετάστηκαν, υποδεικνύουν

την ύπαρξη τοξικών στοιχείων, όπως μόλυβδος, αρσενικό και

κάδμιο. Αρχικά το κτίριο λειτούργησε ως φίλτρο, συγκεντρώ-

νοντας τη σκόνη των καπναερίων της μεταλλουργίας, η οποία

περιείχε τοξικές ουσίες. 

Τα αποτελέσματα τότε στην υγεία των εργαζομένων ήταν κα-

ταστροφικά. Αργότερα, ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. Κονοφάγος,

κατασκεύασε το κτίριο-φίλτρο, σε μια περίοδο που υπήρχε

άγνοια από τον περισσότερο κόσμο, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιστημονική ομάδα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπόνησε μελέτη απορρύπαν-

σης για το συγκεκριμένο κτίριο, σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων, μελέτη που

χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργεί-

ου Ανάπτυξης.

Ο βουλευτης ζητάει να μάθει τα πορίσματα της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμε-

τώπιση του περιβαλλοντολογικού προβλήματος στο Τ.Π.Π. Λαυρίου, ποιο το ύψος των

απαιτούμενων κονδυλίων και ποιό το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αποκατάστασης;

2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας 

μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες 

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης που υπάρχει στην Ανατολική Αττική είναι τεράστιο. Μεγάλος

αριθμός μαθητών κάνει μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες, που -κατά την άποψη των αρ-

μοδίων- αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια «προσωρινά» το πρόβλημα.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος το οποίο είναι κα-

τασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου με προκατασκευασμένες αίθουσες ελαφρού τύπου (αίθουσες δι-

δασκαλίας, γραφεία καθηγητών).

Σε τέτοιου τύπου αίθουσες που ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 18 μαθητές, σήμερα

στοιβάζονται ακόμα και πάνω από 26 μαθητές, ενώ την ίδια στιγμή η ΟΣΚ Α.Ε. οικοδομεί ελάχι-

στα σε σχέση με τις ανάγκες σχολεία,  αφήνει να οξύνεται στο έπακρο το πρόβλημα της σχολι-

κής στέγης, προκειμένου να προχωρά απρόσκοπτα η δημιουργία σχολείων μέσω Σύμπραξης Δη-

μόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Πίσω από τέτοιες καταστάσεις κρύβονται οι ευθύνες της ίδιας πολιτικής που σταθερά και απα-

ρέγκλιτα όλα αυτά τα χρόνια υλοποιούν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και η οποία είναι

υπεύθυνη για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με την ανέγερση σύγχρονων δημοσίων

σχολικών κτιρίων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός: προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία ανέ-

γερσης, όχι μέσω ΣΔΙΤ, ενός σύγχρονου δημόσιου σχολικού κτιρίου για το 2ο Γυμνάσιο Αρτέμι-

δος, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών;

Οι βουλευτές του ΚΚΕ

Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Πρωτούλης

Εχουμε αναφερθεί επανειλημένα

σε ερωτήσεις βουλευτών για το

θέμα των μετακινήσεων  των

αθλητικών τμημάτων του 2ου γυ-

μνασίου Παιανίας, που δεν γίνο-

νται με αποτέλεσμα να μην εξυπη-

ρετούνται οι αθλητές στις μετακι-

νήσεις του.

Για το ίδιο πρόβλημα επανέρχεται

και ο βουλευτής Βασίλης Οικονό-

μου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

Το προηγούμενο σχολικό έτος τα

Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης

(ΤΑΔ) αντιμετώπισαν σημαντικά

προβλήματα στις μετακινήσεις

των μαθητών αφού οι ανάδοχες

εταιρείες που παρέμεναν επί μα-

κρό χωρίς την καταβολή των δε-

δουλευμένων σταμάτησαν τα δρο-

μολόγια. 

Μετά από ερωτήσεις μας (Αρ. Πρ.

14021/09.02.2009,15326/27.02.2009)

δόθηκε προσωρινή λύση με την

υπογραφή σύμβασης με τους ανα-

δόχους για το

χρονικό διάστη-

μα Ιανουαρίου –

Ιουνίου 2009. 

Παρά τις επανει-

λημμένες όμως

οχλήσεις των

Συλλόγων Γονέ-

ων και Κηδεμόνων η σχετική δέ-

σμευση δεν έγινε ποτέ πράξη, με

αποτέλεσμα αυτή την στιγμή η

νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να

κληρονομεί ένα ακόμα πρόβλημα

που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-

νων του 2ου Γυμνασίου Παιανίας

με σχετικά έγγραφά του, που σας

έχουν κοινοποιηθεί, εκφράζει την

ανησυχία και τον προβληματισμό

του για το παράδοξο που παρατη-

ρείται να υπάρχουν στα συγκεκρι-

μένα τμήματα μαθητές, εκπαιδευ-

τικοί και προπονητές αλλά να μην

υπάρχει τρόπος μετάβασης στα

σχολεία και στους χώρους προπό-

νησης. 

Ακόμα και αν πραγματοποιηθεί σή-

μερα ο διαγωνισμός, το χρονικό

διάστημα που απαιτείται για να

ολοκληρωθούν οι όλες διαδικα-

σίες είναι πολύ μεγάλο. 

Κατόπιν των παραπάνω και γνωρί-

ζοντας το πραγματικό ενδιαφέρον

που δείχνετε, θα θέλαμε να μας

ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες

θα προβείτε προκειμένου να αντι-

μετωπιστεί οριστικά το όλο ζήτη-

μα και να μην επαναληφθούν στο

μέλλον ανάλογα προβλήματα, ρω-

τάει ο βουλευτής.

Προβλήματα λειτουργίας στο ολοήμερο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Εχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την έναρξη της νέας σχο-

λικής χρονιάς και δεν έχει παρθεί κανένα άμεσο μέτρο για την

πλήρη λειτουργία των Ολοημέρων σχολείων, δημιουργώντας έτσι

μεγάλο πρόβλημα στους εργαζόμενους γονείς.

Οι ερωτώντες βουλευτές του ΚΚΕ

Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη

Νίκος Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Πρωτούλης

Προβλήματα μετακινήσεων Αθλητικών τμημάτων στο 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου





ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ Σ.Δ.0,3

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 δωμάτια

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

μεγάλες βεράντες, θέα στη θάλασσα, κατάλληλο για 2 κα-

τοικίες 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. οικόπεδο, 550.000€

δεκτή ανταλλαγή.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

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

μάτια ύπνου, 2 μπάνια, play room, τζάκι, βεράντες σε οικό-

πεδο τρίφατσο, γκαράζ, πολυτελής κατασκευή 400.000€.

Έτερη 160τ.μ. 430.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

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

μάτια ύπνου, (1 master), 3 μπάνια wc, play room τζάκι, γκα-

ράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα 395.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

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

κτιστη, 4 δωμάτια ύπνου, 4 μπάνια, play room, τζάκι, γκα-

ράζ, αποθήκη, βεράντες, θέα, πισίνα θερμενόμενη, υδρο-

μασάζ, πολυτελές 720.000€. 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (RIBAS) Μεζονέτα 220τ.μ., 4 δωμάτια ύπνου, 2

μπάνια wc, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, πισίνα,

500τ.μ. οικόπεδο με θέα τη θάλασσα απεριόριστη Σαρωνι-

κός 750.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

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

ύπνου, 7 μπάνια, 2wc, τζάκια, γκαράζ αποθήκες, play room,

ασανσέρ, σε 1000τ.μ. οικόπεδο. Θέα απεριόριστη και ανε-

μπόδιστη Σαρωνικός.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑ πολυτελής μονοκατοικία

με θέα θάλασσα 550m2 σε οικόπεδο 800m2, τριων

επιπέδων, με πισίνα. Διαθέτει 5 υπν (1 master), 2

κουζίνες, κλειστό parking, ΒΒQ.

REMAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ID 231041001-11): 210
8970.947 - remax-anagen@ath.forthnet.gr  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΚΥΡΙΑ από Πολωνία ζητάει εργασία σε σπίτι ως

οικιακή βοηθός ή καθαρισμό, Τηλ. 6986130000

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε σπίτι.

Τηλέφωνο 6998 335564

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ

Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλη-

σίον πλατείας, 53τ.μ. με αποθήκη, παταρι και θέση

πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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Ο ΔΑΡΕΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΤΙΜΟ-

ΛΕΟΝΤΟΣ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ το γένος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ,

που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στα Γλυ-

κά Νερά Αττικής και η ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΦΙΛΗ του ΑΘΑΝΑ-

ΣΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟ-

ΓΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γί-

νει στο Δημαρχείο της Βάρης.

ΓΑΜΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 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 Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  4/11  8μ.μ.

Το Δ.Σ. Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τετάρτη 4/11 στις

8μ.μ. με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
6. Επί  αίτησης για ανανέωση συμβάσεως της καντίνας που βρί-

σκεται στην πλατεία 24ης Ιουλίου

7. Επί  αίτησης για ρύθμιση καταβολής ποσού για την μίσθωση

της παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων. 

8. Επί  υπηρεσιακού σημειώματος της Ο.Υ. σχετικά με κατάπτω-

ση εγγυητικών επιστολών για την μίσθωση της παραλίας Αγ.

Νικολάου Πάλλων.

9. Επί  αίτησης για παράταση χρόνου σύμβασης παραχώρησης-

εκμίσθωσης του Δημοτικού Εστιατορίου «ΜΑΝΩΛΗΣ».

10. Επί  αίτησης  για παράταση  χρόνου σύμβασης  παραχώρη-

σης-εκμίσθωσης του κέντρου «ΑΡΓΩ».

13.Eπανατοποθέτηση  σχετικά με αντικατάσταση μέλους στην

Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων.
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Το φετινό μήνυμα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρεί-

ας και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, με αφορ-

μή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας (26 Οκτω-

βρίου) είναι: "Προσέξτε το βάρος σας και ιδιαίτερα των παι-
διών σας".

Η πρόεδρος της Ελληνικής

Ενδοκρινολογικής Εταιρεί-

ας Μ. Αναπλιώτου, τόνισε σε

δηλώσεις της: "Δυστυχώς η
παχυσαρκία αποτελεί

πλέον μάστιγα για την
παγκόσμια κοινότητα,
αλλά και για τη χώρα
μας που βρίσκεται
στις πρώτες θέσεις
του καταλόγου με
τους παχύσαρκους
λαούς".
Παχυσαρκία είναι η

παθολογικά αυξη-

μένη εναπόθεση

λίπους στο ανθρώ-

πινο σώμα. Η παχυσαρκία αποτελεί παγκοσμίως τη δεύτερη

κατά σειρά αιτία θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν.

Αυτή τη στιγμή πάνω από 1 δις άνθρωποι στη γη είναι παχύ-

σαρκοι. Στις ΗΠΑ καταγράφονται τουλάχιστον 300.000 θά-

νατοι που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Στην Ελλάδα το

22,5% του πληθυσμού (18,2% των γυναικών και   το 26%

των ανδρών) είναι παχύσαρκοι. Όσον αφορά την παιδική πα-

χυσαρκία, τα ελληνόπουλα είναι τα παχύτερα στην Ευρώπη!

Το 26% των αγοριών και το 19% των κοριτσιών ηλικίας με-

ταξύ 6-17 ετών αναφέρονται ως υπέρβαρα. 

Η νοσογόνος παχυσαρκία είναι γνωστό πως σχετίζεται με

περισσότερες από 30 άλλες παθήσεις όπως: η αρτηριακή

υπέρταση, η καρδιακή δυσλειτουργία, ο σακχαρώδης διαβή-

της τύπου 2, η αύξηση της χοληστερίνης, των τριγλυκερι-

δίων και του ουρικού οξέως, η χολολιθίαση, η αναπνευστική

ανεπάρκεια, η άπνοια του ύπνου σε σοβαρές περιπτώσεις

παχυσαρκίας κ.ά.

Νεότερα δεδομένα από κλινικές μελέτες ενοχοποιούν την

παχυσαρκία για διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, ακμή και

τριχοφυΐα στις έφηβες γυναίκες, υπογονιμότητα και σύν-

δρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Αυτά επισημάνθηκαν στη

διάρκεια συνέντευξης τύπου της Ελληνικής Ενδοκρινολογι-

κής Εταιρείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρ-

κίας (26η Οκτωβρίου).

Με ραγδαίους ρυθμούς αυξάνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση η παχυσαρκία στον παιδικό πληθυσμό, ξεπερνώντας κά-

θε πρόβλεψη των ειδικών. Σε πραγματικούς αριθμούς 14

εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ είναι υπέρβαρα, συμπεριλαμ-

βάνοντας 3 εκατομμύρια παιδιά, που αναφέρονται ως παχύ-

σαρκα.

Οι μελέτες δείχνουν ότι η εγκατάλειψη της μεσογειακής

διατροφής και η αντικατάστασή της με έτοιμα φαγητά, τα

χαμηλά ποσοστά θηλασμού και η έλλειψη σωματικής άσκη-

σης ευθύνονται για την αύξηση των ποσοστών παχυσαρ-

κίας.  

Η παχυσαρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί με  διατροφικά,

φαρμακευτικά ή χειρουργικά μέσα.

Διατροφική αντιμετώπιση.

Η δίαιτα που μπορεί να ακολουθήσει  κάποιος με πρόβλημα

βάρους θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή του αρνητικού

ισοζύγιου ενέργειας δηλαδή να καταναλώνει λιγότερες θερ-

μίδες από αυτές που δαπανά. 

Για να χάσεις βάρος και να το συντηρήσεις θα πρέπει να κα-

ταναλώνεις κανονικές ποσότητες από τρόφιμα πλούσια σε

θρεπτικά συστατικά, φτωχά σε ενέργεια και λίπος.

Νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Στο άμεσο μέλλον θα κυκλοφορήσουν νέα σημαντικά φάρ-

μακα, τα οποία θα επιδρούν, είτε στο πεπτικό σύστημα μει-

ώνοντας την απορρόφηση θερμιδογόνων ουσιών, είτε σε

νευροπεπτίδια του εγκεφάλου αυξάνοντας τον κορεσμό,

ανέφερε ο πρόεδρος του επιστημονικού τμήματος παχυ-

σαρκίας της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας- ενδο-

κρινολόγος Θεμιστοκλής Τζώτζας.

"Ίσως το μέλλον να βρίσκεται στο συνδυασμό δύο η και πε-

ρισσοτέρων φαρμάκων σε μία συσκευασία, τα οποία θα επι-

δρούν σε διαφορετικά επίπεδα (πχ στην όρεξη και στον κο-

ρεσμό, αλλά και στο λιπώδη ιστό και στο μεταβολισμό) και

να εμποδίζουν έτσι τις υποτροπές. Ορισμένοι τέτοιοι συν-

δυασμοί ήδη χορηγούνται στην Αμερική, σε μικρές δόσεις

και έχουν λιγότερες παρενέργειες. Πρέπει όμως να τονισθεί

ότι σε κάθε περίπτωση τα φάρμακα πρέπει να συνοδεύονται

από την κατάλληλη διαιτητική αγωγή και σωματική δραστη-

ριότητα", τονίζει ο Θ. Τζώτζας.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

"Προσέξτε το βάρος σας και ιδιαίτερα των παιδιών σας"
Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 26 Οκτωβρίου

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.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.           

Τηλέφωνο: 6989427922

Ένας περιορισμένος αριθμός 45 εκπαιδευόμενων γιατρών, συ-

γκεντρώθηκαν στην 1η σειρά μαθημάτων της Σχολής, που δημι-

ούργησε και λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά, η  Ελληνική

Εταιρεία Μαστολογίας, που συμπληρώνει 30 χρόνια εμπειρίας

στο χώρο. Η Σχολή τελεί  υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Εταιρεί-

ας Μαστολογίας. 

Ένα από τα κεφάλαια που επικέντρωσε την προσοχή και τη συ-

ζήτηση όλων, σ’ αυτή τη σειρά των μαθημάτων, ήταν η ψηφιακή

μαστογραφία, καινούργιο όπλο στα χέρια των ιατρών ακτινολό-

γων που διαχέεται με αυξανόμενο ρυθμό σ’ όλη την επικράτεια.

Αναλύθηκαν όλες οι διαφορές με την κλασική μαστογραφία, σε

ποιες γυναίκες θα πρέπει να γίνεται, κάθε πότε και την παράκλη-

ση των παρευρισκομένων προς τη Μαστολογική Εταιρεία να

διεκδικήσει την κάλυψη από εδώ και πέρα του κόστους της ψη-

φιακής Μαστογραφίας από τα διάφορα κρατικά ταμεία.

Η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει μετά από άλλες 3 περιό-

δους μαθημάτων μέχρι τον Ιούνιο του 2010, θα ακολουθήσει εξά-

μηνη πρακτική εξάσκηση μέχρι τον Απρίλιο του 2011 σε μεγάλα

νοσοκομεία της χώρας και μετά από επιτυχή εξεταστική δοκιμα-

σία θα απονεμηθεί από τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας το αντί-

στοιχο πιστοποιητικό σπουδών.

Στη φωτογραφία η πρόεδρος της εταιρίας Δρ. Λυδία Μουζάκα με
τον διευθύνοντα σύμβουλο Δρ. Γ. Ασημακόπουλο.

Ελληνική Σχολή Μαστολογίας 

«Ας γίνουμε όλοι δωρητές του καλού»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, Δη-

μήτρης Σκουλάς  παραλαμβάνοντας την προσωπική του κάρτα

ως δωρητού οργάνων σώματος στέλνει το δικό του μήνυμα ατο-

μικής υπέρβασης, θεωρώντας τη ως πράξη που αγγίζει «τα όρια

του ψυχικού μεγαλείου». 

Ο Δημήτρης Σκουλάς,  ως ιδρυτικό και ενεργό μέλος του Συλλό-

γου Δωρητών Σώματος Αγίας Παρασκευής,  καλεί όλους τους

δημότες της πόλης να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να ενεργο-

ποιηθούν γύρω από τη δωρεά οργάνων, αγκαλιάζοντας την κίνη-

ση αυτή που αποτελεί – ίσως -  το μεγαλύτερο μήνυμα ανθρω-

πιάς,  κάνοντας ΠΡΑΞΗ αυτό που άλλοι περιγράφουν με λόγια,

ότι δηλαδή η ζωή δεν τελειώνει με τον θάνατο.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής από την πρώτη στιγμή στηρίζει την

κίνηση του Συλλόγου Δωρητών Σώματος Αγίας Παρασκευής,  υι-

οθετώντας  και διαδίδοντας σε όλη την πόλη το κάλεσμα: «ας γί-

νουμε όλοι δωρητές του καλού». 
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Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚΧΜ)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
2 - 3 Νοεμβρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι  ενημέρωση για το ισχύον νομοθετι-

κό πλαίσιο σε ότι αφορά στην εκπόνηση, κατάθεση, έλεγχο και

έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην

Ελλάδα, αλλά και παρακολούθηση – περιβαλλοντικός έλεγχος

των έργων κατά τη λειτουργία τους, η κωδικοποίησή της νομοθε-

σίας, καθώς και η πρακτική της εφαρμογή μέσω της παρουσίασης

της ακολουθούμενης μεθοδολογίας εκπόνησης ΜΠΕ και συγκε-

κριμένων παραδειγμάτων.  

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί κυρίως στην βήμα προς βήμα εξέταση

των απαιτήσεων εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων στην χώρα μας από την ανάλυψή της μέχρι την επιτυχή ολοκλήρω-

σή της και θα έχει την ακόλουθη βασική θεματολογία:

– Ιστορική εξέλιξη του θεσμού - Νομοθετικό πλαίσιο 

– Νομοθεσία περιβάλλοντος (γενική και τομεακή)

– Προδιαγραφές σύνταξης των ΜΠΕ – Προμελέτη Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

– Μεθοδολογία - σύνταξη ΜΠΕ (πχ. συλλογή στοιχείων, επιτόπου

επίσκεψη, χαρτογραφικό υλικό, δουλειά γραφείου, χρήση μοντέ-

λων κλπ), Υποβολή - Έγκριση ΜΠΕ

– Παραδείγματα εκπόνησης ΜΠΕ

Τέλος, το βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου θα συνδεθεί με την

Διενέργεια Ελέγχων – και περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων Έρ-

γων & Δραστηριοτήτων στo πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής Περι-

βαλλοντικής Νομοθεσίας.

Απευθύνεται: σε Μηχανικούς και Επιστήμονες που επιθυμούν να

λάβουν βασικές γνώσεις ή να εμβαθύνουν υπάρχουσες γνώσεις

σε ότι αφορά στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συ-

στημικό τρόπο.  Διάρκεια σεμιναρίου:16 ώρες (2 ημέρες)

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΕΕΚ,

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισ-

σότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 - 6 (αναλυ-

τικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής).

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για απόσυρση & ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ο Πρωτέας Βούλας πα-

ρουσίασε στις ακαδημίες του την ανδρική και τη γυ-

ναικεία του ομάδα. Την εκδήλωση παρακολούθησε

πλήθος κόσμου και τίμησαν με την παρουσία τους οι

κύριοι Ρουσσάκης, Κιούκης και Καμπίτσης από το

δήμο Βούλας και ο κύριος Πλουμίδης από την ΕΣΚΑ-

ΝΑ. Οι προπονητές της ανδρικής  ομάδας Δημητρί-

ου και της γυναικείας Παπαπέτρου παρουσίασαν

τους αθλητές και αθλήτριες των ομάδων τους.

Ο Πρωτέας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να

κάνει πράξη το σύνθημα του “Μια ομάδα, μια οικογέ-

νεια”.

Την εκδήλωση,  εμπνεύστηκε και οργάνωσε η  αντι-

πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Βάσω Μιχαλοπού-

λου και έκλεισε με μία μίνι δεξίωση στον περίβολο

του κλειστού «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το τέλος της αγωνι-

στικής περιόδου να γιορτάσουν  όλοι μαζί την άνοδο

και των δύο τμημάτων στην α1 γυναικών και Γ1 εθνι-

κή κατηγορία ανδρών μπάσκετ.

Εκδήλωση έναρξης του Πρωτέα Βούλας

Ένας διαφορετικός ιστιοπλοϊκός

αγώνας πραγματοποιήθηκε στο

Ναυταθλητικό Όμιλο Βούλας

την 28η Οκτωβρίου με συμμετο-

χή πολλών αθλητών.

Ο αγώνας είχε κωμικό χαρακτή-

ρα αφού το έπαθλο για τους

τρεις πρώτους νικητές ήταν ένα

γουρουνόπουλο ψημένο.

Οι συμμετέχοντες με πολύ κέφι

«θαλασσοδάρθηκαν» για να

μπορέσουν να φάνε έστω και λί-

γη γουρουνόπετσα καθώς οι

υπόλοιποι που τερμάτισαν μετά

τους τρεις πρώτους αρκέστηκαν

σε χοιρινές πανσέτες και σου-

βλάκια. 

Το πλήρωμα του Καπετάν Θανά-

ση Κλάρα, που ήρθε πρώτο, τι-

μήθηκε και με ένα κύπελλο στο

σχήμα γουρουνιού – κουμπαρά

αλλά και με μια μεγάλη βράκα

που του απονεμήθηκε αφού

όπως συνηθίζουμε να λέμε

«τους πήρε και τα σώβρακα»…

Οι εκπλήξεις δεν τελείωσαν

εκεί. Το καλύτερο το κράταγαν

για το τέλος όπου φώναξαν το

πλήρωμα του σκάφους που τερ-

μάτισε τελευταίο να παραλά-

βουν κι αυτοί το «έπαθλό» τους

το οποίο ήταν τα αχαμνά του

γουρουνιού (!), σύμφωνα κι εδώ

με την έκφραση, «πήρες τ’ ……

μας». 

Ο αγώνας αυτός που ονομάζε-

ται «το γουρουνόπουλο» ήδη

πραγματοποιείται αρκετά χρό-

νια και έχει πλέον γίνει θεσμός.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στα πανιά για τη γουρουνοπούλα

Έκτροπα σε αγώνα

του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Δυστυχώς τα φαινόμετα βίας στα γήπεδα περνάνε και σε αγώνες πε-

ριφερειακών ομάδων.

Όπως είδαμε παλιότερα στην Παιανία, πιο πρόσφατα στη Θεσσαλονί-

κη, την περασμένη Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο γήπεδο του ΆΡΗ Βού-

λας εμφανίστηκεν παρόμοια κρούσματα.

Ο ΑΡΗΣ έπαιζε με την ομάδα της Καλιθέας, όταν κάποιοι άγνωστοι απ’

τις κερκίδες προκάλεσαν επεισόδια κατεβαίνοντας με αλυσίδες χτυ-

πώντας αθλητές και παράγοντες.

Οι προπονητές χαιρετίζουν την εκδήλωση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αρ. Μελ. 06/2009

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 988.875,00€ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 20009 

με  προϋπολογισμό 966.875,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 666.507,17€ (εργασίες ΓΕ&ΟΕ 28%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρε-

σία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 – 13:00),

μέχρι και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, FAX επικοινωνία: 210-6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία:

Αγγελόπουλος Βασίλης.

3. Ο διαγωνισμος θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών

τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλό-

τητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η, 3η και 4η εντός νομού έδρας και κοινοπραξίες 1ης (αναβάθμι-

ση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα-

ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.330,00 ευρώ και

ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2009 και συ-

γκεκριμένα στον κωδικό 30.7324.0001. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Εύκολη νίκη για τους Άνδρες

του Γ.Σ. Κορωπίου

Μετα απο ενα συναρπαστικο αγωνα ο Γ.Σ ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ πηρε ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ μεσα στο κλει-

στο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ με 25-27. 

Χαρακτηριστικο της ανετης νικης ηταν η δια-

φορα των 7 γκολ στο Α’ ημιχρονο υπερ του

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. 

Ο Παραδεισος ηταν μια καλη και συγκροτη-

μενη ομαδα με εμπειρους παικτες αλλα το

ΠΑΘΟΣ και η ΔΥΝΑΜΗ των παικτων του Γ.Σ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ηταν αυτη που νικησε. 

Γενικά Αποτελέσματα της Α2 Κατηγορίας 

Φοίβος Συκεών - Ποσειδώνας Λουτρακίου 23-21 

Αναγέννηση Βύρωνα- Πανσερραικός 22-25 

Αλέξανδρος Αξιούπολης - Άρης Νικαίας 30-27 

Ιωνικός Ν.Φ. - Ελπίδες Πάτρας 33-14 

ΧΑΝΘ-Φαίακας Κερκυρας. 39-20 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL

KATHΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 47 - 22 

Συνέτριψαν την ομάδα του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ οι έφη-

βοι του Κορωπίου με 25 γκολ διαφορά.

Η ομάδα του Γ.Σ. Κορωπίου εμφανίστηκε δυνα-

τή και ομοιογενής, ενώ η διαφορά δυναμικότη-

τας με την αντίπαλό της φάνηκε από το πρώτο

ημίχρονο.

Εντυπωσίασαν οι 4 αθλητές από την ομάδα των

παίδων που έπαιξαν σχεδόν στο μισό αγώνα και

μαζί με τους εφήβους έδειξαν ότι υπάρχει μέλ-

λον στο Χάντμπολ του Κορωπίου.

ΔΟΥΚΑΣ – Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  33-35

Δευτερη νικη για τους εφηβους του Γ.Σ ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ αφου επιβληθηκε της ομαδας του

ΔΟΥΚΑ με 33-35 στο κλειστο ΔΑΙΣ.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά και στο Α’ ημι-

χρονο οι έφηβοι του Κορωπίου βρέθηκαν πί-

σω με διαφορα ηταν 6 γκολ υπερ του ΔΟΥΚΑ

(19-13).

Στο Β’ Ημιχρονο τα παιδια του Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

εδειξαν παθος και ψυχη και κατω απο τις οδη-

γιες του προπονητη τους καταφεραν να γυρι-

σουν το παιχνιδι και να δεχθουν τα συγχαρη-

τηρια των αντιπαλων και του ομοσπονδιακου

προπονητη ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ που ειναι και προ-

πονητης του ΔΟΥΚΑ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL 
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Τρίτη δενδροφύτευση

στα Καλύβια
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 

Την τρίτη δενδροφύτευση για τη φετινή χειμερινή

περίοδο διοργανώνει ο Δήμος Καλυβίων σε συνερ-

γασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΗ» και την «UEM» (European Motorcycle

Union) το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 στο Πάνειο

Όρος. 

Και η νέα αυτή προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο

της ήδη επιτυχημένης εκστρατείας που έχει ξεκινή-

σει ο Δήμος Καλυβίων από το Νοέμβριο του 2007

μέχρι σήμερα για την αναδάσωση των καμένων

εκτάσεων του Πάνειου Όρους. Στη δενδροφύτευση

αυτή, 180 εθελοντές θα φυτέψουν 1000 δενδρύλλια

στην κορυφή του Πανιού. Τα δενδρύλλια είναι χορη-

γία της «UEM» (European Motorcycle Union). Σημείο

συνάντησης των εθελοντών έχει οριστεί το Δημαρ-

χείο Καλυβίων και ώρα προσέλευσης 9.30 π.μ. 

Στη δενδροφύτευση της 31ης Οκτωβρίου έχουν

προσκληθεί οι:

• Γιάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος

• Michel Turk, Πρόεδρος της Ένωσης Μοτοσυκλετι-

στών (MUL)

• Άγγελος Μπαβέλλας, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης Μοτοσυκλετιστών (UEM)

• Διονύσιος Κοδέλλας, Πρέσβης της Ελλάδας στο

Λουξεμβούργο

• Conrad Bruch, Πρέσβης του Λουξεμβούργου στην

Ελλάδα

Συμμετέχοντες

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ: μη κυβερνητικός, μη κερδοσκο-

πικός φορέας, επίσημο μέλος του Mediterranean

Action Plan του Προγράμματος Περιβάλλοντος του

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Οι δράσεις

της στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των εθελο-

ντών και των πολιτών, στην ανάπτυξη περιβαλλοντι-

κής συνείδησης και στην ουσιαστική και αποτελε-

σματική συμμετοχή για τη βελτίωση του αστικού μας

περιβάλλοντος.

UEM (European Motorcycle Union): η UEM οργάνωσε

για πρώτη φορά την «οικολογική» περιοδεία ECO

Tour από το Λουξεμβούργο στο Στρασβούργο κατά

το διάστημα από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου 2009 με

τη συμμετοχή μοτοσικλετιστών από εννέα ευρωπαϊ-

κές χώρες. Το 2ο ECO Tour προγραμματίζεται να γί-

νει στην Ελλάδα το 2010 όπου οι συμμετέχοντες μο-

τοσυκλετιστές από την UEM θα επισκεφθούν μετα-

ξύ άλλων και την περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η

δενδροφύτευση της 31ης Οκτωβρίου (Πάνειο Όρος).  

28η Οκτωβρίου 2009

Γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική επέτειος με παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα από την εκπαιδευτική κυρίως
κοινότητα. Είναι αλήθεια πάντως ότι έχουν χάσει το χρώμα που είχανε κάποτε... Λείπει ο παλμός και το
πάθος, που προφανώς δεν εμπνέεται, όπως θα έπρεπε, από τους δασκάλους.


