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της …κυρίας Αιμιλίας
Γιατί να προβληματιστεί ο απλός πολίτης με τα οικονομι-

κά του κράτους, τα δημοσιονομικά; 

Μα, γιατί απ’ αυτά εξαρτάται το βιοτικό του επίπεδο κα-

θολικά. 

Από τα δημόσια οικονομικά εξαρτάται πρώτιστα 

– η εθνική και κοινωνική ασφάλεια και ανεξαρτησία.

– Η κοινωνική πολιτική,

– Η ύπαρξη θέσεων εργασίας και η βελτίωση του εργα-

σιακού επιπέδου, το ύψος των απολαυών, η βελτίωση του

βιοτικού μας επιπέδου.

– Το πεδίο επιχειρηματικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

– Η Υγεία, η Παιδεία,

– η πολιτισμική ανάπτυξη.

Πώς μπορούν να επιτευχθούν όλ’ αυτά; 

Με την «ελεύθερη» ανάπτυξη της ιδιω-

τικής πρωτοβουλίας λένε οι οικονομο-

λόγοι της ατομιστικής θεώρησης της

κοινωνίας, 

με τον κεντρικό σχεδιασμό και την κρα-

τική διαχείριση της κοινωνικής οικονο-

μίας, λένε οι οικονομολόγοι της κοινωνι-

στικής αντίληψης. 

Μη βιαστείτε να πείτε, «δοκιμάστηκε η

σοσιαλιστική και κατέρρευσε». Δεν είναι

το θέμα μου, για να τ’ αναπτύξω. Και η

ατομιστική η «φιλελεύθερη», η αστική έχει εσωτερικά κα-

ταρρεύσει και μόνο το πολιτικό της κέλυφος παραμένει.

Κι αν το ένα σύστημα στηρίχθηκε στην καταπίεση, στην

ανελευθερία και στην νομενκλατούρα, το άλλο διατηρεί

μια επίπλαστη δημοκρατία, που όταν δεν του «βγαίνει» 
συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Λάβαμε και δημοσιεύουμε άρθρο – απάντηση

και «κατηγορώ» του αρχηγού του Δημοτικού

Συνδυασμού «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ», Άγγελου

Αποστολάτου, που έλαβε αφορμή από άρθρο

του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας και

πρώην Αντιδημάρχου Παναγ. Σωτηρόπουλου,

σε πρόσφατο φύλλο τοπικού εντύπου.

Ο Αποστολάτος συμφωνεί με την διαπίστωση

του Σωτηρόπουλου για τα χάλια του χώρου της

πρώην κατασκήνωσης (camping) στο πρώτο αλί-

πεδο Βούλας. Υπενθυμίζει ότι υπεύθυνη γι’ αυ-

τή την άθλια κατάσταση είναι η παρούσα δημο-

τική αρχή της οποίας μέλος και στέλεχος είναι

και ο Π. Σωτηρόπουλος.

Καταγγέλλει ακόμη ο Αποστολάτος τις «προτά-

σεις» Σωτηρόπουλου για «αξιοποίηση» αυτού

του χώρου με την κατασκευή «Σταδίου Ολυ-

μπιακών διαστάσεων» για τις ανάγκες των «Νο-

τίων Προαστίων». Το αυτό περίπου ζητάει και

για την Β’ πλαζ κι ακόμη παραπάνω, και «προ-

σωρινά», μέχρι να γίνουν όλα αυτά, «να διορ-

θώσουμε τις υπάρχουσες υποδομές για να φι-

λοξενούμε Παληνοστούντες, Αθίγγανους και

Πομάκους»!

Διερωτόμαστε στ’ αλήθεια κι εμείς, είναι η παρα-

λία της Βούλας ο πλέον κατάλληλος χώρος για

την κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων και για τέ-

τοιες χρήσεις; Πότε επιτέλους θα μάθουμε να

αξιολογούμε σ’ αυτό τον τόπο! Βασική αρχή της

δράσης και των έργων, είναι η καταγραφή των

αναγκών, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση. 

Αλλά ας παρακολουθήσουμε καλύτερα τον ίδιο

τον Αποστολάτο στο άρθρο που ακολουθεί, στη

σελίδα 3.                                               

Κ.Β.

Αναστολή οικοδομικών εργασιών ακόμη και σ’ αυ-

τούς που βρίσκονται στην κατασκευή αλλά και σ’ αυ-

τούς που έχουν στα χέρια τους οικοδομική άδεια.

Δεν προβλέπεται τίποτα για αναδάσωση (φυσική ή

τεχνητή), ούτε για έργα αποκατάστασης στις καμέ-

νες περιοχές.

Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Τοπικής και Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης σε καμία επιτροπή.

Υπάρχει διαφορετικό καθεστώς απαγορεύσεων για

εργασίες σε ιδιωτικές εκτάσεις και άλλο για εργα-

σίες σε δημόσιες εκτάσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μέλη της δημό-

σιας διοίκησης που ενεργούν ως ελέγχομες και

ελεγχόμενοι συγχρόνως!

Σελίδες 6, 7 & 11

Αντιδράσεις στο Σχέδιο Νόμου
για τα καμμένα της Αττικής

Ο παραλογισμός της Δημοτικής Αρχής 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Αρθρο του Αγγελου Αποστολάτου

ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ

ΨΗΦΙΣΩ 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Σελίδα 15

Η ΠΑΡΑΛΙΑ

της ΒΑΡΚΙΖΑΣ

στους ΙΔΙΩΤΕΣ

από τα ΕΤΑ Α.Ε.

Σελίδα 24

Αδελφοποίηση 

Μαρκόπουλο

Palo del Colle
Κοινά στοιχεία 

δύο πόλεων 

από διαφορετικέ χώρες

Σελίδα 13
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Ο ρήτορας Κινέας συμβουλεύει

τον βασιλιά Πύρρο
γ. κορναράκης Σελ. 8

Επιλογή Εθνικής ευθύνης
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Βασιλικό διάταγμα 

για το ...καπνίζειν Σελ. 7

Ροταριανή εκδήλωση 4 ομίλων Σελ. 12

Αφιέρωμα στο Ρίτσο, στα Γλυκά Νερά

Σελ.13

Ανακύκλωση Σελ. 12

Νίκησαν τα κορίτσια του 

Πρωτέα Σελ. 22

Μητρικός Θυλασμός Σελ. 21

ΕΠΣΑΝΑ: Φαινόμενα Βίας Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΤα ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ της κας Αιμιλίας

Συνέχεια από τη σελ. 1

την καταργεί ή την βάζει στο ψυγείο ή την παραμορφώνει.

Αυτό το καθεστώς που ζούμε είναι αυτό που γέννησε πο-

λέμους με εκατόμβες θυμάτων, πολέμους που συνεχίζο-

νται με διάφορα προσχήματα, αυτό δημιούργησε αποικιο-

κρατίες που τις συντηρεί ακόμη μεταλλαγμένες, αυτό υφί-

σταται και δημιουργεί οικονομικές κρίσεις, φτώχεια, ανερ-

γία, εγκληματικότητα, κοινωνική διαπάλη, ανασφάλεια,

δυστυχία.

Δεν έχουν λοιπόν εμπιστοσύνη στους οικονομολόγους,

όσους τίτλους κι αν διαθέτουν, όσες έδρες κι αν διατη-

ρούν για να εκπαιδεύσουν από λογιστές και φοροτεχνι-

κούς μέχρι “χάκερς της οικονομίας”, όσα χαλκευμένα “νό-

μπελ” της σουιδικής Ακαδημίας, κι αν τους έχουν απονεί-

μει.

Για την αντιμετώπιση της κρίσιμης όντως οικονομικής κα-

τάστασης της δημοσιονομικής πολιτικής και της εθνικής

οικονομίας θα λάβω υπ’ όψη μου τα διδάγματα της κυρίας

Αιμιλίας και του κυρ-Κώστα, γιατί αυτοί εφάρμοσαν με σύ-

νεση τους χρυσούς κανόνες της ορθής, δίκαιης και λογι-

κής διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων του “οίκου”

τους. 

Σημειώνω, υπενθυμίζω αν θέλετε, ότι η “οικονομία”, που

διατηρεί αυτόν τον όρο εδώ και 3000 χρόνια, ανάγεται

στους κανόνες διαχείρισης της παραγωγής, των εσόδων

και των δαπανών (παραγωγικών και καταναλωτικών) του

οίκου, της οικογένειας – της πρωτοκυτταρικής αυτής μι-

κρογραφίας της ευρύτερης κοινωνίας, είτε στα πλαίσια

μιας κρατικής οντότητας, είτε διακρατικής ενότητας, είτε

σε πλανητικό επίπεδο.

Οι νόμοι που διέπουν αυτή τη διαχείριση, παραγωγής –

εσόδων – εξόδων, είναι οι ίδιοι. Και για τον οίκο (την οι-

κογένεια) και για το κράτος (το δημόσιο) και για την οι-

κουμένη.

Γι’ αυτό ανατρέχω στην κυρία Αιμιλία και στον κυρ-Κώστα,

γιατί αυτοί τα ‘φεραν βόλτα καλά και έντιμα, όταν ήρθαν

τα δύσκολα, είτε πόλεμος και κατοχή ήταν, είτε επήλθαν

οικονομικές κρίσεις, οικογενειακές ατυχίες και φυσικές

καταστροφές.

Τι να τον κάνω λοιπόν τον Φρίντμαν – που δεν πρόλαβε να

ζητήσει συγνώμη, για τις κατευθύνσεις και τις χρηματοπι-

στωτικές διδαχές του – και τον Γκρίνσπαν που καθάρισε

μ’ ένα συγνώμη και με μια διαπίστωση απληστίας!1

Τι έκανε λοιπόν η κυρία Αιμιλία κι ο κυρ-Κώστας και τι πρέ-

πει να κάνει σήμερα ο κυρ- Γιώργος και οι άλλοι, αλλά κι

όλοι εμείς, για να τα βγάλουμε σωστά εις πέρας.

Δημόσιο χρέος (αλλά και τα ιδιωτικά). Το πρώτο και κύριο

άχθος2 που καθιστά αχθοφόρους και υπόδουλους όλους

μας και τα παιδιά μας. Ύψος ποικίλο. Δυσθεώρητο και δυ-

σθεόρατο.

Γιατί δανειζόμαστε και πότε; Δανειζόμαστε, όταν πρόκει-

ται να επενδύσουμε παραγωγικά και η παραγωγή μας θα

μας επιφέρει, έστω μεσομακροπρόθεσμα, περισσότερα

απ’ ότι θα πληρώσουμε σε κεφάλαιο και τόκους (τοκοχρε-

ολύσια). 

Δανειζόμαστε ακόμα όταν υπάρξει επιτακτική, απρόβλε-

πτη και αναπότρεπτη ανάγκη και μάλιστα με πολύ φειδώ

και αυστηρή διαχείριση.

Δεν δανειζόμαστε για να πάμε… διακοπές, ούτε για να

κάνουμε πολυτελείς γάμους, ούτε για να προσλάβουμε

αλλοδαπή, συνήθως, οικιακή βοηθό!

Ε, το ελληνικό δημόσιο αυτό έκανε, και τώρα βρίσκεται σε

ομηρία, ή σε «σύνδρομο ομηρίας», ή σε πρόσχημα, για να

‘ρθει να μας πει το Δεκέμβρη, ότι: ξέρετε με την Τουρκία

και τα Σκόπια… έτσι κι αλλιώς, γιατί πίεζαν οι σύμμαχοι

και οι «εταίροι» και μας τρώγαν τα μαμούνια…

Τι έκανε επ’ αυτού η κυρία Αιμιλία κι ο κυρ-Κώστας; Δεν

πούλησαν το σπίτι τους, ούτε το εξοχικό τους, - παρόλο

που ένας απ’ τους “φωστήρες” τότε Υπουργός Οικονομι-

κών έλεγε από τηλεοράσεως: «Τι κάνει ένας καλός οικο-
γενειάρχης όταν έρθουν τα δύσκολα; Εχει ας πούμε 4-5
οικόπεδα, πουλάει το ένα…» - είπαν στους πιστωτές τους

ή στους προμηθευτές τους: «Μέχρι τώρα καλά τα παίρνα-
τε. Τώρα θα περιμένετε κα θα πληρωθείτε μόλις αυτό κα-
ταστεί δυνατόν». Και κατέστη και πληρώθηκαν γιατί έκα-

ναν “οικονομία”. Δηλαδή δούλεψαν σκληρά, σκληρότερα

και ξόδευαν λελογισμένα και για τ’ απολύτως αναγκαία,

φροντίζοντας να παράγουν, να πωλούν και να επενδύουν

ακόμα παραγωγικά, χωρίς μάλιστα να σκύψουν το κεφάλι,

στ’ αρπαχτικά και τις πιέσεις των ισχυρών.

Υπήρξε μια ακόμη προϋπόθεση στην «οικογένεια». Δεν το

‘παιξε κανένας «μάγκας και αραχτός», ούτε ο ένας δια-

σκέδαζε κι οι άλλοι ήταν τα κορόιδα που δούλευαν και

στερούνταν.

Συνοψίζω λοιπόν τους κανόνες οικονομίας που τήρησαν

ευλαβικά η κυρία Αιμιλία κι ο κυρ-Κώστας: 

– Δικαιοσύνη και ίση (αναλογική) μεταχείριση (απολαυές –

επιβαρύνσεις).

– Εργατικότητα και αύξηση της παραγωγής και

– Αύξηση των εσόδων αντίστοιχα

– Μείωση των καταναλωτικών δαπανών στις απολύτως

αναγκαίες

– Επενδυτικές δαπάνες λελογισμένες, χωρίς “μίζες” και

διαπλοκές) και της καλύτερης δυνατόν αποδόσεως.

Να πούμε και “δυο χοντρά”, που δεν είχαν ευτυχώς ν’ αντι-

μετωπίσουν το γνωστό μας πλέον ζευγάρι.

Δεν είχαν στην «οικογένεια», “έξυπνους, μιζαδόρους και

λαμόγια”. Αντίθετα, ο αρχηγός της οικογένειας έδινε το

καλό παράδειγμα. Ξόδευε τα λιγότερα για τον εαυτό

του… (Μείωση απολαυών από τον Πρωθυπουργό και τους

βουλευτές μέχρι τους διάφορους διοικητές των ΔΕΚΟ

κλπ.).

Γι’ αυτό υποκλίνομαι στην επιστημονική, την ανθρώπινη

και ηγετική αξία της κυρίας Αιμιλίας και απαξιώνω τους

βαρύγδουπους τίτλους, που δεν έχουν σχέση με το «πε-

ζοδρόμιο», γιατί δεν έχουν “κολλήσει ούτε ένα ένσημο”, ή

το έχουν ξεχάσει.

Πρόωρα έφυγε από τη ζωή, χθες 6 Νοεμβρίου,  ο δια-

τελέσας επί σειρά ετών δήμαρχος Γλυφάδας Θοδωρής

Σπονδυλίδης, και η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 9

Νοεμβρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας συνεδρίασε εκτά-

κτως και αποφάσισε ομόφωνα, η κηδεία του εκλιπόντος

να γίνει με δαπάνη του Δή-

μου και να παραχωρηθεί δω-

ρεάν τιμής ένεκεν τάφος

για διαρκή χρήση.

• Να κηρυχθεί τριήμερο πέν-

θος από 6 έως 8/11/09 κα-

θώς και την ημέρα της κη-

δείας Δευτέρα 9/11/09.

• Οι σημαίες να κυματίζουν

μεσίστιες σε όλα τα Δημοτι-

κά Καταστήματα.

• Το Δημοτικό Συμβούλιο, να

εκφράσει στην οικογένεια

του εκλιπόντος τα θερμά του συλλυπητήρια, να παρα-

στεί σύσσωμο στην εξώδιο ακολουθία και να καταθέσει

στεφάνι.

...έφυγε ο Θόδωρος Σπονδυλίδης

Συνελήφθησαν 2 Νοεμβρίου,

στο Κορωπί, από Αστυνομι-

κούς του οικείου Τμήματος δύο

ημεδαποί άντρες όταν προ-

σπάθησαν να διαφύγουν από

Αστυνομικό έλεγχο, εξυβρίζο-

ντας και απειλώντας τους

Αστυνομικούς.

Σε σωματική έρευνα που έγινε

βρέθηκε στην κατοχή τους

πτυσσόμενα 2 στιλέτα και μι-

κροποσότητα ηρωίνης. 

Όπως εξακριβώθηκε αργότερα

ο ένας βρισκόταν με …άδεια

από τις φυλακές Αλικαρνασ-

σού από τις 8 Ιουλίου και …ξέ-

χασε να επιστρέψει.

Στο Ν. Ηράκλειο Αττικής είχε

στήσει τη «φάμπρικα» Αλβα-

νός υπήκοος και διέπραττε λη-

στείες σε βάρος ηλικιωμένων,

που προφανώς τους παρακο-

λουθούσε και γνώριζε.

Από την έρευνα προέκυψε ότι

αφού τους εντόπιζε, έμπαινε

στο διαμέρισμά τους χτυπώ-

ντας το κουδούνι και με χτυπή-

ματα τους ανάγκαζε τους του

δώσουν χρήματα.

Από το Αστυνομικό Δελτίο
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Είναι πλέον απίστευτο το πού μπορεί να φτάσει

ο παραλογισμός των τοπικών μας αρχόντων,

που ως απλοί και ταλαιπωρημένοι πολίτες αρ-

θρογραφούν φωνάζοντας μεγάλες φυσικά αλή-

θειες βρωμιάς και εγκατάλειψης της πόλης μας,

για τις οποίες όμως ήταν και είναι οι μόνοι

υπεύθυνοι!

Πιο συγκεκριμένα, με έκπληξη διαβάσαμε όλοι

εμείς οι δύστυχοι παρατηρητές της εξαθλίωσης

του τόπου μας, το ολοσέλιδο άρθρο που με κα-

μάρι υπογράφει ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗ-

ΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

κος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στην εφημερί-

δα “Η Βούλα και ο Κόσμος της”, την 01-11-2009.
Το συγκεκριμένο άρθρο με τίτλο: 

“ΕΔΩ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ
CAMPING - Το μαγευτικό camping Βούλας δίπλα
στο ΠΙΚΠΑ - Τώρα βρωμιά και εγκατάλειψη”!
περιγράφει σε ένα κείμενο 600 περίπου λέξεων,

με πλούσιο φωτογραφικό υλικό όλη την εξα-

θλίωση της Β’ Πλάζ και του camping, τα οποία

επί δεκαετίες αποτέλεσαν πόλο έλξης επισκε-

πτών, καμάρι των κατοίκων της περιοχής.

Και ειλικρινά σε κάθε απλό πολίτη - που δεν έχει

κανένα στόχο αντιπολίτευσης, - προκύπτει ένα

και μόνο ερώτημα: 

είναι δυνατόν κε ΥΠΕΥΘΥΝΕ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕ,

ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕ να το γράφετε εσείς

αυτό το άρθρο;

Είναι δυνατόν να μη ντρέπεστε; 

Κατά τη συγγραφή αυτού του κειμένου, δε σας

πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό το γεγονός

ότι, εσείς ευθύνεστε γι΄αυτό το κατάντημα που

με ειλικρίνεια περιγράφετε; 

4 Ποιοι είναι οι επώνυμοι που μετέτρεψαν τα

διαμάντια μας σε σκουπιδότοπους κε Υπεύθυνε

πολιτικής Προστασίας;

4 Ποιοι υπέγραψαν το μνημόνιο με το οποίο επι-

σφράγισαν την καταστροφή όλης της παρα-

λίας;

4 Δε γνωρίζετε κε Σωτηρόπουλε ότι εσείς το κά-

νατε αυτό; 

4 Δε γνωρίζετε ποια συμφέροντα εξυπηρετήσα-

τε με αυτή σας την πράξη; 

Το ξέρατε και τότε και σήμερα. Όλοι σας!

Γι΄αυτό και σε όλο σας το κείμενο μιλάτε στον

πληθυντικό. Όλη η Δημοτική Αρχή και γνώριζε

και γνωρίζει. Και ξέρει ότι για όοολο αυτό το

σκουπιδαριό, τη βρωμιά και τη δυσωδία που επι-

κρατεί στην περιοχή ο απόλυτα αρμόδιος είναι ο

Δήμος και η Δημοτική Αρχή!!! Εσείς δηλαδή που

περίτρανα- μόνος σας – καταγγέλλετε!!!!!

Μας κοροϊδεύετε κε Δημοτικέ Σύμβουλε;

Μας λέτε ψέματα κε Σωτηρόπουλε;

Ή μήπως απλά δε γνωρίζετε τις ευθύνες σας;

γιατί ακόμα και αν προσπαθήσουμε να σας δώ-

σουμε αυτή τη δικαιολογία της άγνοιας και της

αφέλειας θα πρέπει την ίδια στιγμή να σας κα-

λέσουμε να παραιτηθείτε, διότι είστε όλοι επι-

κίνδυνοι γι΄ αυτήν την πόλη. 

Είστε ανίκανοι να ανταποκριθείτε στις ανάγκες

των πολιτών, είστε επικίνδυνοι για τη δημόσια

περιουσία και υγεία.

Ακόμα και τώρα που μιλάμε, κάθε λογής περα-

στικός κατασκηνώνει ανεξέλεγκτα στο σημείο,

απλώνει τα ρούχα του και ο θεός ξέρει τί άλλο

κάνει στην περιοχή. Και εσείς που τα βλέπετε,

βγήκατε και τα καταγγείλατε! Μήπως όμως πέ-

ρασε η ώρα για όλα αυτά; μήπως με τα έργα και

τις πράξεις σας καταφέρατε να είναι πλέον πο-

λύ αργά; 

Και μετά από αυτήν την κατάντια, έρχεστε και

προτείνετε “να κατασκευάσουμε γήπεδα Ολυ-

μπιακών Προδιαγραφών ώστε να μαζέψουμε

στη Βούλα όλα τα Νότια Προάστια”. 

Αυτό κύριοι της Δημοτικής Αρχής επιθυμούν οι

κάτοικοι του τόπου μας; 

Θέλουμε όλοι εμείς πολυδύναμα αθλητικά κέ-

ντρα, για να αθλούνται τα νιάτα όλων των Νο-

τίων Προαστίων; 

Και συνεχίζετε: “Μέχρι να καταφέρουμε να γί-
νουν όλα αυτά, να διορθώσουμε τις υπάρχουσες
υποδομές για να φιλοξενούμε Παλιννοστού-
ντες, Αθίγγανους και Πομάκους”!!!!!!

Και σας ξαναρωτάμε κύριοι της Δημοτικής Αρ-

χής: Θέλουν οι Βουλιώτες να εγκαταστήσουμε

τα παιδιά των παλιννοστούντων, των τσιγγά-

νων και των Πομάκων στην περιοχή; 

Αυτό είναι το νέο σας όραμα! Αυτά είναι τα νέα

σας πλάνα; Mεγαλύτερη εξαθλίωση; Δε θα χα-

ρούνε ποτέ ξανά οι κάτοικοί μας αυτήν την πε-

ριοχή;

Για το Θεό, σας ζητάμε να μην κάνετε τίποτα. 

Αφήστε τον κόσμο της Βούλας να αποφασίσει

στις επερχόμενες εκλογές και γι’ αυτό το ζήτη-

μα. Αποδεικνύεται ακόμα και με τις σημερινές

σας προτάσεις, πως ακόμα και αν δεν είστε επι-

κίνδυνοι, σίγουρα δεν εκπροσωπείτε όλους

εμάς τους Βουλιώτες, που ζούμε εδώ και ει-

σπράττουμε - βιώνουμε τα αποτελέσματα των

επιλογών σας και της απραξίας σας.

Αφήστε την επόμενη δημοτική αρχή να λύσει κι

αυτό το ζήτημα.

Αφήστε αυτούς που ξέρουν και μπορούν να κά-

νουν την περιοχή έναν επίγειο παράδεισο για

όλους εμάς και τα παιδιά μας. Γιατί αυτό αγα-

πητοί κύριοι θέλουν οι Βουλιώτες και οφείλατε

να το γνωρίζετε.

Ζητάμε από όλους σας έστω και τώρα να ενημε-

ρωθείτε. Και πριν αποφασίσετε να αρθρογραφή-

σετε ξανά να το σκεφτείτε καλά, γιατί τα γρα-

πτά μένουν και όταν διακατέχονται από τόση

αφέλεια μπορεί να κάνουν μεγάλο κακό σε τού-

το τον τόπο.

Βούλα 02-11-2009

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 

της Δημοτικής Αρχής Βούλας

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

ΨΕΜΑ,ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΦΕΛΕΙΑ;

γράφει ο Άγγελος Αποστολάτος
Αρχηγός Δημοτικού Συνδυασμού  «Δ.Α.Δ.Α με ΟΡΑΜΑ»
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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 γρήγορα

όμως διεύρυνε τον μουσι-

κό του ορίζοντα με συνερ-

γασίες που έχουν μείνει

στην ιστορία. Το αποκορύφωμα ήταν το τρίο  Di Meola/ Mc

Lauaghlin / De Lucia,  γνωστοί και ως The Guitar Trio.

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ραφήνας  

Ρεσιτάλ για βιολί 

Οι μουσικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων Μου-

σικής Ραφήνας για την περίοδο 2009-2010 αρχί-

ζουν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 12 το μεση-

μέρι, όπως πάντα στην Αίθουσα του Ωδείου Μα-

κτζώρτζ, Ευβοϊκού 35. Τα μέλη και οι φίλοι του Συλ-

λόγου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν

ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεσιτάλ για βιολί και

πιάνο από δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες, την Μί-

να και τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο. Θα ακου-

στούν έργα των Τσαϊκόφσκι, Παπασταύρου, Γραμ-

ματικόπουλου και Φρανκ. 

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν μια σημαντική μουσική

πορεία με εμφανίσεις στην Τηλεόραση, το Ραδιό-

φωνο, το Φεστιβάλ Πεντέλης κ. α.  

Ecofestival  έως 8/11/2009
12η Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

HELEXPO Palace, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, Αθήνα

Αθήνα.

Ευκαιρία για γνώση και γεύση βιολογικών προϊόντων

μπορείτε να πάρετε στην 12η Έκθεση Βιολογικών Προϊ-

όντων & Υπηρεσιών, Ecofestival 2009, στο εκθεσιακό κέ-

ντρο HELEXPO Palace, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, Αθήνα,

έως 8 Νοεμβρίου!

Είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιολογικών προϊόντων και

υπηρεσιών στην Ελλάδα, με περισσότερους από 200 εκ-

θέτες και περίπου 20.000 επισκέπτες ετησίως.
Η έκθεση οργανώνεται υπό την αιγίδα του ΟΠΕΓΕΠ, και υποστηρίζεται

από την IFOAM, και το AgriBioMediterraneo.

Οι εκθέτες  καλύπουν τους εξής τομείς

Βιολογικά προϊόντα, 

Οικολογικά καλλυντικά & είδη σπιτιού, 

Εισροές για χρήση στη βιολογική γεωργία, 

Περιβαλλοντικές & καταναλωτικές οργανώσεις, 

Εκδόσεις - τύπος Ενώσεις, συνεταιρισμοί, ομοσπονδίες

Στην έκθεση μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε

σεμινάρια, Διαλέξεις, Ημερίδες, Διαγωνισμούς, Γευσι-

γνωσίες, Πολιτιστικά, δρώμενα και πλήθος παράλληλων

εκδηλώσεων

MARATHON EXPO 2009
Αθλητικός, τουρισμός, υγείας

Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του 27ου Κλα-

σικού Μαραθώνιου Αθηνών, διοργανώνουν για 3η

συνεχόμενη χρονιά την Marathon EXPO, η οποία

λαμβάνει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 6 και 7

Νοεμβρίου.

Αν την επισκεφθείτε θα έχετε την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδη-

λώσεις. 

• Ομιλία με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 7 Νοεμ-

βρίου 17:30, στο Ζάππειο με θέμα «Η Δύναμη της
Θέλησης»,
• Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 18:15 θα γίνει

σεμινάριο και συζήτηση με συντονιστή τον Άκη Αγ-

γελάκη και ομιλητή /εισηγητή τον Μάνο Νομικό. 

Οι «Ομάδες Ανοιχτής Δράσης»

στη Λίμνη του Μαραθώνα

Ρεσιτάλ Πιάνου

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθήνα – Λυκαβηττός οργανώνει

Ρεσιτάλ Πιάνου, που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής,

στην αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου το Σάββατο 21

Νοεμβρίου και ώρα 20:30.

Το Ρεσιτάλ δίνεται από τον ΠΑΝΟ ΚΑΡΑΝ, πιανίστα με

διεθνή καριέρα, απόφοιτο της Royal Academy of Music

του Λονδίνου με υποτροφία του Ωνασείου Ιδρύματος. Ο

Πάνος είναι γιος του μέλους μας Νίκου Καρανικολού.

Τηλ. Επικοινωνίας: Νάνσυ Αθανασοπούλου-Wehbe

210.7217913 και  Μαρία Κάππου  210.9826946.

Η Φιλαρμονική του Δήμου

Αρτέμιδος εγκαινιάζει το

νέο της κτίριο (οδός Λ.

Βραυρώνος 18), την Κυρια-

κή 15 Νοεμβρίου, 11:00π.μ.

Σε νέο κτίριο

η Φιλαρμονική

Αρτέμιδας
Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης (ΣΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

συγκροτεί ομάδες δράσης με στόχο

την ενεργή παρέμβαση των πολιτών

σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθη-

τοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΠΕ διοργανώνει

την πρώτη δραστηριότητα των «Ομά-

δων Ανοιχτής Δράσης» που θα γίνει

την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην πε-

ριοχή της Λίμνης του Μαραθώνα.

Πρόκειται για οργανωμένη εξόρμηση

που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζο-

πορία, παρατήρηση και φωτογραφική

αποτύπωση της καταστροφής που

έχει υποστεί η περιοχή από την πρό-

σφατη καταστροφική πυρκαγιά, βιωμα-

τικά παιχνίδια με την καθοδήγηση εμ-

ψυχωτών καθώς και ανοιχτή συζήτη-

ση. 

Η δραστηριότητα, που συνδυάζει δρά-

ση και μάθηση, γίνεται σε συνεργασία

με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και Ανατολι-

κής Αττικής. 

Στη δραστηριότητα αυτή μπορούν να

συμμετάσχουν παιδιά, γονείς, εκπαι-

δευτικοί. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δη-

λώσεις συμμετοχής μπορείτε μπορούν

να επικοινωνείτε με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα τηλέφωνα: 210 32 25

245 & 210 32 26 693 (εσωτ.1), από

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες

10:00-17:00. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

100 χρόνια από τη γέννησή του

Ο Γ. Ρίτσος συνομιλεί με το συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. 

Επιμέλεια κειμένων και αφήγηση Ν.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ, 

Art Gallery cafe (Ιπποκράτους 1 Βού-

λα), την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου.

Μουσική επιμέλεια, πιάνο Γ. ΠΑΥΛΑ-

ΚΟΣ

Τραγουδούν Τάκης Κωνσταντακό-

πουλος - Μίλλυ Στυλόγου.
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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. Είσοδος ελεύθερη.

Ημερήσια εκδρομή

Ημερήσια εκδρομή στο Μουσείο Βορρέ στην Παια-

νία οργανώνει η Παναθηναϊκή για τις 14 Νοεμβρί-

ου. Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 10.30 από το Δημαρχείο

Γλυφάδας. Πληροφορίες 210 9622.753.

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 12/11 Ομιλία με τη Μαίρη Ιωάννου-Πριόβολου

(φιλόλογο-λογοτέχνη) με θέμα “Ορφέας και Ορφικά Μυ-
στήρια”.
Πέμπτη 19/11: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με ομιλητή τον

ερευνητή και συγγραφέα, Βρανά Γκρέκα

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.

Συνεστίαση με τους Κρήτες

Η Ενωση Κρητών Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης

προσκαλεί μέλη και φίλους σε γιορταστικό μεσημε-

ριάτικο, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 13.00, στο κέ-

ντρο «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

Αγιος Νεκτάριος Βούλας

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, παραμονή εορτής του Αγ.

Νεκταρίου στο Πανόραμα της Βούλας θα γίνει μέγας

Αρχιερατικός Εσπερινός (6.30) χοροστατούντος του

μητροπολίτη κ. Παύλου.

9 Νοεμβρίου, ημέρα εορτής, 7.00 έως 10.30 Ορθρος

και Θεία Λειτουργία. Θα ψάλλει χορωδία υπό τη δι-

εύθυνση του Ανδρέα Μπούμη.

Το απόγευμα στις 6μ.μ. εσπερινός και παράκληση

του Αγίου.

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου 
20 χρόνια μετά 

Είκοσι χρόνια πέρασαν από την πτώση του Τείχους του

Βερολίνου και το Megaron Plus στρέφει την προσοχή

του στη σημαντική αυτή στιγμή τόσο για την ιστορία της

Γερμανίας όσο και για την ιστορία της ανθρωπότητας και

καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει μια δημόσια συ-

ζήτηση σχετικά με το θέμα.   

Η δημόσια συζήτηση για την πτώση του τείχους του Βε-

ρολίνου το 1989 πραγματοποιείται τη Δευτέρα 16 Νοεμ-

βρίου στις 7μ.μ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συ-

νεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία. Στη συζήτηση θα

συμμετέχουν πολιτικές προσωπικότητες από την πρώην

Λαϊκή Δημοκρατίας της Γερμανίας και από την πρώην

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Συντονίζει ο

ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών, Μιχάλης Σταθόπουλος.

Η «πτώση» του Τείχους του Βερολίνου τη νύχτα της Πέ-

μπτης 9 Νοεμβρίου, ξημερώματα Παρασκευής 10 Νοεμ-

βρίου 1989, μετά από 28 χρόνια ύπαρξής του, είχε ως

αποτέλεσμα την επανένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτω-

βρίου του 1990. 

Το Τείχος του Βερολίνου, το οποίο χώριζε το Ανατολικό

από το Δυτικό Βερολίνο, υπήρξε το γνωστότερο σύμβο-

λο του Ψυχρού Πολέμου και της διαίρεσης της Γερμα-

νίας. Ανεγέρθη στις 13 Αυγούστου 1961 με εντολή της

ηγεσίας του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος (SED) από

οικοδόμους υπό την προστασία και την επιτήρηση της

αστυνομίας και του στρατού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος

Τζον Φ. Κένεντι είχε τότε δηλώσει: «Δεν είναι και πολύ

ωραία λύση, είναι όμως χίλιες φορές καλύτερη από τον

πόλεμο», ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Μακ-

μίλλαν. «Οι Ανατολικογερμανοί σταματούν το κύμα προ-

σφύγων και οχυρώνονται πίσω από ένα ακόμα πιο αδια-

πέραστο Σιδηρούν Παραπέτασμα. Τίποτα παράνομο δεν

υπάρχει σ’ αυτό».  

Στην πτώση του Τείχους συνέβαλαν πολλοί παράγοντες,

ο σημαντικότερος εκ των οποίων ήταν η πολιτική του Γε-

νικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σο-

βιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, ο οποίος στα

τέλη της δεκαετίας του ’80 κατάργησε το Δόγμα Μπρέζ-

νιεφ και επέτρεψε στις χώρες του Συμφώνου της Βαρ-

σοβίας να επιλέξουν τη δική τους εσωτερική και διεθνή

πολιτική. Έτσι, οι χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού

άρχισαν να ανοίγουν τα σύνορά τους προς τη Δύση και

να καταλύουν τα κομμουνιστικά καθεστώτα. 

Η Ανατολική Γερμανία δεν συμμετείχε σε αυτές τις εξε-

λίξεις και έτσι οι μαζικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις

εντείνονταν με αιτήματα τον εκδημοκρατισμό και την

ελευθερία διακίνησης προς το εξωτερικό. Επίσης, υπήρ-

χε μια διαρκής «απόδραση» από τη χώρα μεγάλου αριθ-

μού πολιτών προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της

Γερμανίας, μέσω άλλων χωρών. Αυτό έγινε εν μέρει μέ-

σω των δυτικογερμανικών Πρεσβειών στην Πράγα και

στη Βαρσοβία και εν μέρει μέσω των ανοικτών συνόρων

της Ουγγαρίας προς την Αυστρία.

Τρία τμήματα μένουν σήμερα όρθια, ενώ κάποια άλλα μι-

κρότερα τμήματα και λίγα φυλάκια βρίσκονται διασκορ-

πισμένα στην πόλη του Βερολίνου. Η επέτειος της πτώ-

σης του Τείχους του Βερολίνου δίνει σίγουρα τροφή για

σκέψεις σχετικά με την πολιτική ιστορία της Γερμανίας

αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. 

Η δημόσια συζήτηση θα γίνει στα γερμανικά με ταυτό-
χρονη μετάφραση στα ελληνικά.

...Εδώ Πολυτεχνείο

Ο εκφωνητής του ραδιοφωνικού

σταθμού του Πολυτεχνείου συνα-

ντάει τα παιδιά της Κερατέας

19 Νοεμβρίου, 11:30 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου Κερατέας θα πραγματοποιηθεί

συνάντηση μαθητών της Στ΄ τάξης των τριών Δη-

μοτικών Σχολείων της πόλης με τον Δημήτρη Πα-

παχρήστο, έναν εκ των εκφωνητών του ελεύθε-

ρου Σταθμού των Αγωνιζόμενων Ελλήνων Φοιτη-

τών στην εξέγερση το Νοέμβρη του 1973 στο Πο-

λυτεχνείο.

Η εκδήλωση έχει ένα  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους

μαθητές που θα συμπληρώσουν με τον καλύτερο δυνα-

τό τρόπο τη γνώση τους για τα γεγονότα του Πολυτε-

χνείου.  Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για

το κοινό.

Την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου ο Δήμος Κε-

ρατέας θα δώσει ένα αναμνηστικό δώρο που καθιέρωσε

για την έναρξη της σχολικής χρονιάς από το 2007. σ’

όλους τους μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολείων

(Λύκειο – Γυμνάσιο – Δημοτικά – Νηπιαγωγεία).

«ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ»
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΟΥΚΙΔΗ

ΣΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ώρα 7:00μ.μ. στο

εντευκτήριο του Συνδέσμου Πνευματικής και Κοι-

νωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή Τομή»

(Αθηνών Σουνίου 55 στην κεντρική πλατεία) θα

προβληθεί το φιλμ «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» του Νίκου Κα-

βουκίδη παραγωγής 1975 διάρκειας 100΄.

Η προβολή θα γίνει με αφορμή την φετινή επέτειο

του Πολυτεχνείου.
Η ταινία ασχολείται με  την παράθεση των κυριότερων

πολιτικών γεγονότων που συνέβησαν στην Ελλάδα από

το 1967, με τη Δικτατορία των συνταγματαρχών, έως και

το 1975, τον πρώτο χρόνο της Δημοκρατίας.

Είναι ένα ντοκουμέντο από αυθεντικές σκηνές με χαρα-

κτήρα ρεπορτάζ που δίνουν σπονδυλωτά την εικόνα της

πολιτικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας.

Η ταινία είναι αφιερωμένη στους αγωνιστές του Πολυ-

τεχνείου. Ακούγονται τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη

και Διονύση Σαββόπουλου.

Η παραγωγή είναι της TELEFILM

Η σκηνοθεσία – φωτογραφία – μοντάζ είναι του Νίκου

Καβουκίδη
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Αντιδράσεις στο Σχέδιο Νόμου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

ΑΡΘΡΟ 1

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών

και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών

και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε

οικοδομικής εργασίας σε όλα τα μη δασικού

χαρακτήρα γήπεδα που βρίσκονται εν όλω ή εν

μέρει εντός του περιγράμματος των αναδασω-

τέων περιοχών του Νομού Αττικής, που επλή-

γησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του

2009, έως ότου κυρωθούν οι σχετικοί δασικοί

χάρτες.

2. Μέχρι την, κατά νόμο, απόφαση κήρυξης

των ως άνω περιοχών ως αναδασωτέων, η

αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών

και η απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών ερ-

γασιών ισχύει για όλα τα μη δασικού χαρακτή-

ρα γήπεδα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου

πόλεων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές

των διοικητικών ορίων των Δήμων και Κοινοτή-

των, οι οποίοι  προσδιορίζονται στην απόφαση

κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων.

ΑΡΘΡΟ  2

Εξαιρέσεις

1. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικο-

δομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχε-

τικών εργασιών, μόνον για νομίμως υφιστάμε-

να κτίσματα, δημόσια κτίρια, ειδικές εγκατα-

στάσεις και έργα, δημόσια έργα και έργα υπο-

δομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί για τα

οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα

οποία σήμερα εκτελούνται.

2. Μετά την κήρυξη των αναδασωτέων περιο-

χών, στο χρόνο που ορίζει ο Νόμος, αίρεται η

αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με

απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας.

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδο-

μικών εργασιών  για κτίσματα εντός των ανα-

δασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί

νομίμως οικοδομική άδεια μόνον μετά από αυ-

τοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την δια-

πίστωση της ακριβούς και νόμιμης χωροθέτη-

σης του κτίσματος. Η άρση της απαγόρευσης

της παραγρ. 1  και της παρούσας παραγράφου,

αναρτάται υποχρεωτικά, στο διαδικτυακό τόπο

της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου συστήνει με

απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περι-

φέρειας Αττικής και συμμετέχουν σ΄ αυτές

ένα μέλος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη-

τών Περιβάλλοντος, ένα μέλος από το Πολεο-

δομικό Γραφείο της περιοχής και ένα μέλος

από το Δασαρχείο της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ  3

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, σύστημα 

τηλεπισκοπικής χαρτογράφησης  και γεωγραφικές 

συντεταγμένες κτίσματος επί οικοδομικής άδειας

1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων,

ως Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα τον εντοπι-

σμό και την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατα-

σκευών εντός των κηρυγμένων ως αναδασω-

τέων εκτάσεων. Οι ως άνω αρμοδιότητες συ-

ντρέχουν με υφιστάμενες όμοιες άλλων οργά-

νων. 

2. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου  και Χαρτο-

γραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) υποχρεούται

εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος, να λειτουργήσει σύστημα τηλεσκο-

πικής περιοδικής χαρτογράφησης για το νομό

Αττικής και να ενημερώνει κάθε μήνα την Ειδι-

κή Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για κάθε νέο κτί-

σμα που εμφανίζεται στο χάρτη, σε γήπεδα

εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός οικισμών, τα

οποία βρίσκονται εντός των ορίων Δήμων και

Κοινοτήτων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

του Αυγούστου 2009, αναφέροντας υποχρεω-

τικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτί-

σματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

μπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχε-

τικά με την λειτουργία του ως άνω συστήμα-

τος. 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε

άδεια οικοδομής που εκδίδεται, για κτίσματα

εντός των περιοχών της προηγούμενης παρα-

γράφου, αναφέρει υποχρεωτικά τις γεωγραφι-

κές συντεταγμένες του κτίσματος.

ΑΡΘΡΟ  4

Υποχρεωτική κτηματογράφηση με επείγου-

σες διαδικασίες

1. Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές,

εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί σε κτηματογρά-

φηση, κηρύσσονται υποχρεωτικά σε κτηματο-

γράφηση εντός μηνός από την κήρυξη αυτών

ως αναδασωτέων και συντάσσεται δασικός

χάρτης. Η κτηματογράφηση αφορά τα διοικητι-

κά όρια του οικείου ΟΤΑ Δήμου ή Κοινότητας.

2. Οι μελέτες κτηματογράφησης και εκπόνη-

σης δασικών χαρτών για τις ως άνω περιοχές

ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.

3316/2005.

ΑΡΘΡΟ  5

Επείγουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας κύ-

ρωσης δασικών χαρτών

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάτα-

ξης και ειδικά για το νομό Αττικής:

α)  Η ανάρτηση του δασικού χάρτη και η πα-

ράλληλη τοιχοκόλληση της πρόσκλησης του

άρθρου 27 παρ. 2 του ν.2664/1998 διενεργού-

νται το αργότερο εντός 20 ημερών από την θε-

ώρηση του δασικού χάρτη από την αρμόδια

υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει

τους δύο (2) μήνες από την υποβολή του σε

αυτήν. 

β) Οι αντιρρήσεις της παρ. 3 του ως άνω άρ-

θρου εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός μη-

νός και η επ΄ αυτών απόφαση εκδίδεται το αρ-

γότερο εντός μηνός 

γ) Η κύρωση του δασικού χάρτη από τον Γενι-

κό Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά την  παρ.

4 του ως άνω άρθρου, διενεργείται εντός 15

ημερών από την ολοκλήρωση της προηγούμε-

νης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 6

Αναστολή εφαρμογής και κατάργηση διατά-

ξεων του ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ Α΄303)

1. Αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του

εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003

(ΦΕΚ Α 303/2003) κατά το μέρος που αντικα-

ταστάθηκαν οι παράγραφοι 1,2 και 3  του άρ-

θρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289) με τις

οποίες θεσπίστηκαν τα κριτήρια χαρακτηρι-

σμού μιας έκτασης ως δασοβιοκοινότητας  και

καθορίστηκαν προϋποθέσεις δημιουργίας δα-

σογενούς περιβάλλοντος, που προβλέπουν οι

παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,

όπως ισχύουν.

2. Καταργείται η παράγραφος 15 του άρθρου

21 του ν. 3208/2003 για τα μετά την έναρξη

ισχύος του παρόντος εκδιδόμενα κατά τις δια-

τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 114 του

ν.1892/1990 πρωτόκολλα. 

ΑΡΘΡΟ  7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσί-

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου για τις καμέ-

νες εκτάσεις της Αττικής το 2009, που όλοι

όσοι ζούμε στην Ανατολική Αττική, ιδιαίτε-

ρα, τις βιώσαμε και μας άφησαν ανεξίτηλα

σημάδια.

Το Σχέδιο Νόμου έχει τεθεί σε διαβούλευση

και ήδη συζητήθηκε από το Νομαρχιακό

Συμβούλιο, όπως επίσης και από πολλούς

Δήμους.

Υπάρχουν θετικά στοιχεία σε γενικές γραμ-

μές, αλλά υπάρχουν και έντονες αντιδρά-

σεις από τους ιδιοκτήτες των καμένων κυ-

ρίως εκτάσεων, γιατί βλέπουν να μη μπο-

ρούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

Υπάρχουν και ουσιαστικά προβλήματα,

αφού με την αναστολή των οικοδομικών ερ-

γασιών, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε

εκείνος που βρίσκεται στη μέση της κατα-

σκευής ούτε εκείνος που έχει ήδη εκδόσει

οικοδομική άδεια και περιμένει να χτίσει.

Δημοσιεύουμε παρακάτω το σχέδιο νόμου

όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, και παράλληλα

παρουσιάζουμε τις θέσεις της Νομαρχίας

και την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβυ-

λίου.

Τ
ο σχέδιο νόμου περί προστασίας των δασών

και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής που

επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου

2009, απασχόλησε το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στην

πρόσφατη συνεδρίαση (2/11/09).

Τη βαρύτητα του θέματος επιβεβαίωνε η συμμετοχή

του κόσμου, οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ και η παρουσία

τριών βουλευτών (Μάκη Βορίδη, Νίκου Καντερέ και

Παντελή Ασπραδάκη).

Ο Νομάρχης, όπως ενημέρωσε, όταν ειδοποιήθηκε

από το αρμόδιο Υπουργείο και παρέλαβε το σχέδιο

νόμου (Δευτέρα 19/10) για διαβούλευση, το προώ-

θησε άμεσα στους 15 Πυρόπληκτους Δήμους και

Κοινότητες της περιοχής προκειμένου να επεξεργα-

σθεί παράλληλα από τα αντίστοιχα Δημοτικά και Κοι-

νοτικά Συμβούλια.

Βλέπει, όπως είπε, αρκετά θετικά στο σχέδιο νόμου. 

Επαίνεσε την προσπάθεια πλατιάς αποδοχής, με τη

διαβούλευση που επιχειρεί το Υπουργείο και μάλι-

στα όταν δεσμεύεται ότι η τακτική της διαβούλευσης

με τους εμπλεκόμενους φορείς θα αποκτήσει μόνιμο

χαρακτήρα. 

Την εισήγηση πάνω στο σχέδιο νόμου έκανε ο Αντι-

νομάρχης  Χ. Δαμάσκος, ο οποίος αναφέρθηκε ανα-

λυτικά στις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έγι-

ναν κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην

αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περι-

βάλλοντος, στη συνεδρίαση της οποίας παρέστησαν

πολλοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ που έχουν πληγεί από

την πυρκαγιά. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο βουλευτής Μάκης Βο-

ρίδης, ο οποίος επεσήμανε τις ατέλειες και τις πα-

ραλείψεις που παρουσιάζει το σχέδιο νόμου σε ζω-

τικά ζητήματα για τους κατοίκους της περιοχής.

Αναφέρθηκε σε αδυναμίες του σχεδίου, όπως το

«μελλοντικό και αόριστο σημείο γι’ αυτόν που ήδη
έχει εκδόσει οικοδομική άδεια».
Αναστολή εργασιών εως πότε; Εως ότου κυρωθούν
οι δασικοί χάρτες. Για πότε με το καλό; είπε και συ-

νέχισε:
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για τις καμένες εκτάσεις της Αττικής
Εμένα το άρθρο 1 παρ. 1 μου αρ-
κεί για να το στείλω όλο στον κά-
λαθο των αχρήστων. Δεν χρειά-
ζεται να πω τίποτα περισσότερο.
Για τα δημόσια έργα κάνει διάκρι-
ση. Τα αφήνει να εξελίσσονται, τα
αδειοδοτεί. Δεν σταματά την εξέ-
λιξη του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό,
ούτε αξιώνει μία πρόσθετη μελέ-
τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
βρε αδερφέ. Καταστράφηκε μία
περιοχή!
Να μην επαναξιολογήσουμε την
κατάσταση;
Όχι. αυτό προχωράει κανονικά,
αλλά ο έρμος που είχε τις ελιές,
του το χωράφι του και μπορούσε
να πάρει μία οικοδομική άδεια,
όχι.
Μιλάμε για την κατεδάφιση των
αυθαιρέτων. 
Τίθεται ένα ζήτημα όμως γι’αυτόν
που έχει νόμιμη οικοδομική άδεια,
που πλήρωσε, που έχει κάνει προ-
γραμματισμό που πληρώνει δά-
νεια ενδεχομένως, μπορεί να συ-
νεχίσει την εργασία, μετά από αυ-
τοψία της επιτροπής ελέγχου.
Όταν συγκροτηθεί, μελλοντικώς
και αορίστως.
Θα του επιτραπεί δε η συνέχιση
των εργασιών, αφού διαπιστωθεί
η ακριβής και νόμιμη χωροθέτηση
του κτίσματος. Αυτή η διαδικασία
θα υπήρχε ούτως ή άλλως. Γιατί
προστίθεται; 

Κατηγορίες αυθαιρέτων

Τα αυθαίρετα έχουν διάφορες κα-
τηγορίες και υπάγονται σε διάφο-
ρες νομοθετικές ρυθμίσεις. Δηλα-
δή αυτός που είχε αυθαίρετο, το
είχε δηλώσει και πλήρωνε θα
υπαχθεί στην ίδια κατηγορία με
τον νέο αυθαίρετο;
Αυτός που έχει μια καμαρούλα θα
πάει στην ίδια κατηγορία με τη βί-
λα;
Οι Διοικητικές προθεσμίες που τί-
θενται στο αρθρο 5, και μάλιστα
με ταχύτητα εικοσαήμερου και λι-
γότερο, θα πρέπει να παρέχονται
ταυτοχρόνως και τα μέσα κυρώ-
σεώς τους, γιατί αλλιώς είναι
πουκάμισο αδειανό.
Τέλος κατέληξε λέγοντας: επιφυ-
λάσσομαι, αλλά η αίσθησή μου εί-
ναι ότι εμείς θα πάμε σε σκληρή
καταψήφιση, γιατί θεωρούμε ότι
δεν εξυπηρετεί το σκοπό της ανα-
πλάσεως και της προστασίας του
περιβάλλοντος, αλλά είναι προϊ-
όν μίας υστερίας…

Ο βουλευτής και νομαρχιακός

σύμβουλος Ν. Καντερές συμφώ-

νησε με τα λεγόμενα του Μ. Βο-

ρίδη, τονίζοντας ότι έχει πολλά

ελλείμματα.

Ο νέος βουλευτής και νομαρχια-

κός σύμβουλος Παντελής Ασπρα-

δάκης τόνισε μεταξύ άλλων: Εί-
ναι η πρώτη φορά που ένα σχέδιο
νόμου έρχεται στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο για διαβούλευση και
αυτό είναι θετικό. Και ο Νομάρ-
χης είπε ότι το σχέδιο έχει πολλά
θετικά.
Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά
που ο καθένας θα σκεφθεί  να αυ-
θαιρετήσει.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει
πάρα πολλά θετικά το σχέδιο Νό-
μου και θα γίνουν κάποιες διορ-
θωτικές όταν έρθει στη Βουλή
προς ψήφιση.

Ο Αντινομάρχης Πέππας ζήτησε

να εξαιρεθούν οι εκτάσεις που
έχουν οικιστικό χαρακτήρα και οι
εκτάσεις που προέρχονται από
διανομή ακτημόνων, κληροτεμά-
χια.

Θα γκρεμίσουν

αδιακρίτως;

Ο εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού

Συλλόγου Σταμάτα Σπάτων, Αλέ-

ξης Γκίνης, μετέφερε την αγωνία

των μελών του, μήπως οι μπουλ-

ντόζες αρχίζουν και γκρεμίζουν

αδιακρίτως!

Ανέφερε ότι πολλά οικήματα

έχουν χτιστεί σε περιοχές δασι-

κές, με νόμιμες άδειες (αστυνο-

μίας πόλεων(;) το 1949, 1950 και

αγωνιούν τι θα γίνουν.

Ζήτησε δε την αρωγή του Ν.Σ. για

να νομιμοποιηθούν όλες αυτές οι

περιοχές, πριν γίνουν οι δασικοί

χάρτες.

Ο Κοινοτάρχης Βαρνάβα Νικόλαος Βούλγαρης,

που βρισκόταν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ενημέ-

ρωσε το σώμα, ότι η Κοινότητά τους συνεδρίασε

και πήρε ομόφωνη απόφαση για το σχέδιο νόμου,

το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο και δημευτικό

για τις περιουσίες τους. 

Ειδικότερα το άρθρο 1 που για να εφαρμοστεί θα

έχουν περάσει είκοσι χρόνια!

Προσχηματική χαρακτήρισε τη διαβούλευση ο τέ-

ως  Κοινοτάρχης Βαρνάβα Κόλλιας. 

Γράφει μεταξύ άλλων στην απόφασή του το Κοινο-

τικό Συμβούλιο:

Το εν λόγω σχέδιο νόμου κρίνεται απαράδεκτο και

δημευτικό για τις περιουσίες των πολιτών από

όπου πέρασε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα: κατά την

κύρωση των δασικών χαρτών και πινάκων, σύμφω-

να με το άρθρο 27 του νόμου 2664/3.12.1998 με

την οποία ρυθμίζεται η κύρωση των ανωτέρω χαρ-

τών και πινάκων από επιτροπή η οποία αποτελείται

από δασολόγο, τοπογράφο και γεωπόνο, είναι

απαράδεκτη και αντισυνταγματική, διότι πραγματο-

ποιείται από μέλη της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποί-

οι ενεργούν ως ελέγχοντες και ελεγχόμενοι ταυ-

τοχρόνως. Ο καταργηθείς νόμος 248/1976 εις τα

άρθρα του 12, 13 και επόμενα, επέτρεπε την άσκη-

ση αντιρρήσεων κατά των χαρτών και πινάκων

ενώπιον του Ειρηνοδικείου και στη συνέχεια του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Με τον σημερινό σε

ισχύ νόμο στερείται ο πολίτης της συνταγματικής

προστασίας της ιδιοκτησίας του, που είχε προβλέ-

ψει ο καταργηθείς νόμος 248/1976.

…

Καταλήγει δε ότι: Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

δεν προβλέπεται τίποτα για αναδάσωση (φυσική ή

τεχνητή), ούτε για έργα αποκατάστασης στις κα-

μένες περιοχές.

Η Κοινότητά μας θα προσβάλει το εν λόγω σχέδιο

νόμου, όταν γίνει νόμος ως αντισυνταγματικό.

Ο Αντιδήμαρχος Ν. Μάκρης Αρμάος έκανε τη

διαπίστωση: «περίμενα ότι το Νομοσχέδιο αυτό
θα είναι κάτι ειδικό, αφού μιλάμε πως θα ανα-
πληρώσουμε το δάσος. Ενας αχταρμάς είναι και
δεν θα γίνει τίποτα. Δεν μπορεί παραθαλάσσιο
οικόπεδο να μη μπορεί να οικοδομείται. Τουλά-
χιστον στη Νέα Μάκρη να είναι στα όρια της ζώ-
νης της Πεντέλης. Ολη η άλλη περιοχή να εξαι-
ρεθεί».
Ο κάτοικος της περιοχής Σταμάτας Σπάτων, Πα-

λαιογιάννης (Αρχιτέκτων), έδωσε ένα παράδειγ-

μα της «ταχύτητας» που λειτουργεί η δημόσια

διοίκηση. 

«Ζήτησα βεβαίωση Δασαρχείου για νόμιμο ακί-
νητο το 2004. Μου απαντήσανε μετά από ένα
χρόνο ότι δεν μπορούν να το αποσαφηνίσουν, γι’
αυτό το μεταβίβασαν στην Κτηματική Εταιρία
του Δημοσίου. Ακόμη περιμένω απάντηση.
Σκεφθείτε λοιπόν κάποιον που είχε ένα σπιτάκι
που κάηκε να περιμένει δέκα χρόνια από αυτούς
τους υπαλλήλους». 

Την ίδια άποψη είχε και ο επικεφαλής της μειο-

ψηφίας Θανάσης Μπαλής

για τις κρατικές υπηρεσίες

και τις ταχύτητες που λει-

τουργούν. «Ολοι ξέρουμε
πώς λειτουργούν οι υπηρε-
σίες του κράτους. Αν περι-
μένουμε να δούμε τους δα-
σικούς χάρτες, νομίζω ότι,
θα πάμε πολύ μακριά».
Τόνισε ότι το νομοσχέδιο

πρέπει να το δουν με ανθρώπους ειδικούς, γιατί

ναι μεν η φιλοσοφία του έχει θετική κατεύθυνση

– να προστατεύσει τα δάση – αλλά μέσα απ’ αυ-

τό ξεπήδησαν άλλα θέματα που είναι πραγματι-

κά. 

«Με το άρθρο 6 επανερχόμαστε στον νόμο 998
που δημιούργησε πρόσφυγες ανθρώπους στον
τόπο τους. Πρότασή μας είναι ότι αυτό το άρθρο
6 πρέπει να αφαιρεθεί.
Δεν έχει καμία θέση σ’ αυ-
τά που συζητάμε σήμερα,
τα εντός περιγράμματος
των καμένων περιοχών»
κατέληξε.

O Πάρης Ευαγγελίου επε-

σήμανε ότι: “Το συγκεκρι-
μένο σχέδιο νόμου μπερ-
δεύει τεχνηέντως τα θέματα της γης μιας περιο-
χής, ως αναδασωτέα, που νομίζω δεν έχει γίνει
ακόμη η κήρυξή της. Μήπως γιατί επηρεάζει την
κατασκευή ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ στο Γραμματικό; 
Η περιοχή δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, πιθα-
νόν να οφείλεται στην κατασκευή του ΧΥΤΥ που
θέλει να κάνει η νέα κυβέρνηση.

Μια άλλη διάσταση

Η Ιωάννα Στεργίου έδωσε μία άλλη διάσταση.

Δήλωσε τις αντιρρήσεις του συνδυασμού της

για το σχέδιο νόμου, αλλά όχι σ’ αυτά που ακού-

στηκαν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μίλησε για

την απόλυτη τσιμεντοποίηση που κυριαρχεί πα-

ντού και ιδιαίτερα στην αντίληψη του πολίτη γε-

νικότερα.
Συνέχεια στη σελ. 11

Απαράδεκτο και δημευτικό για τις περιουσίες μας

Διατείνεται η  Κοινότητα Βαρνάβα
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“Το άχθος της Ιστορίας” - Χέγκελ* 

Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, ο βασιλιάς των Μο-

λοσσών, χάρηκε όταν οι Ελληνικές πόλεις της Κάτω Ιτα-

λίας του ζήτησαν βοήθεια και προστασία. Οι ρωμαϊκές

λεγεώνες είχαν ήδη φτάσει πρό των “πυλών”. Μα και οι

Καρχηδόνιοι της Σικελίας, βλέποντας τους Έλληνες να

βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχιζόμενης έριδας και

διχασμού και ως εξ’ αυτών ιδιαίτερα ευάλωτους, δημι-

ουργούσαν μονίμως προβλήματα στον ντόπιο πληθυσμό. 

Τότε ήταν που ζητήθηκε η προστασία του Πύρρου. Ο

Πύρρος άλλωστε, ήταν και κατά κάποιο τρόπο συγγενής.

Η δεύτερη γυναίκα, που είχε παντρευτεί - μετά το θάνα-

το της  πρώτης - ήταν αδελφή του Αγαθοκλή, ονομαστού

Τυράννου των Συρακουσών. Μαζί με την “αδελφή” του

Αγαθοκλή είχε πάρει για προίκα την Κέρκυρα και την

Λευκάδα.

Σκληρός πολεμιστής μα και εξαίρετος διαπραγματευτής

και διπλωμάτης, ήταν συνάμα συμφεροντολόγος κι αδυ-

σώπητος· πουθενά  δεν σταματούσε. Μετά από μια περι-

πετειώδη ζωή και ύστερα από νικηφόρους πολέμους, κα-

τάφερε να πάρει μέρος στη συμμαχική μοιρασιά των Μα-

κεδονικών κρατών και να καρπωθεί Θεσσαλία και Μακε-

δονία. Έτσι, ανακηρύχτηκε βασιλιάς Μολοσσών και Μα-

κεδόνων. Αλλά δεν άργησε να χάσει την Μακεδονία και

την Θεσσαλία. Παρ’ όλα ταύτα δεν έμεινε αδρανής. Ποτέ

δεν έμενε ήσυχος. Την άνοιξη του 280π.Χ. απαντώντας

στην ελληνική πρόσκληση που προανέφερα, πέρασε

στην Ιταλία με βαρύ εξοπλισμό, 20.000 πεζούς, 3.000 ιπ-

πείς, 20 πολεμικούς ελέφαντες, 2.000 τοξότες, 500

σφενδονίτες κ.α. Οι Ταραντίνοι, αμέσως ενθουσιασμένοι,

“έκοψαν”  μάλιστα στην αρχή και νομίσματα προς τιμήν

του. Ο ενθουσιασμός όμως είπαμε ήταν μόνο για την αρ-

χή. 

Στην πόλη Ηράκλεια ήρθε σε σύγκρουση με τις ρωμαϊκές

λεγεώνες. Χάρη στην προικισμένη στρατηγική του τέχνη,

κατατρόπωσε τους Ρωμαίους εκεί κοντά στον Κόλπο του

Τάραντα το 280π.Χ. Η νίκη του στρατού του Πύρρου,

ήταν μεγάλη αλλά μεγάλη και η ζημιά που έπαθε. Κατα-

στροφική για τους ηττημένους αλλά εξίσου και για τους

νικητές. Γι΄αυτό και

στην ιστορία εγγράφη

και έμεινε ειρωνικά

γνωστή, σαν «Πύρρειος

νίκη».

Οι Ρωμαίοι μπορεί να εί-

ναι εξουθενωμένοι και

καταπονημένοι αλλά

σκληροί. Δεν υποχω-

ρούν όταν φτάνει ο ρή-

τορας Κινέας, ο απε-

σταλμένος του Πύρρου

για διαπραγματεύσεις

και συμβιβασμούς. Αρ-

νούνται τα πάντα και

τον συμβιβασμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζει  η  συζήτη-

ση  που προκάλεσε ο ρήτορας Κινέας με τον Πύρρο, προ-

τού ακόμη αποδεχτεί την αποστολή.

Την στιχομυθία την μεταφέρω σε ελεύθερο λόγο και με-

τάφραση από κείμενο πού μάθαμε από τον Πλούταρχο:

«Εσύ φίλε μου Κινέα,  βιάσου και πήγαινε. Κινήσου  όμως

προσεκτικά. Μόλις πετύχεις την προσδοσκώμενη ειρήνη

με τους Ρωμαίους και αποκοιμηθούν τα πράγματα, εγώ

θα συνεχίσω. Για μένα δεν υπάρχουν εμπόδια! Για μένα

δεν υπάρχουν Έλληνες και Βάρβαροι  που να μπορούν να

σταθούν απέναντι μου..! Θα τους κατακτήσω όλους, και

σιγά σιγά ολόκληρη την Ιταλία!». 

«Και μετά τι;»

«Μετά σειρά έχει ολόκληρη η Σικελία. Θα της φανώ χρή-

σιμος άλλωστε. Ο Αγαθοκλής πάντα μου έλεγε για την

αναρχία και την ένταση που εκεί δημιουργούν οι - εγκά-

θετοι - δημαγωγοί».

«Και όταν τα επιτύχομε και αυτά;»

“Έ τότε στο στόχαστρο θα είναι η γη της Καρχηδόνας και

της Λιβύης. Από εκείνη τη στιγμή, καμιά άλλη χώρα δεν

θα τολμήσει να μας υποτιμήσει ή να μας καταφρονήσει”. 

«Και λοιπόν;» ξαναρώτησε ο Κινέας.

«Έ, τότε Μακεδονία και Ελλάδα θα είναι στην εξουσία

μας».

«Καλά βασιλιά μου και με όλα αυτά τα πλούτη, όλη αυτή

την εξουσία, όλη αυτή την υπόδουλη γη, εμείς τι θα κα-

τορθώσομε, τι θα κερδίσουμε για τους εαυτούς μας;» 

«Μα τέλοσπάντων ακόμα δεν καταλαβαίνεις; Τότε θα

έχουμε όλο τον χρόνο και την ηρεμία, να ζούμε, να συ-

ζητάμε απερίσκεπτοι σαν φίλοι και όσες ώρες θέλομε»!

Ο Κινέας τον ξανακοίταξε απορημένος και ξαναχτύπησε:

«Γιατί τώρα δεν μπορούμε να συζητάμε; να μιλάμε, να

καθόμαστε  ήρεμα σαν φίλοι; Γιατί θα πρέπει  να χυθεί τό-

σος πόνος, τόσος κόπος, τόσος θάνατος τόσο αίμα για

να αποκτήσομε αυτά τα αγαθά που ήδη έχομε σήμερα;

Ναι τόσο αίμα!» τόνισε ο Κινέας. 

Και ο “αφελής” ο Κινέας, ο ρήτορας  τα βροντοφώναξε

αναπαράγοντας τα στην διαπεραστική ηχώ των αιώνων.

Για να ακουστεί. Να διδάξει. Να προσπαθήσει να μεταφέ-

ρει μέχρι σήμερα το μήνυμα.   Το μήνυμα της αναίμακτης

ειρήνης. 

Και  νομίζω πως τη φωνή του Κινέα την ακούσατε καθα-

ρά και εσείς όπως  κι εγώ. 

* Φ. Χέγκελ (1770-1831) Γερμανός φιλόσοφος. Έλεγε πως «η

Ιστορία της ανθρωπότητας - είναι ένα βαρίδι άχρηστο, αφού κα-

νείς δεν την διαβάζει και πολύ περισσότερο κανείς δεν την μελε-

τά. Κανείς δε θέλει να  διδαχθεί  απο αυτή».                       

Ο Πύρρος τελικά, συνέχισε να μάχεται, να πολεμά: Απέλεια, Λευ-

κανία, Βρέττη, Αισκουλούμ,  Κατάληψη της Σικελίας. Το 275 π.Χ.

ήττα στο Μπενεβέντο από τους Ρωμαίους.

Ακολούθως μάχη και κατάληψη τη Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Λα-

κωνίας, Άργους, όπου στο τέλος, ήρθε και το αναπάντεχο, ένα κε-

ραμίδι από τα χέρια μιας γυναίκας, κατευθύνθηκε στο κεφάλι του

Πύρρου. Η Δυναστεία του Πύρρου έχει τώρα τελειώσει. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––––

Βοηθήματα

1)  Γ. Κόκκινος: ‘’Από την Ιστορία στις Ιστορίες’’ Εκδ.Ελλ.

Γράμματα 1998

2) Ζαν λε Κόφ ‘’Ιστορία και Μνήμη Εκδ. Νεφέλη 1998

3) “Ιστορία Ελλ. ¨Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών. 

4) “Εγκ. Πάπυρος Λαρούς”, Μπριτάννικα 

Ο ρήτορας Κινέας  

συμβουλεύει τον βασιλιά Πύρρο

Γράφαμε λοιπόν σε προηγούμενο φύλλο για την ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού συμβουλίου Βούλας, που αφορούσε την Β’

πλαζ, 

Η απόφαση ζητούσε αναστολή εργασιών και επεσήμαινε ότι η

β’ πλαζ ανήκει σε ζώνη ειδικής προστασίας.

Ακόμη επεσήμαινε ότι οι κατασκευές της αποτελούν μνημείο πο-

λιτιστικής κληρονομιάς και πρέπει να κηρυχθούν διατηρητέες.

Όπως γράφουμε η απόφαση ήταν ομόφωνη και ένας από τους

συμβούλος που την ψήφισαν ήταν και ο Παν. Σωτηρόπουλος.

Με έκπληξη λοιπόν διάβασα σε τοπική εφημερίδα άρθρο του

στο οποίο μάλιστα προτείνει για τη Β’ πλαζ:

«Πολυδύναμο Αθλητικό κέντρο με κολυμβητήριο ολυμπιακών

προδιαγραφών, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, καθώς και υπαί-

θριο θέατρο, που θα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως θερινός

κινηματογράφος! Και συνεχίζει:

Και μέχρι να γίνει, προτείνουμε:  Να επισκευάσουμε και να θέ-

σουμε σε λειτουργία όλες τις υπάρχουσες υποδομές και να με-

τατρέψουμε αυτό τον παράδεισο σε τόπο υποδοχής και φιλο-

ξενίας παιδιών μας, από τα χωριά της υπαίθρου, των ακριτικών

νησιών μας των αδελφών μας παλινοστούτνων, των ομογενών,

τα παιδιά των Πομάκων και γιατί όχι τα παιδιά των Ελλήνων

τσιγγάνων».

Και αναρωτιόμαστε: Δεν ξέρει τι έχει ψηφίσει ο κ. Σωτηρόπου-

λος στο Δ.Σ. ή άλλα λέει μέσα και άλλα έξω;

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Με αφορμή το σχόλιο της Αννας

Μπουζιάνη, στη στήλη “Απ’ το καρφί
στο πέταλο” στο προηγούμενο φύλλο

της εφημερίδας μας για το “ποιος εί-

ναι ο Ξυνίδης”, παραθέτω μερικά πο-

λύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον

νέο γραμματέα του Εθνικού Συμβου-

λίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η εκλογή του αποτέλεσε έκπληξη μό-

νο για όσους δεν έχουν εντρυφήσει

στους μηχανισμούς υποστήριξης του

Γιώργου Παπανδρέου. Έκπληξη-ίσως-

ήταν το ισχυρό μήνυμα των Σημιτικών

στον πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αφού

194 μέλη του Συμβουλίου είπαν όχι

στην επιλογή Ξυνίδη, 53 επέλεξαν το

λευκό και 15 το άκυρο.

Ο Σωκράτης Ξυνίδης υπήρξε ο προξε-

νητής μεταξύ ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τουρκικού

προξενείου Κομοτηνής με το οποίο δια-

τηρεί άριστες σχέσεις, όπως κατ’ επα-

νάληψη έχει καταγγελθεί στον τοπικό

θρακιώτικο Τύπο. Είναι ο άνθρωπος που

υπέδειξε στον Γ.Α.Π. την υποψηφιότη-

τα της πράκτορος της Τουρκίας Γκιούλ

Καραχασάν για την υπερνομαρχία στις

δημοτικές εκλογές του 2006 και την

υποψηφιότητα του επίσης προερχόμε-

νου από τα σπλάχνα του τουρκικού βα-

θέος κράτους, Τσετίν Μαντατζή, για

βουλευτή Ξάνθης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι ίδιοι

οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Έλληνες

Πομάκοι, μουσουλμάνοι στο θρήσκευ-

μα, έχουν καταγγείλει και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

για τις σχέσεις του με το τουρκικό προ-

ξενείο Κομοτηνής και τους Καραχασάν

και Μαντατζή ως πράκτορες της Τουρ-

κίας, από τις στήλες της μαχητικής πο-

μακικής εφημερίδας «Νάτπρες».

Στις εκλογές του 2007 ο Ξυνίδης

εκλέχθηκε δεύτερος πίσω από τον

Μαντατζή που τον Ιανουάριο του

2009 είχε δημόσια διακηρύξει ότι «η

τουρκική κοινότητα της Δυτ. Θράκης

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του

τουρκικού έθνους». Ο εκλεκτός των

«Γκρίζων Λύκων», αξιότιμος κ. Μα-

ντατζή, είναι σήμερα βουλευτής του

ελληνικού κοινοβουλίου με ευθύνη

των Γ.Α.Π. και Ξυνίδη. Για να προχω-

ρήσει η αγαστή συνεργασία ΠΑ.ΣΟ.Κ.

και αποσχιστικού τουρκικού κινήμα-

τος της Δυτ. Θράκης, οι Τούρκοι απαί-

τησαν θυσία. Και θυσιάστηκε ο Έλλη-

νας βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ξάνθης Πα-

ναγιώτης Σγουρίδης ο οποίος εδώ και

χρόνια αντιτάσσεται στα σχέδια

τουρκοποίησης της μειονότητας και

κατ’ επέκταση της Θράκης μας, έχο-

ντας ν’ αντιπαλέψει όχι μόνο το τουρ-

κικό προξενείο, αλλά και την αντίθετη

άποψη των περί τον Γ.Α.Π. «νεο-πα-

τριωτών».

Επιπρόσθετα ο Π. Σγουρίδης πλήρω-

σε και την φιλία του με τον Βαγγέλη

Βενιζέλο, με την μη επανεκλογή του

στον ακριτικό μας νομό. Σχολιάζο-

ντας το αποτέλεσμα με δηλώσεις του

στις 12 Οκτωβρίου, είπε και τα ακό-

λουθα: «Αυτή την φορά, παρά την αύ-

ξηση ψήφων στο πρόσωπό μου, η μά-

χη χάθηκε. Χάθηκε γιατί στην Θράκη

έχουμε μία Δημοκρατία δύο ταχυτή-

των. Αυτή της υγιούς άμιλλας μεταξύ

ανθρώπων, ιδεών και πολιτικών και

αυτή του τουρκικού προξενείου που

χειραγωγεί την μουσουλμανική ψήφο

και προσπαθεί να γίνει ρυθμιστής της

ξανθιώτικης κοινωνίας. Φυσικά, με

την ανοχή πολλών που προσβλέπουν

σε πρόσκαιρα μικροπολιτικά οφέλη.

Όμως η «Δημοκρατία» του προξενεί-

ου Κομοτηνής διχάζει την Θράκη και

δεν αρμόζει σε μιά χώρα ανοιχτή και

ευρωπαϊκή όπως η Ελλάδα».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ποιός είναι ο Ξυνίδης;
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Παράρτημα Γλυφάδας – Βούλας

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή πα-

ράρτημα Γλυφάδας – Βούλας», έχει με συνεχείς δρά-

σεις, καταδείξει την ευαισθησία των μελών της σε όσα

αγγίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, σε όσα ενδιαφέρουν

την πατρίδα μας. 

Δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε στο κάλεσμα

της «ΕΒΔΟΜΗΣ» για την ημερίδα στο Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο Βούλας, με θέμα την παρουσίαση ανίατων ασθε-

νειών πολεμιστών μας στην μαρτυρική Κύπρο του 1974,

εξαιτίας απαγορευμένων τουρκικών όπλων – ναπάλμ κ.α.

Οι Ελληνίδες μητέρες πιο ευαισθητοποιημένες σε τέτοια

ζητήματα, γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να χάνεις ένα παλ-

ληκάρι, που το μεγάλωσες με αίμα ψυχής και κορμιού.

Και όπως συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες των

αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας και στον αγιά-

τρευτο πόνο τους, με την ίδια ευαισθησία αντιλαμβανό-

μαστε και το δράμα κάποιων πολεμιστών μας, που χρό-

νια τώρα μόνοι κι αβοήθητοι, παλεύουν με ανίατες ασθέ-

νειες που τους κληροδότησε η παρουσία τους στο πεδίο

της Τιμής το 1974.

Η πρωτοβουλία σας τιμά τον Άνθρωπο και ότι ευγενέ-

στερο μπορεί να κρύβει καθένας μας στην ψυχή του. Ως

εκ τούτου, μας βρίσκει αρωγούς και συμπαραστάτες σας. 

Η Πρόεδρος

Μαίρη Δαμηλάκου

Εφ’ όσον δεν συγκαταλέγομαι στους οπαδούς της ΝΔ.,

δεν δικαιούμαι να τους υποδείξω ποιόν να ψηφίσουν

για ηγέτη του κόμματός τους. Η ποιόν να μην ψηφί-

σουν.

Όμως, εκτός και πάνω από οπαδοί της Ν.Δ. είναι Έλλη-

νες. Σε αυτήν τους την ιερή ιδιότητα, την αρχαιότερη

και ανώτερη από κόμματα και φατρίες, απευθύνω έκ-

κληση να σκεφτούν και να πράξουν, πάνω απ’ όλα, ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΑ.

Όλοι οι υποψήφιοι για την ηγεσία της Ν.Δ. έχουν πολι-

τικό παρελθόν, όντες γνωστοί και για τις θέσεις τους

και για τις πράξεις τους. Έχουν προ πολλού δώσει αυ-

τό που λέμε «δείγμα γραφής». Τινές έχουν δώσει

εκτός από δείγμα και ...δήγμα, δοκιμασθέντες σε κορυ-

φαίες κυβερνητικές θέσεις από τις οποίες επηρρέασαν

θετικά ή αρνητικά την πορεία της χώρας.

Βέβαιο είναι ότι μεταξύ τους έχουν διαφορές απόψεων

για το πως πρέπει να αντιμετωπισθούν τα εσωτερικά

μας και φλέγοντα προβλήματα. Προβλήματα, που όσο

κι αν έχει συρρικνωθεί-και συνεχίζει να συρρικνώνεται-

η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας, έχουμε ακόμα

παραθυράκια για να περνάμε τις απόψεις μας.

Όμως, τα εσωτερικά μας θέματα εξαρτώνται αναγκαστι-

κά από τη διεθνή θέση της χώρας μας, από τις απειλές

που αντιπροσωπεύουν οι επίβουλοι γείτονές μας, από τα

λεγόμενα-και υποβαθμισμένα-εθνικά μας θέματα.

Σε μία εποχή όπου η παγκόσμια Νέα Τάξη προωθεί συ-

στηματικά την απο-εθνοποίηση των λαών για να τους

περάσει ευκολότερα από την μηχανή του κιμά και να

τους καταστήσει άβουλη, άψυχη και υπάκουη μάζα, δεν

έχουμε δικαίωμα σε επιλογές κομματικών ηγεσιών που

παντοιοτρόπως έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο στερού-

νται εθνικού αναστήματος, αλλά και φανερά υπονο-

μεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, υπήκοες σε εξω-

ελλαδικά κελεύσματα.

Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου δεν ηττήθηκαν οι οπα-

δοί της Ν.Δ., αλλά η ηθικά εκπεσούσα ηγετική ομάδα

της. Τώρα, στις εσωκομματικές τους εκλογές, οι νεο-

δημοκράτες έχουν την ευκαιρία να καταγάγουν ηθική

νίκη έναντι των οπαδών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που έφεραν

στην ηγεσία του κόμματός τους και της πατρίδας μας

έναν άνθρωπο του οποίου οι θέσεις στα εθνικά μας θέ-

ματα αγγίζουν τα όρια της εθνικής μειοδοσίας, αν δεν

τα υπερβαίνουν.

Εάν η επόμενη ηγεσία σας, συμπατριώτες νεοδημο-

κράτες, κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Γ. Πα-

πανδρέου στα εθνικά μας θέματα, θα έχετε κατ’ ουσία

ψηφίσει όλα όσα καταστροφικά για την Ελλάδα απερ-

γάζονται οι δικτάτορες της Νέας Τάξης. Επειδή δε,

για όλους μας θα έρθει κάποτε η στιγμή που θα πρέ-

πει να κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια και ν’ απο-

λογηθούμε για την πατρίδα που τους παραδώσαμε,

σκεφθείτε το πολύ, μα πάρα πολύ καλά, ποιόν θα ψη-

φίσετε για την επόμενη ηγεσία σας. Σκεφθείτε με τις

μνήμες και την ψυχή γενεών και γενεών Ελλήνων

πριν από μας, σκεφθείτε για τις επόμενες γενιές που

θα ζήσουν σ’ αυτόν τον μυριοβασανισμένο τόπο μετά

από εμάς. Η ευθύνη σας υπερβαίνει κατά πολύ τις

εσωκομματικές σας διεργασίες. Είναι ιστορική, είναι

εθνική ευθύνη. Επωμισθείτε την και πράξετε ότι σας

φωτίσει ο Θεός και η Πατρίδα που έχετε στην ψυχή

σας, αναλογιζόμενοι ότι το αποτέλεσμα των εσωκομ-

ματικών εκλογών σας θα επηρρεάσει όλους τους Έλ-

ληνες.

Και θυμηθείτε: Μετά την απομάκρυνση εκ της κάλπης,

ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Εκλογή ηγεσίας της Ν.Δ.

Επιλογή εθνικής ευθύνης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κα Διευθύντρια,

Η πρόταση σας , που αφορά στην διοργάνωση της επι-

στημονικής ημερίδας  για

την παρουσίαση των ιδιαίτε-

ρων μορφών καρκίνου και

ανίατων ασθενειών που

αποκόμισαν οι  συνάνθρω-

ποι μας στην μαρτυρική Κύ-

προ το 1974, χαίρει της άμε-

σης και θετικής μας ανταπό-

κρισης.

Έχετε την στήριξη μας σε

κάθε  προσπάθεια και δράση

η οποία έχει στόχο να πραγματοποιηθεί ένα ακόμη

επιστημονικό βήμα που θα οδηγήσει  στην διεύρυνση

των επιλογών και τη δυνατότητα ενός καλύτερου τρό-

που ζωής  και καθημερινότητας  των συμπατριωτών

μας που εκτέθηκαν και νόσησαν αγωνιζόμενοι  για την

ειρήνη.  

Ευχόμαστε με τη λήξη των εργασιών της  ημερίδας

στο Ασκληπείο , τα συμπεράσματα των συναδέλφων

να δώσουν απαντήσεις και  πιθανότατα  λύσεις  ούτως

ώστε να αντιμετωπιστούν  παρόμοιες  καταστάσεις

με ακόμα μεγαλύτερες  πιθανότητες  ίασης. 

Με εκτίμηση,

O δήμαρχος Καλλιθέας

Κώστας  Ασκούνης

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κύριε Ρώντα,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ενημερώθηκα για τη

σπουδαία πρωτοβουλία σας περί διεξαγωγής

ημερίδας από το

Ασκληπιείο Βούλας με

στόχο την παρουσίαση

των χρόνιων και ανιά-

των προβλημάτων

υγείας που αντιμετω-

πίζουν οι ήρωές μας

που αγωνίστηκαν για

μια Κύπρο ελεύθερη

και ανεξάρτητη.

Για την ευαισθησία αυ-

τή που επιδεικνύετε, επιθυμώ να εκφράσω σε

σας και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου τα θερμά

μου συγχαρητήρια.

Ως Δήμαρχος Νέας Μάκρης αλλά και ως για-

τρός, τιμώντας τον όρκο που έχω δώσει, προτί-

θεμαι να βρεθώ δίπλα σας σε οτιδήποτε χρεια-

στεί, αρωγός σε αυτή τη συγκινητική προσπά-

θειά σας που είμαι βέβαιος ότι θα στεφθεί με

απόλυτη επιτυχία.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης 

Ιορδάνης Λουίζος

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Από έρευνα που εκπονήθηκε από την

Μ. Ρήγα υποψήφια διδάκτορα του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς υπό την επίβλε-

ψη του λέκτορα του τμήματος Οικονο-

μικής Επιστήμης Θ. Βοζίκη προέκυψαν

συγκλονιστικά ποσοστά λαθών που

συμβαίνουν στα νοσοκομεία αλλά και

αυξημένες δικαστικές υποθέσεις απο-

ζημίωσης αυτών.

Στην έρευνα αναλύουνε το περιεχόμενο

259 τελεσίδικων αποφάσεων πολιτικών

και διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέ-

σεις εκδίκασης αστικής ιατρικής ευθύ-

νης κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η μέση επιδικασθείσα αποζημίωση που

προέκυψε από την ανάλυση των στοι-

χείων, ανέρχεται σε 305.093 ευρώ

(305.163 ευρώ για τα δημόσια και

282.727 ευρώ για τα ιδιωτικά νοσοκο-

μεία) και αντιπροσωπεύει το 30,4%

της αιτούμενης αποζημίωσης ενώ ο

μέσος χρόνος επίτευξης τελεσίδικης

απόφασης ανέρχεται σε έξι χρόνια. 

Το 21,2% των προσφυγών κινήθηκε

κατά ιατρών γενικής χειρουργικής, το

16% μαιευτικής - γυναικολογίας. Επί-

σης το 68,4% των παθόντων ήταν γυ-

ναίκες και το 83,4% των ιατρικών

σφαλμάτων είχε ως συνέπεια τη μόνι-

μη αναπηρία ή το θάνατο. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύ-

ξηση της ζήτησης συμβολαίων αστικής

ευθύνης ιατρών όπως και αύξηση των

αποζημιώσεων, αναφέρει η Ένωση

Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος η

οποία εξ αυτού του λόγου για πρώτη

φορά επιχειρεί να συγκεντρώσει στοι-

χεία σχετικά με την αστική ευθύνη ια-

τρών. 
Στοιχεία από την εφ. «Κόσμος του Επενδυτή»

Έφτασε ο χειμώνας, κλείσαν αναγκαστικά τις πόρτες τα

μαγαζιά και το τσιγάρο παρόν.

Κλασικοί στις “παραδόσεις” μας, μαζί με το καφέ μας  ή το

ποτό μας πρέπει να συνδυάσουμε και το τσιγάρο ή το πού-

ρο μας! Τι κι αν νομοθετούμε για την απαγόρευσή του, τι

κι αν εφαρμόζεται πλέον στις περισσότερες χώρες της

Ευρώπης και όχι μόνο... Κόβεται το στιγάρο; Κι ύστερα,

τους ελέγχει κανένας για να πιεστούν να εφαρμόσουν τον

νέο νόμο;

Ή περιμένουν να πράξουν συνειδησιακά οι καπνιστές και

οι επιχειρηματίες.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι, δεν πάσχουμε από

νόμους αλλά από την εφαρμογή τους.

Με την ελπίδα θα μείνω...

Παρακάτω δημοσιεύουμε κείμενο επί του θέματος που μας

απέστειλε ο Κώστας Στεφ. Καββάδας.

ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ …ΤΩΡΑ!
(«Απαγορεύεται η χρήσις του …καπνίζειν»)

Δεν ξέρω αν το θεωρείτε «εύρημα» άξιο αναφοράς, εγώ πάντως

δεν δυσκολεύτηκα να κάνω μερικές σκέψεις…

Η Ελληνική «πραγματικότητα» επανέρχεται στο προσκήνιο…

Ηταν πριν 153 χρόνια που εκδόθηκε το επόμενο ΔΙΑΤΑΓΜΑ περί

απαγορεύσεως του καπνίσματος στα δημόσια γραφεία και κατα-

στήματα.

Δεν ξέρομε βέβαια πόσο κράτησε η …εφαρμογή του. Ούτε και

τώρα ξέρομε πόσο θα ισχύσει η «μοντέρνα» απαγόρευση… Μας

λένε ότι θα υπάρχουν «χώροι ειδικοί» για καπνιστές.. αν και η

πλειονότης των Ελλήνων αδιαφορούν για την απαγόρευση (Ηταν

κάτι αναμενόμενο…).

Ομοιότητες: - Και οι δύο απαγορεύσεις έγιναν μήνα Ιούλιο.

- Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός καλείται να … «εκτελέσει»

εκείνο το Διάταγμα και να επιβλέψει την εφαρμογή της τρέχου-

σας διατάξεως νόμου!! Με τα όργανά του!!!

Ουσιώδης Διαφορά: - Τότε ο λόγος της απαγόρευσης ήταν η απο-

φυγή… «δυστυχημάτων εξ ενδεχομένων πυρκαϊών»… Τώρα εί-

ναι λόγος περιβάλλοντος και υγείας!! Των μη καπνιστών…(φαίνε-

ται δεν έχομε πια πυρκαϊές εκ του καπνίσματος!! Τα δάση όμως;;).

Παρατίθεται το Διάταγμα του 1856 αυτούσιο και προσκαλούνται

οι αναγνώστες να κάνουν και τις δικές τους σκέψεις!!

Ιατρικά λάθη και “αποζημιώσεις”

Ο νόμος περί απαγόρευσης 

του καπνίσματος έγινε ...

Ποιός είπε ότι ο εκσυγχρονισμός και η παράδοση δεν πάνε μαζί;

Σύμφωνα με ψηφοφορία που έχουμε αναρτήσει στο

site της ΕΒΔΟΜΗΣ πρώτος σε προτίμηση για πρόεδρος

της Ν.Δ. με ποσοστό 45,9%, έρχεται ο Αντώνης Σαμα-

ράς. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και η Ντόρα

Μπακογιάννη έρχεται ...τέταρτη. Εντύπωση μας κάνει

που την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο “άλλος”. 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως γνωστών ήδη απε-

σύρθη και είναι η δεύτερη φορά που εγκαταλείπει

τους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. 

Το ζητούμενο για τους οπαδούς της Ν.Δ. δεν θα

έπρεπε βέβαια να είναι ποιός υποψήφιος ηγέτης τους

θα μπορούσε να υπερισχύσει του Γιώργου Παπαν-

δρέου σε εθνικές εκλογές, αλλά ποιός θα μπορούσε

από την θέση του πιθανού μελλοντικού πρωθυπουρ-

γού, να ωφελήσει την χώρα.

Αντώνης Σαμαράς

Άλλος

Ντόρα Μπακογιάννη

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Παναγιώτης Ψωμιάδης

Ποιόν θεωρείται καταλληλότερο για πρόεδρο της Ν.Δ.

Πρώτος ο Σαμαράς 
στην Ανατολική Αττική

ΔΙΑΤΑΓΜΑΜΑ
Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γρα-

φείων και καταστημάτων.

ΟΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρ-

καϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των

Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

α. απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυ-

ρίγγων (τσιμπουκίων), είτε δια σιγάρων, εις πάντας εν γένει

τους υπαλλήλους και υπηρέτας του κράτους εντός των δη-

μοσίων γραφείων και καταστημάτων.

β. η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον

προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία

χάριν υποθέσεως ή άλλης τινος αιτίας.

Γ’. ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός θέλει δημοσιεύ-

σει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1858

ΕΕν ονόματι του Βασιλέως

Η βασίλισσα ΑΜΑΛΙΑΙΑ
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Συνέχεια από τη σελ. 7

«Ολοι μιλήσατε για το  οι-
κονομικό, το κοινωνικό. Για
το περιβαλλοντικό ζήτημα
ενδιαφέρεται κανείς; Ότι

σε λίγο με το τσιμέντο που
έχει πέσει σε όλη την Αττι-
κή, θα πλημμυρίζουμε, δεν

θα μπορούμε να αναπνεύ-
σουμε και όχι μόνο εμείς,
αλλά όλη η περιοχή. Κανείς
δεν ενδιαφέρεται για το τι
θα γίνει στο μέλλον. Ολοι
ενδιαφερόμαστε για το σπι-

τάκι μας, αυτό που χτίσαμε
παράνομα, το οικοπεδάκι
μας, στενά και ιδιοτελώς. 

Πάρτε το αυτοκίνητό σας
και κάνετε μια βόλτα από το
Μαραθώνα να δείτε στα
τέσσερα στρέμματα που
χτίζεις κανονικά 200τ.μ. πό-
σα τσιμέντα έχουν ρίξει, με
τις νόμιμες άδειες που
έχουν πάρει.
Και κατέληξε: «Κατά την
άποψή μας έπρεπε να πάρει
όλες τις καμένες περιοχές
της Αττικής.  Θα πρέπει
όλες οι δασικές εκτάσεις
να μεταβιβαστούν στο Δη-
μόσιο. Οι φωτιές μπαίνουν
γιατί τα δάση γίνονται οικό-
πεδα».

Οι δασικοί χάρτες είναι
πρόσχημα για ομηρία και
εκλογικές διευκολύνσεις,
επεσήμανε ο  Γ. Πάντζας.

Αντιδράσεις στο Σχέδιο Νόμου για τις καμένες εκτάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Ν.Σ. απο-

φάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφισε η πτέρυγα του

ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το άρθρο 6 που το θεωρεί θετι-

κό),  να διατυπώσει τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

- θετική κρίνεται η σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Κα-

τεδαφίσεων, ως τμήμα της υπηρεσίας Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα τον εντοπισμό και

την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός ανα-

δασωτέων περιοχών. Κρίνεται όμως απαραίτητη η δι-

εύρυνση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσία αυτής

σύμφωνα με την πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή

Δημόσιας Διοίκησης.

– θετική είναι η υιοθέτηση Συστήματος Τηλεσκοπι-

κής Χαρτογράφησης για τον εντοπισμό των αυθαί-

ρετων κτισμάτων, ένα σύστημα που ήδη επεξεργά-

ζεται το ΤΕΕ για λογαριασμό της Νομαρχίας Ανατο-

λικής Αττικής.

– η αναγκαία προώθηση με κατεπείγουσες διαδικα-

σίες τόσο της κτηματογράφησης όσο και της διαδι-

κασίας κύρωσης των δασικών χαρτών πρέπει να γί-

νει με ουσιαστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης α΄

και β΄ βαθμού.

– το μέτρο της αναστολής έκδοσης οικοδομικών

αδειών πρέπει να συνδυασθεί με την πράξη κήρυ-

ξης των αναδασωτέων περιοχών, όπως έχει προτεί-

νει και με παλαιότερη απόφαση του το Νομαρχιακό

Συμβούλιο.

– οι προβλέψεις για διακοπή οικοδομικών εργασιών

σε κτίρια που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια (άρα

και έγκριση δασαρχείου) εκτιμάται ότι θα δημιουργή-

σει προβλήματα και κοινωνική αναστάτωση. Προτεί-

νεται ο εντός τακτού χρονικού διαστήματος, π.χ.

ενός διμήνου, επανέλεγχος όλων των εν εξελίξει οι-

κοδομών από ειδικές επιτροπές με συμμετοχή εξει-

δικευμένων επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης και πε-

ριβάλλοντος. Θεωρούμε επιβεβλημένο τα όποια μέ-

τρα ληφθούν για την προστασία των δασών και δα-

σικών εκτάσεων από έργα ιδιωτών να ληφθούν και

για τα έργα των φορέων που εντάσσονται στον ευ-

ρύτερο δημόσιο τομέα.

– οι προβλέψεις του άρθρου 6 δεν πρέπει να περιλη-

φθούν σε αυτό το σχέδιο νόμου, αφού αποτελούν

περιπτωσιακή αντιμετώπιση στο μεγάλο θέμα της

δασικής νομοθεσίας, που πρέπει να αναθεωρηθεί συ-

νολικά μετά από δημόσια διαβούλευση.

Εκτός από τα παραπάνω το Νομαρχιακό Συμβούλιο

θεωρεί ότι η Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει άμεσα

σε κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου

δράσης για την ανάκτηση του φυσικού περιβάλλο-

ντος της περιοχής. 

Ειδικότερα πρέπει άμεσα να προωθηθούν:

– η προστασία του πυρήνα των ορεινών όγκων της

Αττικής 

– η στήριξη προγραμμάτων αναδάσωσης

- η ολοκλήρωση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών

και αντιδιαβρωτικών έργων στην ευρύτερη περιοχή.

– η αναστολή, λόγω της επιδείνωσης των περιβαλ-

λοντικών συνθηκών της προώθησης του Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ), προκειμένου να υπάρξει συ-

νολική αναθεώρησή του, όπως κατ΄ επανάληψη έχει

προταθεί από την Νομαρχία μετά τις πρόσφατες

πυρκαγιές.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής θεω-

ρεί τέλος ως εξαιρετικά σημαντική την προώθηση

όλων των δράσεων που περιλαμβάνονται στο αίτημα

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας, που κατατέθηκε πρόσφατα στο Ταμείο

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την χρη-

ματοδότηση των απαιτούμενων έργων μετά τις κα-

ταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.

Η απόφαση του Ν.Σ.

Αντικείμενο του έργου είναι η οριοθέτηση

του ρέματος «Βαζάνα» σε συνολικό μήκος

3.950 μέτρων περίπου και έργα διευθέτη-

σης της κοίτης του ρέματος, στα διοικητικά

όρια της Ν. Μάκρης. 

Η εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής

είναι θετική με οριακή πλειοψηφία, με δια-

φωνούντες τον Χρ. Καλαποθαράκο και τον

Ν. Στεφανίδη. 

Το θέμα είχε εισαχθεί εκτός ημερήσιας διά-

ταξης στη Ν.Ε. και δεν υπήρχε πληροφό-

ρηση των συμβούλων για να αποφασίσουν.

Στην έναρξη της συζήτησης στο Ν.Σ. ο Χρ.

Καλαποθαράκος και ο Ι. Καπετάνιος ζήτη-

σαν αναβολή του θέματος που την υποστή-

ριξε και ο Ν. Στεφανίδης. 

Ο Ι. Καπετάνιος εξέφρασε την απορία πώς

είναι δυνατόν μία Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου Ν. Μάκρης να κρίνει ένα τέτοιο έρ-

γο. 

«2 μέτρα ύψος κλειστός αγωγός κάτω από
ένα δρόμο. Αυτός πολύ γρήγορα με τα
φερτά υλικά θα βουλώνει. Πώς θα μπαίνει
μηχάνημα  μέσα για να καθαρίζει»; Αναρω-

τήθηκε και επέμεινε σε ορισμένα στοιχεία

της μελέτης, καθ’ ότι είναι γνώστης λόγω

επαγγέλματος.

Ο Ν. Στεφανίδης δήλωσε ότι: Δεν έχουμε
καμία εμπιστοσύνη στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Ν. Μάκρης και σε καμία άλλη.
Εχουμε παράδειγμα τι έγινε στην Εύβοια
με τις πλημμύρες και γνωρίζουμε τι γίνεται
όπου οι Δήμοι οριοθετούν ρέματα.

Βαριές κατηγορίες από 

τον Καλαποθαράκο

Ο Χρ. Καλαποθαράκος, διάβασε επιστολή, στην

οποία επεσήμαινε μεταξύ άλλων:

«Ο βασικός λόγος που επιφυλάχτηκα να το ψηφί-

σω στη Ν.Ε., ήταν για να έχω επαρκή χρόνο μέ-

χρι σήμερα να ερευνήσω το θέμα,   επιπλέον

γνώριζα  και  την ύπαρξη πολλών παράπονων των

δημοτών Νέας Μάκρης κατά το παρελθόν για πα-

ρόμοια θέματα.

Στο Δήμο Νέας Μάκρης, υφίσταται ένα ιδιόρρυθ-

μο καθεστώς που λειτουργεί ανορθόδοξα, κατά

την άποψη μου.

Καθεστώς που ορίζει, Μία, ευτυχώς …ΜΙΚΡΗ, πα-

ρέα δημοτικών συμβούλων και αντιδημάρχων και

εξαιρώ από αυτή την παρέα προς τιμήν του τον

Δήμαρχο τον οποίο εκτιμώ. 

Η συγκεκριμένη παρέα αποτελείται από μεγαλο-

κατασκευαστές

που δραστηριοποι-

ούνται επιχειρημα-

τικά κυρίως στα δι-

οικητικά όρια του

Δήμου της Νέας

Μάκρης.

Θα αναρωτηθείτε

ίσως, που βρίσκε-

ται το πρόβλημα…. Στο ότι κάποιοι δημοτικοί

σύμβουλοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά

ως κατασκευαστές ή μεσίτες οικοπέδων και κα-

τοικιών, εφόσον δραστηριοποιούνται νόμιμα?? 

...

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι Δημοτικός εκ-

πρόσωπος που μίλησε απειλητικά στη Ν.Ε., είναι

ιδιοκτήτης πολλών  οικοπέδων μετά της συζύγου

του, (στις συγκεκριμένες παρα-ρεμάτιες περιο-

χές και όχι μόνο….) για τις οποίες εμείς καλού-

μεθα να γνωμοδοτήσουμε, δηλαδή την οριοθέτη-

ση του ρέματος προς ένταξη της 4ης πολεοδομι-

κής ενότητας στην περιοχή. 

Με λίγα λόγια,  δεν είναι παράνομο να αγορά-

ζουν κάποιοι οικόπεδα προκειμένου να κατασκευ-

αστούν οικίες και καταστήματα σε τιμή ευκαιρίας,

αλλά δεν είναι ηθικό κατά την άποψη μου, να δη-

μιουργούνται ειδικές ευκαιρίες από ΜΙΑ μικρή πα-

ρέα δημοτικών συμβούλων. 

Με ενέργειες  τους, καταφέρνουν να αγοράζουν

τα δικαιώματα από τους ιδιοκτήτες σε πολύ χα-

μηλό κόστος, εφ όσον είναι εκτός σχεδίου πόλης,

και  με προϋποθέσεις που οι ίδιοι διαμορφώνουν

… παράδοξα …. να τα ανταλλάσουν στην τράπε-

ζα γης με φιλέτα μεγάλης αξίας. 

Κάτι που έχει συμβεί ήδη στο παρελθόν !!

Κατά πάσα πιθανότητα οι υδραυλικές και περι-

βαλλοντικές μελέτες που έχουν πραγματοποιη-

θεί, και προβλέπουν κλειστούς αγωγούς εγκιβω-

τισμένους ΠΙΘΑΝΟΝ να αξιοποιούν τέτοιες ιδιο-

κτησίες που αποκτήθηκαν τα τελευταία 6 - 7 χρό-

νια!!!»

Τέλος κάλεσε τους συναδέλφους του να το κατα-

ψηφίσουν για να γίνει επανέλεγχος των μελετών

και επιπλέον με διαφάνεια να γνωρίσουν τις ιδιο-

κτησιακές αλλαγές που έχουν προκύψει τα τε-

λευταία 7 χρόνια !!

Το ίδιο ζήτησε δε και για τα άλλα ρέματα της πε-

ριοχής, Kακό Mελίσσι,  Mαρούγκα  και   Ανατο-

λής.

«Η Ν. Μάκρη εγκλώβισε το ρέμα και όχι το ρέμα
τη Ν. Μάκρη» ήταν η φράση  του Θ. Μπαλή, που

υποδηλώνει την διαμορφωμένη κατάσταση. 

Ο Νομάρχης μετά από όλα αυτά απεδέχθει την

αναβολή του θέματος και ζήτησε να φέρουν οι

διαφωνούντες συγκεκριμένες προτάσεις επί της

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το θέμα

ομόφωνα ανεβλήθη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι προσφορές καλλιτεχνικών και παραδοσιακών έρ-

γων προς το Ιστορικό Λαογραφικό μουσείο Βαρνάβα από τη χώρα μας και το εξωτερι-

κό στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την «αναδάσωση και υιοθέτηση δάσους

στη βόρεια Αττική». Τα έργα τα οποία θα εκτεθούν σε δημοπρασία στο τέλος Δεκεμ-

βρίου, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων θα στέλνονται έως

και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στην Τ.Θ. 66  Μαραθώνας  (υπόψη κας. Μ. Μαράτου).

Εκτός των Ελλήνων έχουν ανταποκριθεί καλλιτέχνες από την Ολλανδία, την Μ. Βρε-

τανία, την Σλοβενία, την Αλβανία, την Πορτογαλία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. 

Ο διευθυντής του μουσείου και νομαρχιακός σύμβουλος ανατολικής Αττικής Πέτρος

Κατσίκης ανακοίνωσε ότι  «η ανταπόκριση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας»  και  ότι

«όλα τα έργα είναι χειροποίητα όπου αποτυπώνεται με πραγματικό και συμβολικό τρό-

πο η φύση και γενικότερα το περιβάλλον, ενώ στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγ-

ματοποιηθούν και άλλες εκδηλώσεις που σύντομα θα ανακοινωθούν». Στη δεντροφύ-

τευση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του χειμώνα θα συμμετέχουν φορείς, σχο-

λεία, τοπικές αυτοδιοικήσεις της βόρειας Αττικής καθώς επίσης θα ζητηθεί και η συν-

δρομή της Ν.Α.Α.Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμε-

νοι από τις ιστοσελίδες  www.attikasos.blogspot.com καθώς και  www.ilmb.gr.

Ερωτηματικά για τη διαμόρφωση του  ρέματος Βαζάνα στη Ν. Μάκρη
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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.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ

Ο κόσμος έχει εμπεδώσει σε μεγάλο ποσοστό την

ανακύκλωση πλέον. Στους περισσότερους Δήμους,

όπου εφαρμόζεται, πέρα από ένα αρχικό διαφημιστι-

κό μοίρασμα σακούλας, ...ξεχάστηκε, αλλά οι κάτοι-

κοι επιμένουν. Απογοητεύονται όταν βρίσκουν τους

κάδους γεμάτους και δεν μπορούν να ρίξουν άλλα

μέσα και συμβαίνει συχνότατα. 

Το “σύνθημα ζωής” για πολλούς Δημάρχους, έμεινε

μόνο στην προεκλογική τους προπαγάνδα.

Οπως όμως όλοι οι κανόνες έχουν εξαιρέσεις έτσι

και εδώ. Δεν ισχύει για την Παιανία, για το Κορωπί,

για την Κερατέα. Και ίσως κάποιους λίγους που μου

διαφεύγουν. 

Η Παλλήνη έχει μόνιμα γεμάτους κάδους, η Βούλα

την ξέχασε την ανακύκλωση· τη θυμούνται μόνο οι

κάτοικοι!

Στο Κορωπί 2.175 τόνοι απορριμμάτων συσκευα-

σιών οδηγήθηκαν από το Δήμο στο Κέντρο Διαλο-

γής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Ελληνικής

Εταιρίας Αξιοποίησης Aνακύκλωσης από την αρχή

του 2009 έως τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά την

χρονική αυτή περίοδο εκτελέστηκαν 613 δρομολό-

για. Οι κάδοι που είναι αναπτυγμένοι στο Δήμο Κο-

ρωπίου ανέρχονται στους 600. 

Το έργο ανακύκλωσης,  στο Κορωπί άρχισε να εφαρ-

μόζεται στο Δήμο το 2007,  και από το 2008 δύο ει-

δικά απορριμματοφόρα ανακύκλωσης συνδράμουν

το έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του το-

μέα καθαριότητας  του Δήμου.

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Ραφήνας, Γέρα-

κα Ν. Μάκρης και Κορωπίου συναντή-

θηκαν σε  μεγάλη πανηγυρική συνε-

στίαση στη Ραφήνα(15/10), στο ξενο-

δοχείο Αύρα, παρουσία του Διοικητή

της 2470 Ροταριανής Περιφέρειας

Δημήτρη Τσιμπούκη, στο πλαίσιο του

κοινού ανθρωπιστικού έργου τους

προς τις τοπικές κοινωνίες. 

Τα έσοδα της εκδήλωσης, θα πάνε

στην  παροχή οικονομικής ενίσχυσης

στο ίδρυμα απεξάρτησης ναρκωτικών

'Παρέμβαση'.

Την προσπάθεια στελέχωσαν με τη

δυναμική παρουσία τους, εκπρόσωποι

από 10 Ροταριανούς Ομίλους της Ελ-

ληνικής Περιφέρειας, πλην των διορ-

γανωτών ομίλων.

Εισηγήτρια της βραδιάς ήταν η ψυχο-

λόγος Μαρία Σκαφίδα, που ανέπτυξε

την ομιλία με θέμα: "Ψυχολογική και

κοινωνική διάσταση του φαινομένου
των ναρκωτικών".
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-

σία τους οι δήμαρχοι Ραφήνας Αν-

δρέας Κεχαγιόγλου και Ν. Μάκρης

Ιορδάνης Λοίζος.

Επιπλέον τιμήθηκαν με το ανώτατο

Ροταριανό Αξίωμα "PAUL HARRIS

FELLOW", για τη συμβολή τους στο

κοινωνικό έργο, η τ. Πρόεδρος Ρ.Ο.

Ραφήνας Σοφία Ξυπολύτου και ο τ.β.

Διοικητής από το Ρ.Ο. Ν.Μάκρης Γε-

ώργιος Μαύρος.

Στην εκδήλωση συγκεντώθηκε το πο-

σό των 1000,00 ευρώ το οποίο θα κα-

ταβληθεί στο ίδρυμα "Παρέμβαση"

που εδρεύει στη Ραφήνα.

ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 4 ΟΜΙΛΩΝ
Ραφήνας, Γέρακα Ν. Μάκρης και Κορωπίου

Από δεξια προς αριστερά: Γεν. Γραμματέας Ρ.Ο. Ραφήνας Χαρά Ιωαννίδου, Πρόεδρος Ρ. Ομίλου Γέ-
ρακα Ντίνος Παραδείσης, Διοικητής 2470 Περιφέρειας Δημήτριος Τσιμπούκης, Πρόεδρος Ραφήνας
Χρήστος Κωστούλας, β. Διοικητής Γιάννης Μπαρκάμης, Γεν. Γραμματέας Ρ.Ο. Γέρακα Μαρία Θω-
κταρίδου, τ. Πρόεδρος Κορωπίου Αντώνης Γεωργάκης, Πρόεδρος Ροταριανού Ομίλου Κορωπίου
Σταμάτης Ζηζης, μέλος ΔΣ Ρ.Ο. Κορωπίου Νίκος Μάνταλας.

Έχει χαρακτηριστεί χρυσός καρπός

της ανατολικής και βόρειας Αττικής

που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια

στη συνείδηση αρκετών έχει περάσει

σαν μια ποικιλία χωρίς ιδιαίτερη αξία.

Πολλοί από τους γονείς μας στα εφη-

βικά τους χρόνια και κάτω από δύ-

σκολες συνθήκες περίμεναν τον τρύ-

γο των Μεσογείων, στην συνέχεια

τον τρύγο του κάμπου του Μαραθώνα

και του Ωρωπού, μετέπειτα τον τρύγο

των Αφιδνών και του Πολυδενδρίου

και τέλος τον τρύγο των χωριών με

μεγαλύτερο υψόμετρο, του Καπαν-

δριτίου και του Βαρνάβα. 

Άντρες και γυναίκες ξενιτεύονταν

ολόκληρες εβδομάδες ενισχύοντας

έτσι τα πενιχρά τους εισοδήματα.  

Η ιστορία αναφέρει ότι το σαββατια-

νό σταφύλι πρωτοκαλλιεργήθηκε στη

σημερινή περιοχή του Διονύσου από

τον βασιλιά της Ικαρίας, Ικάριο, ο

οποίος μυήθηκε στη καλλιέργεια του

αμπελιού από τον θεό Διόνυσο. 

Μυθολογικά λοιπόν αποδεικνύεται η

μεγάλη ηλικία του σαββα-

τιανού σταφυλιού στην

Αττική. Εκαλλιεργείτο έως

το 1980 κυρίως σε τρεις

νομούς, Αττική, Βοιωτία

και Εύβοια καθώς και σε

επιμέρους περιοχές της

χώρας σε εκτάσεις που

υπολογίζονται σε 322.000

στρέμματα περίπου. Ιδιαί-

τερα για την Αττική θεω-

ρείται η πιο παλιά ποικιλία

αγγίζοντας τα 2500  χρόνια. 

Η αντοχή του  απέναντι στο χρόνο

οφείλεται στο ότι η ποικιλία είναι αν-

θεκτική  σε σκληρές καιρικές συνθή-

κες, όπως είναι η ξηρασία, η υγρασία

σε συνάρτηση και με το ίδιο δύσκολο

έδαφος. Μετά  την διαμόρφωση και

λειτουργία του αεροδρομίου των

Σπάτων αλλά και λόγω της οικιστικής

ανάπτυξης η καλλιέργεια περιορίστη-

κε σε σημαντικό βαθμό. 

Σ’ αυτούς που επιμένουν να αναδει-

κνύουν τις αρετές του σαββατιανού

σταφυλιού από το αμπέλι έως το πο-

τήρι και το πιάτο μας ανήκει και το

ιστορικό λαογραφικό μουσείο Βαρνά-

βα. 

Στο νέο χώρο του μουσείου που έχει

διαμορφωθεί, το πρόγραμμα του τρυ-

γητού κατέχει ιδιαίτερη θέση καθώς

έως και τις 15 Νοέμβρη κάθε χρο-

νιάς, εκατοντάδες είναι οι μικροί και

μεγάλοι φίλοι μας που τρυγούν και

πατούν σαββατιανό σταφύλι, ενώ πα-

ράλληλα διδάσκονται την τέχνη του

μουστοκούλουρου, της μουσταλευ-

ριάς και του κρασιού. Μια εμπειρία

που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη.

Πέτρος Π. Κατσίκης
Διευθυντής του ιστορικού λαογραφικού

μουσείου Βαρνάβα 

Νομαρχιακός σύμβουλος Νομαρχίας 

Ανατολικής Aττικής  

Ο τ. β. Διοικητής Γ. Μαύρος λαμβάνει το "Paul
Harris Fellow" από τον τ.Διοικητή Γ. Αποστολάκο

Η τ. Πρόεδρος Σοφία Ξυπολύτου λαμβάνει το Paul
Harris Fellow" από τον Διοικητή Δημ. Τσιμπούκη.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ



ΕΒΔΟΜΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Αδελφοποίηση: Μαρκόπουλο - Palo del Colle
Πρωτόκολλο Συμφωνίας Αδελφοποίησης υπέγρα-

ψαν σε μια επίσημη τελετή, οι Δήμαρχοι των πόλεων

Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς και  Ρalo del Colle -

της επαρχίας Bari της Ιταλίας Λουίτζι Βιόλα,  την Κυ-

ριακή 1 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου

Μαρκοπούλου. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς τόνι-

σε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του: «Με ιδιαίτερη

χαρά και τιμή προχωρούμε σήμερα στην αδελφοποί-

ηση με το Palo del Colle, λόγω των πολλών κοινών

χαρακτηριστικών των πόλεων μας και του σημαντι-

κού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην κοινω-

νική συμμετοχή, οικονομική ανάπτυξη και περιβάλ-

λον. Προσφέρει ιδανικό πλαίσιο για ανταλλαγή ιδε-

ών και εμπειριών και δημιουργεί δεσμούς που μπο-

ρούν να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης μιας συ-

νεργασίας για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρι-

ση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση πανευρωπαϊκά. Με την αδελφοποίηση

ενισχύεται επίσης η ευρωπαϊκή συνοχή και η προο-

πτική συσπείρωσης με στόχο την Ευρώπη της ειρή-

νης, ευημερίας, κατανόησης και ισότητας των πολι-

τών. Προγραμματίζουμε δράσεις και ανταλλαγές με

την πόλη του Palo και στοχεύουμε στην ανάπτυξη

και διατήρηση δεσμών φιλίας με τους κατοίκους του. 

... Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις πόλεις μας, που βα-

δίζουν πλέον μαζί σε μια κοινή ευρωπαϊκή πορεία». 

Η τελετή Αδελφοποίησης συνεχίστηκε με την

ανταλλαγή συμβολικών δώρων μεταξύ των δυο

πλευρών και ολοκληρώθηκε με την Φιλαρμονική της

πόλης, που παιάνισε τους εθνικούς ύμνους Ιταλίας

και Ελλάδος. 

Ακολούθησε δεξίωση.

Στο μεταξύ, είχαν προηγηθεί εκδηλώσεις προς τιμήν

των φιλοξενούμενων την Παρασκευή και το Σάββα-

το και την Κυριακή.

Η Δημοτική Χορωδία του Δήμου και η Φιλαρμονική

του, πραγματοποίησαν κοινή μουσική εκδήλωση

30/10) -συναυλία, η οποία περιελάμβανε γνωστά ιτα-

λικά θέματα και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, που

ενθουσίασαν τις αντιπροσωπείες των δύο πόλεων. 

Επίσκεψη στο Μουσείο Βραυρώνας και τον αρχαιο-

λογικό χώρο και το ίδιο βράδυ, παρουσίαση των χο-

ρευτικών τμημάτων του Δήμου Μαρκόπουλου στο

Mare Nostrum. 

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου η ιταλική αντιπροσωπεία

περιηγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπο-

λης και στο νέο Μουσείο.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους οι

βουλευτές Γιώργος Βλάχος και Θανάσης Μπούρας, η πο-

λιτευτής Γεωργία Στουραϊτη, ο Αντινομάρχης Πάρης Ευ-

αγγελίου, ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο π.

Δήμαρχος Γλυκών Νερών Λάμπρος Κασαγιάννης, ο Δή-

μαρχος Χαλκηδόνας Νικόλαος Παπαμικρούλης, ο Διοικη-

τής Π. Υ. Μαρκοπούλου Αναστάσιος  Βλάχος, ο πρωθιερέ-

ας Χρ. Κολιαβασίλης και εκπρόσωποι φορέων.

Η κα. Gilda Frumkin, μας εντυπωσίασε

και πάλι, την 1η Νοέμβρη στον Αστέ-

ρα Βουλιαγμένης,  όπου εγκαινίασε

την έκθεση ζωγραφικής της με θέμα

“Ανθρώπινο πέρασμα” και εκθέτει τα

έργα της. Αισθάνεσαι πολύ ευχάριστα

όταν ταυτίζεσαι με την ψυχή της καλ-

λιτέχνιδας, στην αγωνιώδη προσπά-

θεια να ζωντανέψει “νεκρές ψυχές”.

Δεν λέω αντικείμενα, γιατί εδώ τα

σπασμένα σχοινιά και οι κάβοι έχουν

αναστηθεί από τον μαγικό χρωστήρα

της.

Μπράβο σου Γκίλντα και εμείς πάντα

θα σε περιμένουμε για νέες μάχες.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Νο-

εμβρίου, στο συγκρότημα Astir

Palace.

Την παραμονή του εορτα-

σμού της Εθνικής Επετείου,

28ης Οκτωβρίου,  πραγματο-

ποιήθηκε η συναυλία με το

συγκρότημα των  Έμελλον¨

– Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρί-

τσο, που διοργάνωσε το

Πνευματικό Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου  Γλυκών Νε-

ρών με χορηγό τη Νομαρχία.

Παράλληλα, πριν την έναρ-

ξη του 2ου  μέρους του

αφιερώματος, στο κατάμε-

στο χώρο του κλειστού γυ-

μναστηρίου του 1ου Δημ.

σχολείου Γλυκών Νερών

βραβεύτηκαν οι απόφοιτοι

μαθητές των δύο λυκείων

του  Δήμου που  πέτυχαν

στις Πανελλαδικές εξετά-

σεις και κατάφεραν να

ενταχθούν σε κάποιο από

τα ιδρύματα της Τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ &

ΤΕΙ της χώρας μας!

Ο Δήμαρχος,  Γιώργος Σιώ-

κος συνεχάρη τους μαθη-

τές για την επιτυχία τους

και τους ευχήθηκε καλή

ακαδημαϊκή πορεία και

επαγγελματική σταδιοδρο-

μία. Παράλληλα επαίνεσε

τις οικογένειες των υποψη-

φίων, τους καθηγητές  και

όλους όσους επί σειρά

ετών τους συντρόφεψαν

στον ανηφορικό και δύσκο-

λο δρόμο αυτής της προ-

σπάθειας.

Στη συνέχεια ο  πρόεδρος

του Δ.Σ. του Π.Π.Κ. - Δημ.

Σύμβουλος Σπύρος Παπ-

πάς, τους ευχήθηκε καλή

επιτυχία στο νέο ξεκίνημα

της ενήλικης πλέον ζωής

τους και κάλεσε τους πα-

ρευρισκόμενους επίσημους

να βραβεύσουν τους μαθη-

τές δίνοντάς τους μαζί με

τον έπαινο και ένα λογοτε-

χνικό βιβλίο.

Αφιέρωμα στο Ρίτσο και βραβεύσεις 

αποφοίτων στα Γλυκά Νερά
Έκθεση Ζωγραφικής 

της Gilda

Η ζωγράφος με τον αρθρογράφο μας Γιάννη
Κορναράκη στην Έκθεση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 09/10/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8164

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜ. ΑΣΤ. & ΔΗΜ ΚΑΤ/ΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη 153 51

Πληροφ. Τσιχλή Κλεοπάτρα

Τηλ. 213-2005138, φαξ: 210-6032891 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ΒΕΝΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, που γεννήθηκε εις ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, το έτος 1948

και είναι κάτοικος Βούλας, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύ-

μου της από “ΒΕΝΝΟΥ” σε “ΒΕΝΝΟΥ - ΔΑΜΑΣΤΙΩΤΗ”.

Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε

δεκαπέντε (15) μέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλει στη

Νομαρχιακή Αυτ/ση Ανατ. Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλή-

νη, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή. 

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 29-10-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

15393/2332/02, Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 και 37111/2021/26-9-

2003, Κ.Υ.Α., καθώς και το υπ. αρ. 125515/2931//28-9-2009 έγγραφο του

ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν. Περιβ/κών Θεμάτων.

Ανακοινώνεται ότι:

α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενου συγκροτήματος

“ΑΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” μετά των συνοδών αυτού έργων, την δημι-

ουργία κέντρου πολλαπλών χρήσεων και την επισκευή των κρηπιδωμά-

των του παραλιακού μετώπου στο Δήμο Βουλιαγμένης, Ν. Αττικής Ιδιο-

κτησίας “ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.”.

β) Η παραπάνω μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου,

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

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

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

την δημοσίευση της παούσας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20/14-10-2009Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 282/2009                                                      

ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για καθορισμό μειωμένων τιμολογίων ύδρευσης στην

εταιρεία ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ

Ε.Π.Ε.»

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην

Δημοτική Βιβλιοθήκη, σήμερα  στις 14 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέ-

ρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 18197/9-10-2009 έγγραφη  πρό-

σκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ. Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε

κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το

οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1. Αντώνης Ντούνης, Πρόεδρος, 2. Ελένη Τσεβά-Γκιόκα, Γραμματέας, 3. Σερα-

φείμ Κόλλιας, 4. Σοφία Χατζή – Γρίβα, 5. Αναστάσιος Χρήστου, 6. Ιωάννης Γκί-

κας του Γεωργίου (Τσάκωνας), 7. Μαρία Γκίκα, 8. Γεωργία Γιαννίτσα - Κόγκα, 9.

Κων/νος Παπαμιχάλης, 10. Παναγιώτης Τσούκας, 11. Ελένη Ταξίδη - Καλτου-

ρουμίδη, 12. Κιούσης Δημήτριος, 13. Γεώργιος Σπέλλας, 14. Εμμανουήλ Γρινιε-

ζάκης, 15. Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), 16. Κωνσταντίνος Δήμου, 17. Χρή-

στος Μεγαγιάννης, 18. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας)

Απόντες: 1. Ντούνης Ανδρεας  (Αντιπρόεδρος), 2. Αντώνιος Κορωνιάς, 3. Γεώρ-

γιος Γκίκας.

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β. Αθανασό-

πουλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο

αριθμού Δημοτικών Συμβούλων  21 παρευρίσκονται οι 18, ο Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση το 14o

θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου και ανέγνωσε όλη την 143/2009 απόφαση

της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία  έχει ως εξής: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/20-07-2009 Συνεδρίασης

Της Δημαρχικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 143/2009

ΘΕΜΑ 12o: «Εισήγηση για καθορισμό μειωμένων τιμολογίου ύδρευσης στην εται-

ρεία ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ Ε.Π.Ε.»

Στο Κορωπί σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και

ώρα 10,30 π.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από την με αριθ. 13234/16-07-

2009 έγγραφο πρόσκληση της κ. Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, που

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 & 105 του Δ .Κ. Κώδικα Ν.

13463/2006 και επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής

εμπρόθεσμα με απόδειξη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημαρχική Επιτρο-

πή κατά την  οποία προσήλθαν τα παρακάτω τακτικά μέλη:

1. Γεωργία Γιανίτσα – Πρόεδρος, 2. Αντώνιος Κορωνιάς, 3. Εμμανουήλ Γρινιεζά-

κης, 4. Μαρία Γκίκα, 5. Ελένη Ταξίδη – Καλτουρουμίδη, 6. Αναστάσιος Χρήστου,

7. Κων/νος Παπαμιχάλης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθμού με-

λών της Δημαρχιακής Επιτροπής επτά (7) παρευρίσκονται οι επτά (7), η Δημαρ-

χιακή Επιτροπή  αρχίζει την συζήτηση του 12ου θέματος, το οποίο αναφερόταν

και στην νόμιμα κοινοποιηθείσα πρόσκληση και ημερήσια διάταξη. Επί του θέμα-

τος τούτου η κ. Πρόεδρος ανέπτυξε στο Συμβούλιο τα εξής:  

Έχοντας υπόψη:

• Την με αρ. πρωτ  13084/2009  αίτηση υδροδότησης της εταιρείας 

«ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», στην

περιοχή Λομβάρδα Κορωπίου

• Τον κανονισμό λειτουργίας ύδρευσης του Δήμου( απόφαση Δ.Σ.135/95) όπως

αυτός  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

• Το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης  με αρ. πρωτ. 1915/2-2-2009

με εκμισθωτή τον  Δήμο & μισθώτρια εταιρεία την «ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», στο οποίο αναφέρεται στην, παρ.

δ, ότι ο Δήμος θα παραχωρήσει μέσα στον χώρο των εγκαταστάσεων δύο (2) με-

τρητές (ρολόγια) ύδρευσης. Το ένα ρολόι με κανονικό τιμολόγιο για την εξυπη-

ρέτησης της επιχείρησης και το δεύτερο με μειωμένο επαγγελματικό τιμολόγιο

αποκλειστικά και μόνον για πότισμα του πρασίνου.   

Εισηγούμεθα:

Την προσθήκη στην ανωτέρω κανονιστική απόφαση της ύδρευσης του Δήμου και

νέας κατηγορίας τιμολογίου ύδρευσης με τίτλο υδροδότηση πρασίνου και που

θα αφορά ειδικά την εκμισθωθείσα έκταση στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ» και προτείνεται γι΄ αυτήν

έκπτωση 20% στην εκάστοτε τιμή του βιομηχανικού τιμολογίου και για όσο χρό-

νο ισχύει η σύμβαση μίσθωσης του Δήμου με την εταιρεία.

Για το 12ο θέμα ο κος. Κορωνιάς επισημαίνει ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δή-

μαρχος είχε αναφέρει ότι όλα στη Λομβάρδα υδροδοτούνται από την πηγή. Δεν

συμφωνεί να υπάρξει μειωμένο τιμολόγιο για την κατανάλωση νερού στον επι-

χειρηματία, και εάν ακόμα αναφερόταν στη σύμβαση του 1996, τώρα τα δεδο-

μένα έχουν αλλάξει.

Ο κος. Χρήστου αναφέρει ότι ψηφίζει το θέμα εφόσον αναφέρεται στη σύμβαση

του 1996 και στη σημερινή, θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί το νερό προς όφελος

των δημοτών, θεωρεί ότι πρέπει να ασκείται ιδιαίτερος έλεγχος με ευθύνη της

υπηρεσίας ύδρευσης, που σημαίνει ότι πρέπει να καταγράφει η μέτρηση του 2ου

μετρητή (επαγγελματικό), και άμεσα, εάν μπορέσει ο Δήμος να οριοθετήσει χρο-

νικά την αξιοποίηση των πηγών με έξοδα του επιχειρηματία για αποκλειστική χρή-

ση άρδευσης του πρασίνου. Όταν αυτό καταστεί εφικτό να αφαιρεθεί η δεύτερη

παροχή με το μειωμένο τιμολόγιο, γιατί πλέον δεν θα έχει νόημα. Ο κος. Γρινιε-

ζάκης αναφέρει τα εξής: Κατ’ αρχήν υπήρξε επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης,

και θα έπρεπε να διασφαλιστούν κάποια πράγματα. Θεωρεί ότι δεν εξασφαλίζει

τον Δήμο, γιατί αναφέρεται ότι από την παροχή με το φθηνό τιμολόγιο θα ποτίζει

το πράσινο, πλην όμως δεν αναφέρεται πουθενά πόση θα είναι η έκταση του πρα-

σίνου, η οποία μπορεί να είναι από 10 τ.μ. έως 10 στρέμματα, κατ’ επιλογή του επι-

χειρηματία – μισθωτή, και εφόσον έχει όλη την άνεση να αξιοποιεί όλο τον περι-

βάλλοντα χώρο, όπως αυτός εξυπηρετείται. Επίσης δεν εξασφαλίζεται ο Δήμος,

γιατί μπορεί ο επιχειρηματίας να συνδέσει την παροχή με το μειωμένο τιμολόγιο

και να υδροδοτεί όλους τους χώρους, οι οποίοι υδροδοτούνται από την παροχή

που χρεώνεται με το κανονικό τιμολόγιο, και αυτό είναι πολύ σοβαρό όπως όλοι

καταλαβαίνουμε.

Επιπλέον συμφωνεί με τον κο. Χρήστου, για το θέμα των πηγών της Λομβάρδας,

θέμα το οποίο έχει θέσει και παλαιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θεωρεί ότι

πρέπει να γίνει αξιοποίηση των πηγών όχι μόνον για την υδροδότηση του χώρου,

πότισμα πρασίνου κ.α., αλλά και την αξιοποίησή τους ως ιαματικά. 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Πρόεδρου και με-

τά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις των Δη-

μοτικών Συμβούλων κ. Κορωνιά, κ. Χρήστου και κ. Γρινιεζάκη,

Αποφασίζει  Κατά  Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Κορωνιά Αντωνίου & Γρινιεζάκη Εμμανουήλ, εγκρίνει

την προσθήκη στην κανονιστική απόφαση της ύδρευσης του Δήμου (απόφαση

Δ.Σ. 135/95) νέας κατηγορίας τιμολογίου Ύδρευσης με τίτλο υδροδότηση πρα-

σίνου και που θα αφορά ειδικά την εκμισθωθείσα έκταση στην εταιρεία «ΧΑΡΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», με τιμή χρέω-

σης την εκάστοτε τιμή του βιομηχανικού τιμολογίου μειωμένη κατά 20% και για

όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση μίσθωσης του Δήμου με την εταιρεία. 

Μετά την ανάγνωση της απόφασης της Δ.Ε. ο λόγος δόθηκε στον Δημοτικό Σύμ-

βουλο κ. Λάμπρου Σωτήριο ο οποίος είπε τα εξής: «Γνωρίζοντας ότι ακόμη και

με την αρνητική ψήφο μου συμπράττω στο ξεπούλημα της Λουμπάρδας για το

λόγο αυτό κα στο συγκεκριμένο θέμα θέλω να θεωρούμαι παρών» 

Κατόπιν ο λόγος δίδεται στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δήμου Κωνσταντίνο, ο οποίος

είπε τα εξής: «Σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί, ο περι-

βάλλον χώρος παραχωρείται για αποκλειστική χρήση παρκινγκ. Ως εκ τούτου δεν

υφίσταται λόγος μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης, διότι δεν προβλέπεται να υπάρ-

χει στον παραχωρούμενο χώρο δενδροφύτευα παρά μόνο θέση παρκινγκ».

Ο δε Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κιούσης Δημητριος είπε: «Έπρεπε να είχατε στοι-

χεία κατανάλωσης νερού και ούτως, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί πλήρως η μείω-

ση του νερού, εν κατακλείδι δε, δεν ψηφίζω το θέμα, για τους λόγους όπως αυ-

τοί αναφέρονται στην 143/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής».

Με την γνώμη του κ. Κιούση Δημητρίου τάσσονται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

κ.κ. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Σπέλλας Γεώργιος και Δήμου Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, είδε α)τις

διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

(Ν.3463/2006) β) την 143/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά

από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κιού-

ση Δημητρίου, Γρινιεζάκη Εμμανουήλ, Σπέλλα Γεωργίου, Δήμου Κων/νου και Λά-

μπρου Σωτηρίου για τους λόγους όπως αυτοί διατυπώθηκαν ανωτέρω,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την προσθήκη στην κανονιστική απόφαση της ύδρευσης του Δήμου

(απόφαση 135/95) νέας κατηγορίας τιμολογίου Ύδρευσης με τίτλο υδροδότηση

πρασίνου και που θα αφορά ειδικά την εκμισθώθείσα έκταση στην εταιρεία «ΧΑ-

ΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ ΕΠΕ», με έκπτωση 20% στην

εκάστοτε τιμή του βιομηχανικού τιμολογίου και για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση

μίσθωσης του Δήμου με την εταιρεία.

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

Αντώνης Ντούνης Ανδρέας Ντούνης Ως άνω   

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

-Ισολογισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Βάρη, 27/10/2009

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Αρ. πρωτ. 507

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 10, ΚΟΡΜΠΙ - Τηλ/Fax: 8974140

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου στην τακτική Γενική Συ-

νέλευση που θα γίνει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009 και ώρα

10:30 πμ στο κέντρο «ΛΕΥΚΕΣ».

Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιη-

θεί την επόμενη Κυριακή 22/11/2009 την ίδια ώρα και στον ίδιο

χώρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

• Απολογισμός πεπραγμένων ετών 2008 και 2009

• Οικονομικός απολογισμός χρήσης ετών 2008 και 2009

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Έγκριση πεπραγμένων ετών 2008 και 2009

• Έγκριση οικονομικού απολογισμού

• Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κά-

θε ευθύνη

• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλί-

ου του Συλλόγου

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο για

την εκλογή τους ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. παρακαλούνται να

υποβάλουν έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας μέχρι την Πέ-

μπτη 5/11/2009 στο γραφείο του Συλλόγου, κάθε Τετάρτη 6-8

μμ και Κυριακή 10-12 πμ ή στο Γραμματέα του Συλλόγου, στο

τηλέφωνο 6972 525 820

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αναστάσιος Χατζηδαυτιίδης Γεώργιος Ντάρας

O Fatem Alali με επιστολή του ενημερώνει ότι του έκλεψαν στις 31 Οκτωβρίου, στο Κορωπί (επί της οδού

Κολοκοτρώνη) το διαβατήριό του. 

Επισυνάπτουμε το απόκομμα της ασφάλειας Κορωπίου καθώς και φωτοτυπία του διαβατηρίου.

Για οποιοδήποτε στοιχείο τηλεφωνήστε στο τηλ. επικοινωνίας 6971.772290

Κλοπή διαβατηρίου
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Στα χρόνια που ακολούθησαν την Μεταπολίτευση, οι εσω-

κομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη ενός νέου Προέ-

δρου, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ,

έπαιρναν δυστυχώς τα χαρακτηριστικά, ενός ακήρυκτου

εμφυλίου πολέμου. 

Συντεταγμένοι και φανατισμένοι εσωκομματικοί στρατοί,

υπό την άμεση επίβλεψη βουλευτών και άλλων αξιωμα-

τούχων, συγκρούονταν τυφλά και μετωπικά, χρησιμοποιώ-

ντας κυρίως προσωπικά και ελάχιστα πολιτικά, επιχειρή-

ματα.

Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά αρνητικό: 

Η συζήτηση γινόταν με όρους προσωπικής και πολιτικής

εμπάθειας, αφορούσε κυρίως στον παρελθόν των υποψη-

φίων, ελάχιστα συζητούσαν, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέ-

πει να αλλάξουνε και κυρίως, τι πρέπει να προτείνουν για

το μέλλον της Χώρας. 

Οι συνέπειες  είναι γνωστές: Οι επόμενες εκλογές χάνο-

νταν, ο νέος Πρόεδρος του κόμματος κατέφευγε σε δια-

γραφές ή πρακτικές περιθωριοποίησης  στελεχών, για να

ισχυροποιήσει την θέση του, κλεινόταν οικειοθελώς σε

ένα στενό κύκλο, δήθεν έμπιστων συνεργατών, που συνή-

θως είχαν ιδιοτελείς βλέψεις, ενώ τα τραύματα του διχα-

σμού εκατομμυρίων συναγωνιστών, ιδιαίτερα στις τοπικές

κοινωνίες, χρειάζονταν αρκετά χρόνια, για να επουλω-

θούν.

Ταυτόχρονα η ιδεολογική και προγραμματική φτώχεια δι-

αιωνίζονταν, αφού τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος,

αντί να συζητούν με πολιτικά επιχειρήματα και να καταθέ-

τουν προτάσεις για το αύριο του τόπου μας, συναγωνίζο-

νταν με ιδιαίτερο ζήλο και αξιοσημείωτες επιδόσεις στην

κομματική εξουδετέρωση και φίμωση των μέχρι χθες, αλ-

λά και την επαύριο των εκλογών, ομοϊδεατών τους. 

Αυτή η αθλιότητα που περιέγραψα πιο πάνω, είναι ενδει-

κτική μιας νοητικά καθυστερημένης και μίζερης, βαλκανι-

κής πολιτικής πρακτικής, η οποία πρέπει τώρα να τελειώ-

σει!

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να λειτουργήσει διαφορετικά!

Πρώτα απ’ όλα στο Συνέδριό μας, πρέπει να συζητήσουμε,

ειλικρινά, ουσιαστικά και σε βάθος.

Το τι δεν κάναμε σωστά και χάσαμε την εμπιστοσύνη των

πολιτών, είναι το πρωταρχικό ζήτημα. Όχι για να αναζητή-

σουμε προσωπικές ευθύνες και να εξαπολύσουμε κυνήγι

πολιτικών κεφαλών αλλά για να μπορέσουμε να αλλάξου-

με και να βρούμε ξανά, την χαμένη εμπιστοσύνη των συ-

μπολιτών μας.

Η γνώμη μου είναι, ότι στην πολιτική κερδίζει εκείνος, που

οι προτάσεις του διαθέτουν πολιτική ηγεμονία. 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ συνήθιζε να λέει, ότι τίποτα δεν

είναι ισχυρότερο, από μια ιδέα, για την οποία έχει φτάσει

η ώρα της!

Να λοιπόν ορισμένες από αυτές, που η κοινωνία μας, ήδη

έχει αποδεχτεί:

1) Ας τολμήσουμε περισσότερη Δημοκρατία!

Το αρχηγοκεντρικό μοντέλο, του ¨Βασιλιά – Ήλιου¨ που

διοικεί απόμακρος και περίκλειστος, περιστοιχισμένος από

αρεστούς αυλοκόλακες, χωρίς πολιτική νομιμοποίηση, μας

τελείωσε!

Τα Συνέδρια, η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική

Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο, οι Νομαρχιακές και Τοπι-

κές Συνελεύσεις, πρέπει να συνέρχονται σε τακτά χρονι-

κά διαστήματα, ο Πρόεδρος πρέπει να λογοδοτεί και να

συζητούμε ουσιαστικά και με άνεση χρόνου!

Το πρόσφατο θέαμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της

Κεντρικής Επιτροπής μας, που συνέρχονταν μόνο, για  να

μιλήσει όποτε ήθελε ο Πρόεδρος, μόνο αυτός και ο Γραμ-

ματέας και όλοι οι υπόλοιποι, έκαναν τις ¨γλάστρες¨ του

κομματικού ντεκόρ, ήταν θλιβερό και γελοίο!

Ταυτόχρονα όμως, ήταν και τελείως αντιπαραγωγικό: Ποια

νέα ιδέα ή ποια σύνθεση απόψεων θα υπάρξει, εάν δεν γί-

νεται ουσιαστικός διάλογος;

Πώς θα ακουστεί η φωνή της κοινωνίας, εάν δεν μιλήσουν

οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί της, απαλλαγμένοι από  αγκυ-

λώσεις, περιορισμούς και την αυτολογοκρισία, που δυστυ-

χώς προωθούν οι παρατρεχάμενοι της εκάστοτε κομματι-

κής εξουσίας;

Επίσης έχει έρθει η ώρα, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών

κομμάτων, να κατοχυρώσουμε επίσημα και καταστατικά,

την ύπαρξη ιδεολογικών τάσεων.

2) Η βασική επιταγή των καιρών, στην στελέχωση των κρί-

σιμων θέσεων του κόμματος και στο μέλλον, της Κυβέρ-

νησης, ακούει στο όνομα, Αξιοκρατία!

Αλοίμονό μας, εάν η παρέα των κολλητών, του εκάστοτε

Πρόεδρου, υπερισχύει της κοινωνίας των πολιτών και  των

προσωπικοτήτων, που αυτή αναδεικνύει.

Το “Είναι βλάκας, αλλά δικός μας και έμπιστος βλάκας και

θα τον αξιοποιήσουμε, γιατι θα κάνει αναντίρρητα, ότι του

λέμε”, έχει εξαντλήσει όλα τα αποθέματα υπομονής και

ανοχής των συμπολιτών μας.

Οι ικανοί και αποτελεσματικοί πολιτικοί, ανεξαρτήτως των

ηγετικών προτιμήσεων που θα δείξουν, ή της ιδεολογικο-

πολιτικής τάσης στην οποία ανήκουν, πρέπει να αξιοποιη-

θούν απ’ τον ή την νέα Πρόεδρο!

Για παράδειγμα: Εάν εκλεγεί η κα Ντόρα Μπακογιάννη

μπορεί να μην αξιοποιήσει έναν πολιτικό, με τα προσόντα

και τις δυνατότητες του κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, μόνο

και μόνο, γιατί τώρα υποστηρίζει ανοιχτά, την υποψηφιό-

τητα του κου Αντώνη Σαμαρά;

Αντίστροφα, εάν εκλεγεί ο κος Αντώνης Σαμαράς, έχει την

πολυτέλεια, να μην αξιοποιήσει σε θέση ευθύνης, έναν

από τους ελάχιστους επιτυχημένους και ιδιαίτερα αποτε-

λεσματικούς Υπουργούς της Κυβέρνησής μας, όπως ήταν

ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, επειδή αυτός τώρα, στηρίζει και

ψηφίζει την κα Ντόρα Μπακογιάννη;

3) Στα χρόνια που έρχονται, ή λέξη -  κλειδί, στην οποία θα

συμπυκνώνονται τα κυρίαρχα αιτήματα των πολιτών, είναι

η λέξη Ασφάλεια, σε όλες τις εκφάνσεις και τις εκδοχές

της!

Ασφαλείς θέσεις εργασίας, ασφάλεια στην περίθαλψη και

την προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες συ-

μπολίτες μας, εξασφαλισμένη ποιοτική μόρφωση για τα

παιδιά μας, ασφάλεια στις μετακινήσεις μας, στην γειτονιά

μας, στους χώρους όπου ζούμε, εργαζόμαστε και περνάμε

τον ελεύθερο χρόνο μας.

Αυτά προϋποθέτουν, ότι το κόμμα μας θα κατανοήσει την

αναγκαιότητα για ένα αμφίπλευρο πολιτικό άνοιγμα, τόσο

προς το Κέντρο και την ουσιαστική υιοθέτηση του αιτήμα-

τος για Κοινωνική Δικαιοσύνη, όσο και προς τα Δεξιά, για

τα ζητήματα της διαφύλαξης της Ασφάλειας αλλά και της

Εθνικής Ταυτότητας, για τα οποία, αυτές τις ημέρες, γίνε-

ται ένας, τεράστιος, δημόσια οργανωμένος διάλογος στην

Γαλλία, με πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου, κ. Ν.

Σαρκοζί.

Στην παραπάνω τριπλή θεματολογία, που θα κρίνει το μέλ-

λον της Νέας Δημοκρατίας και την δυνατότητά της, να κυ-

βερνήσει ξανά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά την χώρα

μας, σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις,

έχει καταθέσει δημόσια, η κυρία Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ!

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα την ψηφίσω και θα την στηρίξω, μέ-

χρι τέλους των εκλογικών διαδικασιών.

ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ 

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Δικηγόρος

Υπ. Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος, με τον Σωτήρη Μεθενί-

τη, κινήθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παιανίας, Κώστας Μπουλμέτης (Μέλος της Γραμματείας

Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας), με την επιστολή που

μας απέστειλε, όπου μεταξύ άλλων γράφει:

Όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν

ικανότητες και ασφαλώς αξίζουν την εκτίμηση όλων μας.

Και όλοι θα πρέπει να έχουν ρόλο στο κόμμα την επόμενη

μέρα.

Όμως, κάποιος υποψήφιος ξεχωρίζει, με τη

διαδρομή, τις ικανότητες και τις προοπτικές

που δίνει. Η Ντόρα Μπακογιάννη με τη δυ-

ναμική της παρουσία στην κεντρική πολιτική

σκηνή τα τελευταία 15 χρόνια, την αδιάλει-

πτη προσφορά της στο κόμμα, τις πολιτικές

της θέσεις, τις μάχες που έδωσε και κέρδι-

σε, και με τη δυνατότητά της να απευθυνθεί

σε ψηφοφόρους εκτός του στενού κομματικού μας χώρου,

αποτελεί εγγύηση για την πορεία της παράταξής μας. Είναι

η υποψηφιότητα που πείθει περισσότερο ότι το κόμμα μας

μπορεί σύντομα να γίνει ξανά αξιόπιστο και ισχυρό.

Για τους λόγους αυτούς, καλώ τους συμπολίτες μου στην

περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής να στηρίξουν την υπο-

ψηφιότητα της Ντόρας Μπακογιάννη. Για να κάνουμε ξανά

την παράταξή μας δυνατή και υπερήφανη!
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Οικονομική κρίση 

και ηθικές αξίες 
Η οικονομική κρίση, που βιώνουμε, είναι παράλληλα, και κυ-

ρίως, μια ηθική κρίση. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης των δα-

νειστών προς τους δανειζόμενους, των δανειζομένων προς

τις κυβερνήσεις τους και των κυβερνήσεων προς τις ικανό-

τητες της αγοράς να απορροφήσει τις εργασιακές ανατα-

ράξεις χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις σε παγκόσμιο επί-

πεδο. Το αξιοσημείωτο της κρίσης είναι ότι βρισκόμαστε

μπροστά σε μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, αφού

ακόμη και οι υπέρμαχοι της μη ανάμιξης του κράτους στις

υποθέσεις της αγοράς, όπως οι ΗΠΑ, αναγκάζονται πλέον

να δώσουν οικονομική στήριξη σε τραπεζικά ιδρύματα και

γιγαντιαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να μη χρεωκοπή-

σουν. Οι θεωρίες, ότι οι αόρατες δυνάμεις της αγοράς ήταν

ικανές να εξισορροπούν το σύστημα, κατέρρευσαν, όπως

προηγουμένως είχαν καταρρεύσει οι θεωρίες του υπαρ-

κτού σοσιαλισμού ότι οι κεντρικά διευθυνόμενες οικονο-

μίες θα οδηγούσαν στην ευημερία.

Και στις δύο περιπτώσεις τα αίτια είναι ηθικά: στον

υπαρκτό σοσιαλισμό ο εργαζόμενος δεν είχε τη δυνα-

τότητα να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση

εντείνοντας της εργασία του και έτσι, υπερβαίνοντας τις

ηθικές του αναστολές, κατάντησε να κλέβει το ίδιο του

το κράτος, ενώ στην ελεύθερη οικονομία η εκστρατεία

θεοποίησης του πλούτου υποκατέστησε τις ηθικές αξίες,

με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο να θεωρείται

ανόητος όποιος μπορεί να κλέψει το δημόσιο και δεν το

κάνει. 

Τα μέσα, που χρησιμοποιούν οι παραβάτες του νόμου

για να εξαφανίζουν τα ίχνη τους, στηρίζονται στη σύγ-

χρονη τεχνολογία. Τα μέσα, που χρησιμοποιούν οι πα-

ραβάτες του ηθικού νόμου, είναι οι δυνατότητες, που

προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία με κορυφαίο παρά-

δειγμα τις off-shore εταιρείες, η χρήση των οποίων, ενώ

ισοδυναμεί με κλοπή φόρων από το δημόσιο, κατέληξε

να είναι αιτία κομπασμού από την τηλεόραση. Η έλλειψη

ουσιαστικού ελέγχου και το δέλεαρ της ατιμωρησίας και

του εύκολου πλουτισμού των ελεγκτών επιδεινώνει τη

σημερινή κατάσταση.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι η κοινή γνώμη έχει αντιληφθεί

την ανάγκη λήψης μέτρων και έχει καταδικάσει τους πο-

λιτικά υπεύθυνους για την επί δεκαετίες θυσία του κοι-

νού οφέλους μπροστά στο κομματικό κόστος. 

Στην κοινωνία των πολιτών ακούγονται μεμονωμένες

φωνές για αναστροφή της κατάστασης, που επιβεβαιώ-

νουν ότι δεν αποτελεί πια εξαίρεση ο ακομμάτιστος πο-

λίτης, που απαιτεί λύσεις με βάση αποκλειστικά την κοι-

νή λογική. Τα σωματεία, που έχουν ιδρυθεί για διαφύλα-

ξη του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, είναι οι

κατάλληλοι φορείς για προώθηση των ιδεών αυτών. Και

βέβαια τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν στο επίπεδο

των δήμων, όπου οι δημότες γνωρίζουν πρόσωπα και

πρακτικές παρελθόντος, αντιμετωπίζουν τις μεγαλόστο-

μες κομματικές διακηρύξεις σαν ενδείξεις ανευθυνότη-

τας και ευνοούν τεκμηριωμένες προτάσεις με απτά απο-

τελέσματα.

Ν. Δημητρίου

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

Σε δύο πολύ σημαντικές Διαρκείς

Επιτροπές της Βουλής θα συμμετέ-

χει ο βουλευτής Περιφέρειας Αττι-

κής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παντελής

Ασπραδάκης. Η πρώτη είναι η

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών

Υποθέσεων, που επεξεργάζεται και

συζητεί νομοσχέδια του υπουργεί-

ου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων καθώς και του

υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι-

σμού. 

Η δεύτερη Διαρκής Επιτροπή στην

οποία θα συμμετέχει ο Παντελής

Ασπραδάκης είναι εκείνη της Δημό-

σιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και

Δικαιοσύνης, που επεξεργάζεται και

συζητεί νομοσχέδια του υπουργείου

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του

υπουργείου Προστασίας του Πολί-

τη, καθώς και του υπουργείου Δικαι-

οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων.

Οι παραπάνω Διαρκείς Επιτροπές

της Βουλής αποτελούν προπαρα-

σκευαστικό στάδιο για την τελική

μορφή που παίρνουν τα νομοσχέ-

δια πριν την κατάθεσή τους και ψή-

φισή τους στην Βουλή. 

Οι τομείς δράσης των παραπάνω

Επιτροπών της Βουλής, στις οποί-

ες θα συμμετέχει ο βουλευτής, εί-

ναι πολύ σημαντικοί για την περι-

φέρειά Αττικής. Σχετίζονται άμεσα

με την ομαλή καθημερινότητα του

πολίτη, αλλά και τις ριζικές αλλα-

γές που προωθούνται στο εκπαι-

δευτικό σύστημα, ενώ θα παίξουν

αποφασιστικό ρόλο στις μεταρρυθ-

μίσεις για την αναβάθμιση των

υπηρεσιών του κράτους και της δη-

μόσιας διοίκησης.

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

του ΠΑΣΟΚ, κ. Ασπραδάκης σε δή-

λωσή του αναφέρει: «Η συμμετοχή

μου στις δύο συγκεκριμένες Διαρ-

κείς Επιτροπές της Βουλής σημα-

τοδοτεί ένα νέο, πολύ απαιτητικό

τομέα δράσης. 

Ως βουλευτής θα κάνω το καλύτε-

ρο δυνατόν και μέσα από τις Διαρ-

κείς Επιτροπές, ώστε, σε συνεργα-

σία με τον πολίτη, τους φορείς και

τους συλλόγους των τοπικών κοι-

νωνιών, αλλά και την Αυτοδιοίκηση

Α’ και Β’ βαθμού, να προτείνουμε

εφαρμόσιμες λύσεις και να προω-

θήσουμε αποφασιστικά τα ζητήμα-

τα που απασχολούν τον πολίτη και

μένουν ανοιχτά εδώ και πολλά

χρόνια».

Ο Παντελής Ασπραδάκης σε δύο Διαρκείς

Επιτροπές της Βουλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Θρακ/νες: 06/11/2009

Αρ. Πρωτ.: 5957

Πλ. Αριστοτέλους Τ.Κ. 136 76 Θρακομακεδόνες

Τηλ. 2103-2140300, fax:210-2433256

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

1. Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-

σμό, με σφραγισμένες προσφορές με

κριτήριο αξιολόγησης την τεχνικοοι-

κονομικά συμφερότερη προσφορά,

προϋπολογισμού 33.079,62€ (συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ανά-

δειξη εργολάβου του έργου με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗ-

ΣΕΩΝ».

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία: την υπ’

αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν.

3463/06, τον Ν>2286/95, τις υπ’

αριθμ. Π1/7145/02 και Π1/7146/02

αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης

και την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/01

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η

του μηνός Νοεμβρίου  2009, ημέρα

Τρίτη και με ώρα έναρξης την

9:00π.μ. και ώρα λήξης την

10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής στα γραφεία του Δήμου

Θρακομακεδόνων.

3. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυ-

φθεί από έσοδα του Δήμου Θρακομα-

κεδόνων.

4. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη

δημοπρασία ορίζεται σε (ποσοστό 5%

επί του προϋπολογισμού) 1.389,90€.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-

ραλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης

από τα γραφεία του Τμήματος προμη-

θειών της Οικονομικής Υπηρεσίας

του Δήμου Θρακομακεδόνων (υπεύ-

θυνος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης

Κων/νος, τηλ. 2132140323) κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το κό-

στος παραλαβής των τευχών είναι

9,50€.

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Οικονόμου

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

Με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προ-

σφορά (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Δράσεις Προώθησης της Ανάπτυξης Ζήτησης των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Βάρης»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης

Αντικείμενο Εργου: Υπηρεσίες Επικοινωνίας,

Προϋπολογισμός: 44,982€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%0.

Διάρκεια της Σύμβασης: 30 ημέρες από την υπογραφή της.

Παροχή εγγυήσεων που απαιτούνται: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού (συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) καθώς και εγγύηση Καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10% του

συμβατικού τιμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ή ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και συνεταιρισμοί που να έχουν αποδεδειγμένη ικα-

νότητα και εμπειρία στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της προκήρυξης.

Λήψη πλήρους τεύχους προκήρυξης: Από το γραφείο της αναθέτουσας Αρχής (Βασ. Κων/νου 25 – 16672 Βά-

ρη), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προ-

σφορών. Αρμόδιος Αθανασία Σταθοπούλου, τηλ. 213 2030.451.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης,

(23/11/2009 ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού) και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Βασ.

Κων/νου 25 16672 Βάρη).

Αποσφράγιση προσφορών: Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, αμέσως μετά το πέρας

της ως άνω προθεσμίας.

Ο Δήμαρχος 

Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠ ΚτΠ Μέτρο 4.2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

και 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓO-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 NOEMBRIOY 2009 ΩΡΑ10:30
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Μπαίνοντας στην ημερήσια διά-

ταξη η πρόεδρος Μαρία Λεβαντή,

δέχθηκε ένσταση επί της διαδικα-

σίας από τον επικεφαλής της μει-

οψηφίας Θ. Γκοτσόπουλο.

Ο Θ. Γκοτσόπουλος μίλησε για

εξαιρετικό σοβαρό ζήτημα, τον

καθορισμό τελών αφού καλύ-

πτουν το 40-45% του προϋπολο-

γισμού, και δεν είχαν εισηγήσεις.

Ειπε μεταξύ άλλων:

«Συνέβη κάτι πρωτοφανές και
απαράδεκτο. Πήραμε εισηγήσεις,
εγώ προσωπικά, 3.30μ.μ. καθώς
και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ετσι
δεν υπήρξε δυνατότητα ούτε
προσωπικής αλλά ούτε και συλ-
λογικής συζήτησης.
Δεν νομίζω κατά συνέπεια ότι
μπορεί να γίνει συζήτηση σ’ αυτά
τα θέματα».
Πρότεινε δεν την αναβολή των 7

πρώτων θεμάτων που αφορούσαν

καθορισμούς τελών για την ερχό-

μενη Τετάρτη, προκειμένου «να
γίνει μια πιο ουσιαστική συζήτη-
ση».

Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς, δι-

καιολόγησε τον Θ. Γκοτσόπουλο

όσον αφορά τις εισηγήσεις. Τόνι-

σε ότι έγιναν αγωνιώδεις προ-

σπάθειες από όλες τις υπηρεσίες

του Δήμου, να συγκεντρωθούν

όλα τα στοιχεία από όπου θα

έβγαιναν οι εισηγήσεις.

«Εισηγήσεις, που πέραν από το
καθαρά λογιστικό μέρος, το τι
έσοδα και τι έξοδα έχουμε, να
έχουμε και την κοινωνική ευαι-
σθησία που θέλουμε να περάσου-
με στο Δημοτικό μας συμβούλιο.
Εχετε πάρει τις εισηγήσεις, και
δεν νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο
για κανέναν σας. Περιμένατε την
πολιτική βούληση και την πολιτική
απόφαση. Σαν τέτοια την έχετε
και μια τέτοια πολιτική αφορούν
οι εισηγήσεις», επεσήμανε ο Δή-

μαρχος.

Δεν δέχθηκε την αναβολή, πρό-

τεινε την συζήτηση των θεμάτων

και αν στην πορεία προκύψει κάτι

να το αναβάλουν.

Ακολούθησε ψηφοφορία και

υπερψήφισε η συζήτηση των θε-

μάτων με δύο ψήφος διαφορά.

Ο Α. Μπουντουβάς επιβεβαίωσε

ότι πήρε τις εισηγήσεις την ίδια

ημέρα το μεσημέρι και δήλωσε

«ανέτοιμος να τοποθετηθεί».

Τόνισε δε ότι κάθε φορά γίνεται

μια μεγάλη συζήτηση στα θέματα

των τελών καθαριότητας. Για το

πώς βλέπει η κάθε παράταξη αυτά

τα ανταποδοτικά τέλη και αν

ανταποκρίνονται στην κοινωνία.

Μετά την ψηφοφορία, η μειοψη-

φία – όλες οι παρατάξεις – απο-

χώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυ-

ρίας.

Αυξήσεις στα τιμολόγια

ύδρευσης

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την

πλειοψηφία, απόντων βέβαια με-

ρικών, πού οι «κουβέντες του κα-

φενείου» λέγαν ότι είχαν πάει

στην ομιλία του Σαμαρά.

Ετσι η ύδρευση που έχει αναλά-

βει ο Δήμος (συντήρηση και επέ-

κταση δικτύου), ανέρχεται  σε δα-

πάνες  1.399.650,00 €

Το τιμολόγιο διαμορφώνεται (για

τετραμηνιαία κατανάλωση) για το

2010 κατηγορία οικιακό όπως πα-

ρακάτω:

Κ.Μ. €/κ.ξ. 2009

0-20 0,451 0,400

21-80 0,705 0.630

81-108 2.024 1,080

109-140 2,833 2.520

141 και άνω 3,527 3.140

Παγώνει τα τέλη καθα-

ριότητας και φωτισμού

Κάνοντας μια εισήγηση ο Δήμαρ-

χος για τα τέλη καθαριότητας και

φωτισμού, και αφού επεσήμανε

ότι ο συντελεστής του τέλους

πρέπει να προσδιοριστεί σε τέ-

τοιο ύψος, ώστε ανακαλύπτει

υποχρεωτικά τις εν γένει δαπά-

νες λειτουργίας της υπηρεσίες

καθαριότητας (αποδοχές προσω-

πικού, προμήθεια και συντήρηση

μέσων αποκομιδής απορριμμάτων

και κάθε άλλη δαπάνη που έχει

σχέση με τη διεξαγωγή, τη λει-

τουργία και την εν γένει  βελτίω-

ση της υπηρεσίας αυτός. Ο μη

προσδιορισμός του τέλους στο

προσήκον ύψος, ώστε να καλύ-

πτονται οι σχετικές δαπάνες συ-

νιστά βαρεία παράβαση καθήκο-

ντος και επισύρει κατά των μελε-

τών του Δ.Σ. την εφαρμογή των

διατάξεων αρθ. 141 και 142 του

ΔΚΚ (αρθ.17 Ν. 1080/80).

Ετσι η τιμή παραμένει ίδια για

στεγασμένους χώρους (κατοι-

κίες), όπως και το 2009, δηλαδή

1,07€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για στεγασμένους χώρους άλλης

χρήσης (καταστήματα κλπ.), εμ-

βαδού 6000τ.μ. η τιμή είναι 3,40€

(ίδια με το 2009).

Αυξήσεις στα τέλη 

Νεκροταφείου

Τα τέλη του Δημοτικού Νεκροτα-

φείου, διατίθενται για τη συντή-

ρηση και τη λειτουργία του, και

όπως είπε ο Δήμαρχος διαμορφώ-

θηκε ο χώρος στάθμευσης των

οχημάτων και νοικορεύτηκε.

Για παραχώρηση διπλών οικογε-

νειακών τάφων η τιμή διαμορφώ-

νεται στις 5.500 € (5.300 ήταν το

2009).

Για παραχώρηση μονών οικογε-

νειακών τάφων 3.000 (2.950 το

2009) και ούτω καθεξής.

Καθορισμός τελών δια-

φημίσεων έτους 2010

Τα τέλη διαφημίσεων τα καθορί-

ζουν σε τρεις κατηγορίες:
Α’ μέσα σε μόνιμα πλαίσια σε πλατεί-

ες οδούς κλπ., περιφράξεις ακαλύ-

πτων χώρων, χώροι σταδίων, μέσα σε

κινηματογράφους, στέγαστρα αφετη-

ριών προς 0,81 € εβδομαδιαίως το τε-

τραγωνικό μέτρο.

Β’ για διαφημίσεις φωτεινές σε στέ-

γες, δώματα 141,95€ ετησίως το τ.μ.

Για φωτεινές σε άλλους χώρους

62,44€ το τ.μ./έτος

Για μη φωτεινές σε στέγες 46,27€ το

τ.μ./ετος.

Γ’ για διαφημίσεις σε οχήματα σιδη-

ροδρόμων, κλπ. ή σε εξωτερική επιφά-

νεια μέχρι 30Χ50 εκατ. σε 4,16€ μηνι-

αίως

Για μεγαλύτερη διάσταση πολλαπλά-

σιο τέλος.

Καθορισμός τελών κατάλη-

ψης κοινοχρήστων χώρων
(πεζοδρόμια κλπ.).

Για κοινόχρηστους χώρους που παρα-

χωρούνται για χρήση (καφενεία,

εστιατόρια, καφέ κλπ. οι τιμές διαμορ-

φώνονται ως εξής:

Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε

πλατείες 42,00€/τ.μ. ετησίως

Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε

πεζοδρόμια 27,00€/τ.μ.

Χρήση πεζοδρομίων από περίπτερα

35,00€/τ.μ.

Χρήση κοινόχρηστων χώρων από στά-

σιμους μικροπωλητές 35,00€/τ.μ.

Αννα Μπουζιάνη

Καθορισμός δημοτικών τελών στην Παλλήνη

Για το θέμα οι  Δημοτικοί Συνδυασμοί  “ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΛΛΟΝ” και

“ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ” απέστειλαν Ανακοίνωση

στην οποία μεταξύ άλλων γράφουν:

Αντί οι θέσεις και τα στοιχεία της Διοίκησης του Δήμου να διανεμη-

θούν την Παρασκευή 30-10-2009 μαζί με την ημερήσια διάταξη όπως

γίνεται συνήθως, δόθηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους την Τε-

τάρτη το μεσημέρι προς το απόγευμα λίγο πριν τη συνεδρίαση.

Έτσι αντί να έχουμε ένα απολογισμό της τριετίας που πέρασε και

ένα ουσιαστικό επιχειρησιακό, πολιτικό, οικονομικό διάλογο για την

καθαριότητα, την ανακύκλωση, το δίκτυο ύδρευσης, την ποιότητα

νερού, τη λειτουργία και τα προβλήματα της πόλης, κληθήκαμε να

εγκρίνουμε ένα λογιστικά ισοσκελισμένο ισολογισμό με νούμερα

που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. 

…

Αυτή η πρακτική της Διοίκησης του Δήμου είναι πρωτοφανής, μονα-

δική και πολιτικά απαράδεκτη. Δείχνει περιφρόνηση προς το Δημο-

τικό Συμβούλιο, τους πολίτες της Παλλήνης και απαξίωση προς την

αντιπολίτευση η οποία με υπεύθυνο, σοβαρό και εποικοδομητικό

τρόπο πορεύτηκε τα τελευταία χρόνια.

Επειδή η κατάσταση στην πόλη είναι απολύτως στάσιμη, οι δε συν-

θήκες της καθημερινότητάς έχουν χειροτερέψει με υπαιτιότητα του

κ. Κωνσταντά, τον καλούμε έστω και τώρα, τελευταία χρονιά αυτής

της Δημοτικής περιόδου, στις συνεδριάσεις που ακολουθούν για το

τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό να συμβάλλει ώστε με

σοβαρότητα να γίνει συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα της πό-

λης. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι χωρίς μονοκρατορικές

αντιλήψεις και αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδ. «ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΕΛΛΟΝ”

Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, Ζινέλη Καλλιόπη, Λεβαντή Μαρία, Μερ-

τζάνος Γεώργιος, Σμέρος Γεώργιος και Χατζησταματίου Κων/νος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοιτου συνδ. «ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ;

Μπουντουβάς Αναστάσιος  και Νάτσης Δημήτριος

Συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη 4/11, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα επτά

πρώτα θέματα να αφορούν τον καθορισμό τελών (καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης

κλπ.).

Στο προεδρείο, ο Δήμαρχος και απόντος του Προέδρου Ι. Σαμέλη, προεδρεύει η Αντιπρό-

εδρος Μαρία Λεβαντή. 

H μειοψηφία βάζει θέμα διαδικαστικό, καταγγέλει την καθυστερημένη παράδοση των ει-

σηγήσεων των θεμάτων και αποχωρεί.

Η διαδικασία της συνεδρίασης συνεχίστηκε μόνο με εννέα συμβούλους της πλειοψηφίας. 

Η συνεδρίαση ξεκινάει, η Αντιπρόεδρος Μ. Λεβαντή προεδρεύει.

Οι συνδυασμοί της μειοψηφίας έχουν αποχωρήσει. Προεδρεύει ο Σμυρλιάδης.

Τ
ην πρόσληψη 25 θέσεων

εργασίας ορισμένου χρό-

νου, μερικής απασχόλη-

σης (4ωρα) με πλήρη ασφαλι-

στική κάλυψη αποφάσισε το

Δ.Σ. προκειμένου να καλύψουν

θέσεις κοινωνικής μέριμνας.

Το καταψήφισε ο Αν. Μπου-

ντουβάς, που πάγια διαφωνεί

με τη μερική απασχόληση και

τις συμβάσεις εργασίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 5 Νοεμβρίου 2009

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Αρ. Πρωτ.: 132

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κ. Καραμανλή 18, 166 73 Βούλα

Τηλ.: 213-2020113, fax: 213-2020159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν>3463/ΦΕΚ 114/Α/8.6.06 Δ.Κ.Κ.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2530/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέ-

ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου»,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/04 «Ρυθμίσεις του συ-

τήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ

151/Λ/6.8.2004),

5. Την υπ’ αριθμ. 3/2009 Απόφαση Δ.Σ. ΔΑΟΒ με θέμα: «προγραμματι-

σμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2009»

6. Τα υπ’ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./οικ. 5437/4.9.2009 και 08/ΔΤΑ/οικ.

16831/1.10.2009 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά

τις υπ’ αριθμ. Οικ. 46974/27.7.2009 και οικ. 54374/4.9.2009 αποφάσεις

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15.5.2009 με την οποία

εγκρίθηκαν για το 2009 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΦΕΚ

2056/Β/24.9.2009) για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας.

7. Την υπ’ αριθμ. 211/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

με θέμα: «καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έρ-
γου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου».

8. Τους όρους του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργανωτικού Πλαισίου

Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

9. Τις ανάγκες άθλησης των δημοτών Βούλας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητες κατά

προτεραιότητα: γυμναστικής και αντισφαίρισης, με σύμβαση μίσθωσης

έργου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (σε

συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), για το έτος 2009 –

2010. Οι υποψήφιοι: 

1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 22-50 ετών,

2. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώ-

δικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Η επιλογή των Κ.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στα Αθλητικά Προγράμματα

θα γίνει με μοριοποίηση (άρθρο 6 του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργα-

νωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους») και θα πρέπει

να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Βιογραφικό σημείωμα, 2. Αντίγραφο πτυχίου, 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι

σπουδών (master, διδακτορικό), 4. Ειδικότητα συναφής με το περιεχόμε-

νο του προγράμματος, 5. Προϋπηρεσία στα προγράμματα «Άθλησης για

Όλους», 6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, 7. Φωτοτυπία Αστυνομικού

Δελτίου Ταυτότητας, 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και τα στοιχεία της

αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή. 

Τα προγράμματα που θα διεξαχθούν είναι:

1. Αθλητισμός και Παιδί

2. Αθλητισμός στην Εφηβική ηλικία

3. Αθλητισμός και Γυναίκα

4. Αθλητισμός Ενηλίκων

5. Άσκηση στην Τρίτη ηλικία

6. Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η απασχόληση των Κ.Φ.Α. θα είναι πρωινές και απογευματινές ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του

Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Βούλας, (Λ.Κ. Καραμανλή 18, 1ος όρο-

φος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει την επομένη ημέ-

ρα της δημοσίευσης του παρόντος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ο.Β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου κατ’ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την

τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 5-11-2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ. Πρωτ.: 696

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Κέντρου Προσχολι-

κής Αγωγής Δήμου Παλλήνης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικό-

τητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική πε-

ρίοδο.

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

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΔΕ Βοηθών 5 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ- 8 μήνες

Βρεφοκόμων - τήριος τίτλος ειδικότητας 

Παιδοκόμων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων 

Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρό-

νοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής

Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδι-

κές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: - Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-

δευτηρίου Α’ και Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-

τικού Λυκείου ή – Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή – Σχο-

λής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή – άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδα-

πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

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

ΥΕ Καθαριστών – 2 Με την παρ.2 του άρθρου 5 8 μήνες

Καθαριστριών του Ν.2527/97 δεν απαιτούνται 

για την αναφερόμενη ειδικότητα 

ειδικά προσόντα.

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

ΥΕ Βοηθών 1 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 8 μήνες

Μαγείρων εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 

τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος

απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχο

λής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος κα

τώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότι-

μος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπει-

ρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Πληροφορίες για την αναλυτική προκήρυξη – τα δικαιολογητικά και τον

τρόπο υποβολής των αιτήσεων (εντός 10 ημερών από την τελευταία δη-

μοσίευση) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από την Διεύ-

θυνση Νομικών Προσώπων του Δήμου Παλλήνης (Πλατεία Ελευθερίας)

τηλ. 210-6600722 αρμόδιος υπάλληλος Κων. Παπαδόπουλος.

Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.

ΙΣΙΔ. ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την

τροποποίηση και συμπλήρωση του με το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 5/11/2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ. Πρωτγ. 342

2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 2ου Δημοτικού Βρε-

φονηπιακού Σταθμού Παλλήνης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικό-

τητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική πε-

ρίοδο.

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

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΔΕ Βοηθών 2 Πτυχίο ή δίπλωμα ή 8 μήνες

Βρεφοκόμων – απολυτήριος τίτλος 

Παιδοκόμων ειδικότητας Βοηθών Βρεφο-

νηπιοκόμων – Παιδοκόμων 

ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής 

Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και 

Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνι-

κών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημε-

ρήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών

μονάδων:

- Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτη

ρίου Α’ και Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πο-

λυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματι-

κού Λυκείου ή – Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - 

Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή - 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

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

ΥΕ Καθαριστών - 2 Με την παρ. 2 του άρθρου 5 8 μήνες

Καθαριστριών του Ν. 2527/97 δεν απαιτούνται 

για την αναφερόμενη ειδικότητα 

ειδικά τυπικά προσόντα.

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

ΥΕ Βοηθών 1 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 8 μήνες

Μαγείρων εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 

τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυ-

τήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχο-

λής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 

Εργαστηρίων Ειδικής και Κατάρτισης, του άρ-

θρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτ-

λος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Πληροφορίες για την αναλυτική προκήρυξη – τα δικαιολογητικά και τον

τρόπο υποβολής των αιτήσεων (εντός 10 ημερών από την τελευταία δη-

μοσίευση) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αν ενημερώνονται από τη Διεύ-

θυνση Νομικών Προσώπων του Δήμου Παλλήνης (Πλατεία Ελευθερίας)

τηλ. 210- 6600761 αρμόδιος υπάλληλος Παρασκευή Τσούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.

ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 3248/19.10.09 Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του εργαστηρίου κατασκευής μεταλ-

λικών θυρών / παραθύρων / πλαισίων / κιγκλιδωμάτων του Νικόλαου Λα-

δακάκου, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κέας & Ζαλόγ-

γου Ο.Τ.19 στο Δήμο Βάρης του Νομού Αττικής.

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

της ΝΑΑΑ.

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

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής (17χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλ-

θει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 2/11/09.

Η πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

Εχουμε γράψει και ξανα-

γράψει για το 3ο Γυμνάσιο -

Λύκειο που περιμένουν οι

Βουλιώτες να πληρώσει ο

ΟΣΚ την αποζημίωση της

απαλλοτρίωσης.

Για το θέμα έθεσε ερώτηση

στη Βουλή και ο Βουλευτής

της Νέας Δημοκρατίας  Νί-

κος Καντερές.

Απευθυνόμενος στην αρμό-

δια Υπουργό Παιδείας, δια

βίου μάθησης και θρησκευ-

μάτων κυρία Άννα Διαμα-

ντοπούλου επισήμανε ότι

διανύουμε το τελευταίο

18μηνο της προθεσμίας,

όπως ορίζει ο νόμος, μετά

τη λήξη της οποίας θα αρ-

θεί οριστικά η απαλλοτρίω-

ση. 

Για το ίδιο θέμα κινούνται ο

Δήμος Βούλας με την Επι-

τροπή Παιδείας, που έχει

ζητήσει ραντεβού με την

Υπουργό, καθώς και η Εκ-

παιδευτική Κοινότητα, η

οποία δηλώνει ότι θα κατέ-

βει στους δρόμους.

Στον ...Αριστοτέλη ανοιχτή

συγκέντρωση

Στα γραφεία του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορωπίου “Ο

Αριστοτέλης”, διοργανώθηκε η πρώτη ανοιχτή συγκέ-

ντρωση της Τ.Α. Κορωπίου μετά την εκλογική νίκη του ΠΑ-

ΣΟΚ με κύριους ομιλητές το δημοσιογράφο Γ. Σκαρβελά-

κη και το Νομαρχιακό σύμβουλο, αρχηγό της μείζονος μει-

οψηφίας.

Θέμα της ανοιχτής συζήτησης ήταν πολιτική και επισκό-

πηση των πρώτων ημερών της νέας κυβέρνησης.

3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας

Ερώτηση του βουλευτή

Νίκου Καντερέ



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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  100Μ2   3oυ ορόφου -

ΒΟΥΛΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗ-

ΜΕΙΟ (Οδός Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  και

ΠΑΡΚΟΥ - ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING -   2

ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKING-  

MEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ΕΥΡΩ

Τηλ.  210.9657063 – 6977.415362
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυκά Νερά   05.11.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 8284

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη Γλυκά Νερά 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016000, 213 2016025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-

γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ενδεικτικού προϋπο-

λογισμού 28.441,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25

& Ελύτη, στις 13.11.2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξη παραλαβής

προσφορών 11.00 π.μ.  και λήξη 11.30.

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

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.195,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016000, 213 2016025 αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΙΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυκά Νερά  05.11.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8283

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη, Γλυκά Νερά 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016000, 213 2016025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών  προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότε-

ρη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» προϋ-

πολογιζόμενης δαπάνης 44.982,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

19%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25

& Ελύτη, στις 13 Νοεμβρίου 2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξη

παραλαβής προσφορών 11.30 π.μ.  και λήξη 12.00 π.μ.

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

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.890,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016000, 213 2016025 αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 2, ΠΕΜΠΤΗ 5 & ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11

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
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Κάθε χρόνο η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου είναι

αφιερωμένη στο Μητρικό Θηλασμό, την ιδανικότερη

διατροφή για το ξεκίνημα μιας υγιούς ζωής.

Με τη σωματική επαφή μητέρας - νεογέννητου, αμέ-

σως μετά τον τοκετό και την έναρξη του θηλασμού,

μέσα στην πρώτη ώρα μειώνονται οι πιθανότητες θα-

νάτου τρέφοντας και προστατεύοντας αποκλειστικά

το βρέφος και βοηθώντας τη σταθεροποίηση της θερ-

μοκρασίας του σώματός του. Επιπλέον ο θηλασμός

μειώνει τον κίνδυνο επιλόχειας αιμορραγίας της μητέ-

ρας – μια σημαντική αιτία μητρικής θνησιμότητας πα-

γκοσμίως.

Το μητρικό γάλα είναι μία ασφαλής και σίγουρη πηγή

τροφής των βρε-

φών, διαθέσιμο

ανά πάσα στιγμή.

Τα προστατεύει

αποτελεσματικά

από τις αρρώστιες

και τα διατηρεί ζε-

στά και κοντά στη

μητέρα τους. Η

προστασία, η προ-

ώθηση και η υπο-

στήριξη της δια-

τροφής του βρέ-

φους από την

πρώτη ώρα της ζωής  του, αποκλειστικά με μητρικό

γάλα για έξη μήνες και η συνέχισή της με μητρικό γά-

λα, σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων συμπλη-

ρωμάτων διατροφής, για χρονικό διάστημα δύο ετών

ή και περισσότερο, παρέχει την καλύτερη προστασία

σ’ αυτό το γεμάτο κινδύνους περιβάλλον.

Το 20% των θανάτων των νεογνών θα μπορούσε να

αποτραπεί αν άρχιζαν να θηλάζουν μέσα στην πρώτη

ώρα από τη γέννησή τους.

Στην ακροστοιχίδα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε

τα οφέλη του μητρικού θηλασμού τόσο για τη μητέρα

όσο και για το βρέφος.

Μ ειωμένη πιθανότητα καρκίνου του μαστού και του

ενδομήτριου.

Η θηλάζουσα μητέρα προστατεύεται από την οστεο-

πόρωση. 

Το υποκατάστατο γάλακτος είναι νεκρή τροφή, η

βιoμηxανική επεξεργασία καταστρέφει τα ζωντανά

κύτταρα και τα αντισώματά του.

Ρ ωμαλέα παιδιά και έφηβoι για το μελλοντικό κόσμο

μας. 

Ι διαίτερα εύπεπτο, το μητρικό γάλα χωνεύεται από

το μωρό σε 2-3 ώρες.

Κ αρκίνος - ελάττωση συχνότητάς του στα παιδιά

που έχουν θηλάσει. 

Ο θηλασμός ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του βρέ-

φους σε τροφή και υγρά.

Σ ημαντικά λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές. 

Θ ερμοκρασία τροφής πάντα σωστή και σταθερή. 

Η καλύτερη αρχή για τη ζωή ενός παιδιού και ανα-

φαίρετο δικαίωμα. 

Λ ιγότερες πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Α ντισώματα, ανοσοποίηση ενάντια στις κυριότερες

λοιμώδεις νόσους. 

Σ υναισθηματικό δέσιμο Μητέρας - Παιδιού. 

Μ ειώνει τις πιθανότητες αλλεργιών όπως άσθμα και

έκζεμα.               

Ο ικονομικό, δεν κοστίζει στην οικογένεια και στο

κράτος.                               

Σ ημαντική αύξηση του δείκτη νοημοσύνης του παιδιού. 

Όμως τόσο το οικογενειακό όσο και το εργασιακό πε-

ριβάλλον πρέπει να στηρίξει την μητέρα που θέλει να

θηλάσει. Όλοι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε κά-

θε νεογέννητο να τραφεί με την ιδανικότερη τροφή

που μας χάρισε  η φύση. 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τον μητρικό θηλασμό

οι μητέρες μπορούν να απευθύνονται στις Μαίες του

Κέντρου Υγείας Βάρης ή να τηλεφωνούν στο 213-

2030311.
Γιαλεδάκη Καλλιόπη

Μαία 

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία

Κέντρο Υγείας Βάρης

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: η βάση μιας υγιούς ζωής 

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

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.           

Τηλέφωνο: 6936513341

Μητρικός θηλασμός 

Γαλουχία και μητρικός θηλασμός είναι δυο έννοιες

άρτια συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο μητρικός θηλα-

σμός αποτελεί ένα αποκλειστικό προνόμιο στη ζωή

κάθε γυναίκας, την γεμίζει με χαρά και αγάπη για το

βρέφος της. 

Τα συστατικά του μητρικού γάλακτος αποτελούν χω-

ρίς αμφιβολία  την ιδανικότερη και πλουσιότερη τρο-

φή για το νεογέννητο

και το βρέφος. Η σύ-

σταση του μητρικού

γάλακτος εξασφαλί-

ζει στο βρέφος την

ιδανική σωματική,

νοητική και ψυχική

του ανάπτυξη.  

Ως Πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Εταιρίας Μα-

στολογίας αλλά και

ως ιατρός που ασχο-

λείται πάνω από 30

χρόνια με την γυναί-

κα αλλά και τις παθή-

σεις του μαστού προτείνω σε όλες τις μητέρες να

φροντίζουν να ενημερώνονται σωστά για τις επι-

δράσεις του μητρικού γάλακτος τόσο στις ίδιες όσο

και στα βρέφη τους και να υποστηρίζουν και να προ-

ασπίζουν τα οφέλη που προσφέρει ο μητρικός θηλα-

σμός.                                             Λυδία Μουζάκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 05.11.2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 887

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» προκηρύσσει

ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρω-

σης για τα ελαιόλαδα,  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (κατεψυγμέ-

να), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμε-

νη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρε-

σίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 13 του Ν. 3438/2006.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προ-

διαγραφές της προμήθειας. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 87.116,39 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

9% σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσω-

τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου θα παραδίδονται ανάλογα με τις προκύ-

πτουσες ανάγκες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την

Πέμπτη 10.12.2009 και ώρα 11.00.

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 9:30π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρό-

σωπα, συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των

προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστο-

ποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Τόπος παράδοσης: Αλκαίου 42 & Κρατερού.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.12.2009, ημέρα Πέμπτη μέχρι

την 10.45 ώρα, στην έδρα του Νομικού προσώπου επί της οδού Αλκαίου 42.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο

άρθρο 7 των όρων διακήρυξης του Προέδρου.

Η περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου θα δημοσιευθεί στο ελληνικό τύπο έως

στις 14.11.2009 και στις ημερήσιες εφημερίδες «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»,

«Ηχώ των Δημοπρασιών» Εβδόμη και Αθμόνιο Βήμα.

Η πληρωμή της δαπάνης δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής θα βαρύνει τον

προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46

του Ν. 3801/2009.

Πληροφορίες για την προμήθεια μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις

εργάσιμες ημέρες από 09:30 έως 12:30 από το γραφείο προμηθειών, που βρίσκεται

στο κτίριο διοίκησης, καθώς και στο τηλέφωνο 210-7786529.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
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Μάγεψε η “ορχήστρα” - βόλεϊ Μαρκοπούλου

υπό την διεύθυνση του προπονητή-μαέστρου τους
Τυχεροί οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν το αγώνα

του Μαρκόπουλου με την Ανατόλια. Η ομάδα πέταγε,

ήταν μια  καλοκουρδισμένη ορχήστρα με μαέστρο τον

Γιώργο Λυκούδη, μια ομάδα διαφήμιση του βόλεϊ 

Με πλουραλισμό στην επίθεση με κορυφαία (βιολιά)

τις Κόστιτς, Κρινσέβιτς και Τσίμα που σημείωσαν

14, 15 και 13 πόντους αντίστοιχα, το Μαρκόπουλο

επικράτησε της Ανατόλια με 3-0. Στην αρχή κάθε σετ

η ομάδα της Θεσσαλονίκης  βρισκόταν έως ένα ση-

μείο μέσα στο παιχνίδι, η (συμφωνική ορχήστρα)

του (Μαέστρου) Γιώργου Λυκούδη όμως είχε τις λύ-

σεις, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα και στη

δεύτερη νίκη  στο πρωτάθλημα. 

Δηλώσεις:

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΜΑ: Είμαστε πολύ χαρούμενες  γιατί

παίξαμε πάρα πολύ καλά, όλα τα κορίτσια προσπα-

θήσαμε πολύ, θέλαμε την νίκη σ΄ αυτό τον αγώνα,

μια και κάναμε μια μέτρια προς κακή εμφάνιση με

τον Πανελλήνιο,  αποδείξαμε σήμερα ότι ήταν μια

κακή παρένθεση, τώρα κοιτάμε μπροστά και θα συ-

νεχίσουμε έτσι, το χρωστάμε στον κόσμο μας  

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Λυκούδης): Δρούγκα 4 (2/5 επ., 2

μπλοκ), Κόστιτς 14 (1 άσος, 10/24 επ., 3 μπλοκ),

Κρινσέβιτς 15 (2 άσοι, 12/23 επ., 42% υπ., 1 μπλοκ),

Τσίμα 13 (2 άσοι, 9/13 επ., 59% υπ., 2 μπλοκ), Καβα-

θά 4 (0/3 επ., 4 μπλοκ) Τσαπράλη 1 (0/2 επ., 1

μπλοκ), Κονόμη (λ- 67%) / Σαλούστρου 1, 

ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Σκουληκάρης): Φούντζηλα 3π. (3

άσοι, 0/9 επ.,), Μιγιάτοβιτς 4 (2/11 επ., 2 μπλοκ, 48%

υπ.), Καμάρα 18 (2 άσοι, 16/37 επ.), Βουτσά 2 (2 άσοι),

Χιντά 2 (2/4 επ.), Γιάνεβα

9 (6/11 επ., 3 μπλ.),

Τριφτανίδου (λ-

33% υπ.) / Καψα-

μπέλη (λ.), Πα-

ρασκευοπού-

λου 1 (1/4

επ.), Γεωρ-

γακοπού-

λου 1 (1/3

επ.). 

Η διοίκηση

του βόλεϊ

για την οικο-

νομική ενίσχυση της

ομάδος πραγματοποι-

εί λαχειοφόρο αγορά

και κληρώνει ένα αυ-

τοκίνητο, λαχνούς

θα βρείτε σε κεντρι-

κά σημεία του Μαρ-

κόπουλου και Πόρ-

το Ράφτη. 

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο κλειστό του Μετς επί του

Παγκρατίου γιά την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος

Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών, με σκορ 45-58. 

Είναι η τρίτη νίκη των κοριτσιών σε ισάριθμα παιχνί-

δια αφού προηγήθηκαν η νίκη στην Θήβα επι της ομώ-

νυμης ομάδας και η εντός έδρας επιτυχία επι του

Σπόρτιγκ.

Τα κορίτσια πήραν το πάνω χέρι απο την αρχή του

αγώνα ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους επάνω στο παρκέ

και στο τέλος ήταν αυτές που έφυγαν νικήτριες απο

μία πολύ καυτή έδρα.

Μία μικρή γιορτή στήθηκε στα αποδυτήρια του Μετς

αφού την Κυριακή είχαν την ονομαστική τους εορτή ο

προπονητής της ομάδος Αργύρης Παπαπέτρου και η αρχηγός Αργυρώ Μικεδάκη.

Οι αθλήτριες των ομάδων

και τα καλάθια που πέτυχαν

Παγκράτι (Αδάμ) Νικολοπούλου 10, Μου-

ζουκη, Μαρίνου 2,Γαζέτα,Ζουρνή 7, Κων-

σταντίνου10 (1), Βεντουρά 6, Ευμορφο-

πούλου 2, Μπακετέα, Ανυφαντάκη 8(2)

Πρωτέας Βούλας (Παπαπέτρου-Βαρ-

βούνης) Γριμπαβιώτη 4(1), Βαλέτα 14,

Παναγιωτοπούλου 16, Μπαρμπρρίδου

8, Κασάπογλου, Αστραντίνη 11(3),

Τσουμάνη 3, Μπότσαρη 2.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 12:00

η ομάδα του Πρωτέα θα αγωνιστεί

εναντίον του Κρόνου  με την φιλοδο-

ξία να είναι αυτή νικήτρια και να μην

έχει συγκάτοικο στην κορυφή αφού

οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες.

Μεγάλη νίκη στο μπάσκετ 

για τα κορίτσια του Πρωτέα

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για απόσυρση & ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους έφηβους αθλητές

πραγματοποιήθηκε το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη και τις

νέες εγκαταστάσεις του Ιππικού Κέντρου Μακεδονίας ο

2ος αγώνας Κυπέλλου Υπερπήδησης Εμποδίων. 

Δύο νίκες πέτυχε η φετινή Πρωταθλήτρια Εφήβων, Ζέτα

Φούντα. Κέρδισε την κατηγορία Α1-Β1 και Β2. 

Δύο ακόμη έφηβοι ιππείς πέτυχαν νίκες σε σημαντικά

αγωνίσματα του τριημέρου. Ο Διογένης Παλέγδας από

την Κατερίνη στο αγώνισμα νέων ίππων και ο Φίλιππος

Παπαγεωργίου στην κατηγορία Α2. Στο υψηλότερο αγώ-

νισμα κατηγορία Α3 νικητής αναδείχθηκε ο Valentin Ve-

lea, ενώ ακολούθησαν στην 2η και 3η θέση και πάλι ο Πα-

παγεωργίου και ο Παλέγδας.

Αποτελέσματα κατηγορίας Α1 Β1 και Β2 είναι τα εξής:

Πρωταγωνίστησαν οι έφηβοι 

στο 2ο αγώνα Κυπέλλου 

Υπερπήδησης Εμποδίων

Αγώνισμα Α1 Β1 – ύψος

1.25μ. – συμμετοχές 40

1. Ζ. Φούντα – Andy – IOMS –

0 – 0 – 39,86

2. Μ. Μαρτίνη – Java Keltic Son

– ΙΟΑ – 0 – 0 – 40,44

3. Δ. Παλέγδας – Sugar N

Spice – ΙΟΠΙ – 0 – 0 – 42,09

Αγώνισμα Β2 – ύψος 1.30μ. –

συμμετοχές 23

1. Ζ. Φούντα – Kricket du He-

quet – IOMS – 0 – 53,16

2. Φ. Παπαγεωργίου – Kergue-

len – ΑΙΟΒΑ – 0 – 57,78

3. Μ. Ραγκούση – Lady du Lys

– ΕΙΟ – 0 – 64,05
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Το περασμένο Σαβ-

βατοκύριακο πραγ-

ματοποιήθηκε στο

Στάδιο Ειρήνης

και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)

η προκριματική φάση του Πανελληνίου

ομαδικού πρωταθλήματος Παίδων –

Κορασίδων.

Η ομάδα Κορασίδων του «ΑΡΗ ΒΟΥ-

ΛΑΣ» προκρίθηκε  εύκολα στην τελική

φάση κερδίζοντας εύκολα με 3-1 τον

Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ και χωρίς αγώ-

να τον Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ ο οποίος δεν προ-

σήλθε στους αγώνες διότι υπήρχε

απαγορευτικό απόπλου από την Κρή-

τη, λόγω καιρικών συνθηκών.

Η ομάδα του «ΑΡΗ 2006» προκρίθηκε

επίσης στην τελική φάση του πρωτα-

θλήματος Κορασίδων κερδίζοντας με

3-1 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και 3-

2 τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ. Ο αγώνας αυτός

ήτανε για πολύ δυνατά νεύρα αφού τε-

λικά κρίθηκε στους δύο τελευταίους

πόντους του όλου αγώνα.

Οι ομάδες των Παίδων τόσο του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ όσο και του ΑΡΗ 2006 δεν

καταφέρανε να προκριθούνε στην τε-

λική φάση παρά τις φιλότιμες προσπά-

θειες όλων των νεαρών αθλητών.

Προκρίθηκαν οι κορασίδες 

του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Κονταροχτυπήθηκαν Κερατέα και Μαρκόπουλο

Χθές Παρασκευή, άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών στην 4η αγωνιστική, και ο αγώνας

Κερατέας - Μαρκοπούλου αναμενόταν να κλέψει την παράσταση. Την κατάληξη του αγώνα δεν την ξέρου-

με καθώς εκείνη την ώρα εκτυπωνόμαστε όμως τα δεδομένα έχουν το Μαρκόπουλο να έχει δύο νίκες και

μία ήττα και να βρίσκεται και αυτό ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Η συγκεκριμένη αγωνιστική θα ολοκλη-

ρωθεί την Τετάρτη 25/11, καθώς παίκτριες του Πανιώνιου έχουν υποχρεώσεις με την Εθνική Ενόπλων Δυ-

νάμεων και γι' αυτό ο αγώνας αυτός μετατέθηκε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής έχει ως εξής: 

Μετά τα τελευταία γεγονότα

που συνεύησαν σε ποδο-

σφαιρικό αγώνα στη Βούλα,

η ΕΠΣΑΝΑ, ανακοινώνει ότι:

“η παρατηρούμενη το τελευ-

ταίο χρονικό διάστημα έξαρ-

ση της βίας και ανάρμοστης

συμπεριφοράς στα γήπεδα

της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α κατά την

διάρκεια και μετά την λήξη

ποδοσφαιρικών αγώνων

πλήττουν όχι μόνο αγώνες

κατηγοριών αλλά και αγώ-

νες Υποδομών. Μπροστά σ’

αυτή την πραγματικότητα η

Ένωση δεν μπορεί να μείνει

απαθής και αδρανής και συ-

νιστά την προσοχή και την

ευαισθητοποίηση των παρα-

γόντων μπροστά στο σοβα-

ρό αυτό θέμα της βίας καθώς

και να εμφυσήσουν στους

αθλητές τους την κόσμια συ-

μπεριφορά και το αθλητικό

πνεύμα πριν η Ένωση λάβει

τα απαραίτητα μέτρα.

Ένα αναδυόμενο άθλημα για την Ελλάδα, η αεροβική γυμναστική, έχει φέρει κι

όλας διακρίσεις και έχοντας την συμπαράσταση της Ελληνικής Γυμναστικής

Ομοσπονδίας αθλητές και σύλλογοι ετοιμάζονται για την πιθανότητα το άθλημα

να ενταχθεί στο κατάλογο των Ολυμπιακών αγώνων. 

Ένα άθλημα στο οποίο οι

αθλητές συμμετέχουν και

ομαδικά αλλά και ατομικά,

εκτελούν μια χορογραφία

περίπου 2 λεπτών ακολου-

θώντας ρυθμικά την μουσι-

κή, ενώ απαιτείται δύναμη,

αντοχή, ευλυγισία και συγ-

χρονισμός. 

Οι Έλληνες αθλητές παίρ-

νουν μέρος σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Οι νεάνιδες πήραν την

7η θέση στο παγκόσμιο, ενώ είχαμε και τέσσερις εισόδους σε τελικούς στο ευ-

ρωπαϊκό. 

Η ελληνική εθνική ομάδα τώρα ετοιμάζεται πυρετωδώς για το επόμενο Ευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Τσεχία στις 17-23 Νοεμβρίου. 

Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι: Κάρλα Ραντουλέσκου, Λιόλια Κερογλή, Πα-

γώνα Κιούση, Δήμητρα Σκούρα, Μαρία Κολτσίδα, Χριστίνα Ιωαννίδου. 

Αεροβική Γυμναστική· 

ένα άγνωστο άθλημα

Το φαινόμενο

της Βίας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Μειωμένη ανταπόκριση 

των σωματείων 

στον υγειονομικό έλεγχο

Η ΕΠΣΑΝΑ ενημερώνει, ότι κατόπιν αλλεπάλληλων

ανακοινώσεων και προσκλήσεων της Ένωσης προς

τα σωματεία της για εξέταση των ποδοσφαιριστών

τους στον Υγειονομικό σταθμό της Ένωσης διαπι-

στώσαμε ότι αρκετά από τα σωματεία και κυρίως της

Γ΄ κατηγορίας δεν ανταποκρίθηκαν.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε όπως παρατεί-

νει για τελευταία φορά την προθεσμία των κατα-

στάσεων Υγείας έως στης 31/12/2009.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας ουδείς

ποδοσφαιριστής θα έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται

με κατάσταση Υγείας παρά μόνο με δελτίο μεταβο-

λών όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία ιατρικής θε-

ώρησης ΕΠΟ. Σωματείο που θα χρησιμοποιήσει σε

αγώνα ποδοσφαιριστή με δελτίο ΕΠΟ χωρίς Ιατρική

θεώρηση θα έχει επιπτώσεις.

Όπως αναφέρουμε στην προκήρυξη και βάσει του

ΚΑΠ, όλοι ανεξαιρέτως οι ερασιτέχνες ποδοσφαιρι-

στές υποχρεούνται να υποβάλλονται μέσω των οι-

κείων ΕΠΣ σε μία σειρά αιματολογικών και καρδιο-

λογικών εξετάσεων και μόνο ποδοσφαιριστές που

έχουν υποβληθεί στις συγκεκριμένες υποχρεωτικές

εξετάσεις από τον κανονισμό της ΕΠΟ και την προ-

κήρυξη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται

στα τοπικά πρωταθλήματα.

Πρόσθετος έλεγχος

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε ότι από την 1/1/2010 και λό-

γω σοβαρών κρουσμάτων στα ερασιτεχνικά γήπεδα, οι

ποδοσφαιριστές που έχουν εξεταστεί και κρίθηκαν

από την Αρχίατρο της ΕΠΟ ότι θα πρέπει να υποβλη-

θούν σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δεν θα μπορούν

να αγωνίζονται έως ότου κριθούν κατάλληλοι.

Τα σωματεία τα οποία ποδοσφαιριστές τους δεν έχουν

εξεταστεί να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της

Ένωσης για να καθοριστεί ημερομηνία εξέτασης τους.

Ο όμιλος Γκολφ Γυναικών Ελλάδος

“Αθηνά” διοργανώνει την Κυριακή

8/11 στο γήπεδο της Γλυφάδας το

ετήσιο Κύπελλο Φθινοπώρου “Autumn

Cup”. 

Ο αγώνας ξεκινάει στις 10:30 με κα-

νονισμό shotgun (όλες οι ομάδες θα

ξεκινήσουν ταυτόχρονα από διαφορε-

τική αφετηρία) και θα «μετράει» η κα-

λύτερη μπάλα σε κάθε τρύπα.

Στον τετράωρο αγώνα θα συμμετά-

σχουν 65 παίκτες όλων των κατηγο-

ριών και ηλικιών και τα έπαθλα για τις

τρεις πρώτες θέσεις θα είναι το «clos-

est to the pin» και το «longest drive»

ανδρών-γυναικών.  

«Πρόκειται για αγώνα κοινωνικού
γκολφ, δηλαδή κυρίως για παίκτες που
προτάσσουμε την ψυχαγωγία σε συν-
δυασμό με την άσκηση, και όχι τον
πρωταθλητισμό. Ο αγώνας είναι ανοι-
κτός για όλους τους γκόλφερ και όχι
μόνο για μέλη του Ομίλου Γυναικών»,

δήλωσε η πρόεδρος του ΟΓΓΕ Εύα

Πολυχρονιάδου. 

Κοινωνικός αγώνας Golf 

στη Γλυφάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/11
4 Γηπ. Ζηρινείου   18:00 Ηρακλής

Κηφ.-Άρης            

4 Γηπ. Ανατόλια    19:00 Ανατό-

λια-Ολυμπιακός          

 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11

4 Γηπ. Κατσάνειο   17:30 Ηρα-

κλής-ΕΑ Λαρίσης           

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11

4 Γηπ. Κερατσινίου 19:00 Απολ-

λώνιος-Πανιώνιος                
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Μια άκρως συγκινητική εκδήλωση πραγματοποίησε η Κερατέα,

στα πλαίσια για θύμισες... από τους αγώνες για ελευθερία, ειρή-

νη και ισότητα.

Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που ακούστηκαν για τη συμμετο-

χή των κατοίκων σε αντιστασιακούς συνδέσμους· εξαιρετική

ήταν η παρουσία της Δημοτικής Χορωδίας στην παρουσίαση απο-

σπασμάτων από το «Άξιον Εστί» των Οδυσσέα Ελύτη - Μίκη Θε-

οδωράκη.

Τρία ήταν τα βασικά πεδία πληροφόρησης για το θέμα αυτό που

παρουσιάθηκαν στις ομιλίες του συγγραφέα – δημοσιογράφου

Νίκου Πηγαδά και του δημάρχου Σταύρου Ιατρού: τα ντοκουμέ-

ντα, τα ιστορικά βιβλία και οι μαρτυρίες των κατοίκων της Κερα-

τέας. 

Από τα ντοκουμέντα παρουσιάσθηκαν: 

4 Έγγραφο της Διασυμμαχικής Εξελεγκτικής Επιτροπής του

1946 όπου είχε σταλεί μαζί με πιστοποιητικό της Νεοζηλανδικής

Κυβέρνησης στην Κοινότητα – τότε Κερατέας – ως αναγνώριση

των υπηρεσιών που προσέφεραν οι κάτοικοι της Κερατέας σε

Νεοζηλανδούς στρατιωτικούς. Το έγγραφο αυτό υπήρχε και στο

πρόγραμμα της εκδήλωσης και το πήραν όλοι όσοι παρακολού-

θησαν την εκδήλωση.

4 Από τα αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941 - 1944) του Γενικού

Επιτελείου Στρατού (Δ/νση Ιστορίας Στρατού) έκθεση για τη δια-

φυγή κυρίως από την Κακή Θάλασσα με συμμετοχή σε αντιστα-

σιακές οργανώσεις κατοίκων της Κερατέας και μοναχών των μο-

ναστηριών της περιοχής.

Τα βιβλία στα οποία έγιναν αναφορές είναι τα εξής:

4 Οι βιογραφίες του Γ. Παπανδρέου, παππού του σημερινού

πρωθυπουργού, που διέφυγε από το εννιά το 1944 με τη βοήθεια

Συνδέσμου της Κερατέας υπό τον Αναστάσιο Ζαρολιάγκη. (Τα

στοιχεία διασταυρώθηκαν και από το ίδρυμα Γ. Παπανδρέου).

4 Η βιογραφία της συντρόφου του Γ. Παπανδρέου, Κυβέλης Αν-

δριανού, η οποία διέφυγε κι αυτή από το ίδιο μέρος με το γιο της

Γιωργάκη (όπως αναφέρει).

4 Το βιβλίο του Γεωργίου Μόδη (τ. Υπουργού Παιδείας) με τίτ-

λο «Αναμνήσεις» που κι αυτός εξιστορεί τη δική του περιπέτεια

με ίδιο καΐκι από το Εννιά.

4 Το βιβλίο του Κρις Μ.  Γουντχάους για τον Κ. Καραμανλή για

τη διαφυγή του από την Ανάβυσσο.

4 Όλα τα παραπάνω περιέχονται τόσο στο βιβλίο του Νίκου Πη-

γαδά «Εθελοντές στα κονβόι του θανάτου. Οι Έλληνες ναυτικοί

στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» (εκδ. Ποντίκι) όσο και στη μελέτη

του Γιώργου Π. Ιατρού «Οι φυγαδεύσεις Ελλήνων και συμμάχων

από την ακτογραμμή της Κερατέας στη διάρκεια της Κατοχής»,

που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντη-

σης ΝΑ Αττικής που έγινε στην Παλλήνη το 2006.

Ακόμη έγιναν αναφορές για τη διαφυγή από άλλες ακτές της Ν.

Αττικής στα βιβλία «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων», του Στα-

μάτη Μεθενίτη και «Μέρες του 1940-44 στο Κορωπί», του Θωμά

Πρόφη.

Στις μαρτυρίες των κατοίκων αναφέρθησαν στοιχεία από το ημε-

ρολόγιο του Δημήτριου Λάμπρου για την «Μπουμπουλίνα» τον

Νικόλα Ντελένια στο Τουρκολίμανο, τον Θύμιο Αυγέρη ο οποίος

στα γεγονότα της Κύπρου στη δεκαετία του ’50 με τον απαγχο-

νισμό του μαθητή Μιχάλη Καραολή και άλλων από τους Άγγλους

επέστρεψε το παράσημό του στη βασίλισσα της Αγγλίας.

Επίσης αναφέρθηκαν οι μαρτυρίες του δικηγόρου Θ. Μπότση για

τη βοήθεια του πατέρα του στη διαφυγή του επίλαρχου Κόκκινου

από το Τσουργέλι, η μαρτυρία της Μαρίκας Μέγγουλη για τη δια-

φυγή του ανώτερου αξιωματικού ξηράς Ανδρέα Ξενάκη, ο οποί-

ος ντυμένος καλόγερος έφυγε για Μ. Ανατολή με τη βοήθεια του

πατέρα της Αλκιβιάδη Μέγγουλη. Kαι ακόμα η μαρτυρία του Κων-

σταντίνου Μέγγουλη για τη συμμετοχή του πατέρα του Ιωάννη

Μέγγουλη στους αντιστασιακούς συνδέσμους.

Συμμετοχή στον αγώνα, έδωσε και η ποδοσφαιρική ομάδα «Κε-

ραυνός Κερατέας», που βοήθησε με έναν δικό της τρόπο τη δια-

φυγή! Στα φιλικά παιχνίδια με αθηναϊκές ομάδες την εποχή εκεί-

νη πολλοί έρχονταν ως φίλαθλοι των ομάδων αυτών και διέφευ-

γαν από τις ακτές της Κερατέας.

Ο συγγραφέας  Ν. Πηγαδάς αναφέρθηκε στον Γιάννη Συρίγο,

που παρευρισκόταν εκεί και καταχειροκροτήθηκε γιατί από τα  17

του χρόνια συμμετείχε στην ομάδα του Τ. Ζαρολιάγκη και βοη-

θούσε στη διαφυγή από την πλατεία Ομονοίας μέχρι τους σταθ-

μούς του τραίνου στην Κερατέα.

Συγκινητική και η στιγμή που ακούστηκε το τραγούδι «Αγία Κυ-

ριακή» της Ρένας Κουμιώτη σε στίχους Κ. Βίρβου και μουσική Μί-

μη Πλέσσα, ενώ καταχειροκροτήθηκε το φιλμάκι παραγωγής

1943 – 1945 του Σταμάτη Πολενάκη «Ο Ντούτσε αφηγείται» η

πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων για την Ελλάδα (διάρκειας 5

λεπτών). 

Η Δημοτική Χορωδία της πόλης,  έκλεισε τη βραδιά με το «Άξιον

Εστί» υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αναστάσιου Λαζάρου.

Εξαιρετικοί ήσαν ο αφηγητής Ανδρέας Λαζάρου και ο χορωδός

Σταύρος Έξαρχος.

Στην εκδήλωση πήραν μέρος ο τέως βουλευτής Απόστολος

Σταύρου, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Π. Ευαγγελίου, Αντ. Γάκης

καθώς και πολλοί αντιστασιακοί, παιδιά και συγγενείς τους.

Ο δήμαρχος Στ. Ιατρού κάλεσε τους δημότες να καταθέσουν κι

άλλοι μαρτυρίες για τη «διαφυγή». Εκεί δήλωσαν 12 ακόμη κά-

τοικοι της Κερατέας μαρτυρίες που θα συγκεντρωθούν από το

Ιστορικό Αρχείο του Δήμου για μία προσεχή έκδοση.

...Το λέγαν Αγια Κυριακή εκείνο το καΐκι, που στη μεγάλη Κατοχή δούλευε στη διαφυγή...

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ “ΔΙΑΦΥΓΗ”

Τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές

της 4ης Οκτωβρίου τ.ε. (8 Οκτωβρί-

ου δηλαδή), παρέλαβε η Νομαρχία

από τα ΕΤΑ Α.Ε. (Ελληνικά Τουρι-

στικά Ακίνητα) μελέτη περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκει-

μένου να τους εγκριθεί η αναμόρ-

φωση της Ανατολικής Ακτής της

Βάρκιζας, με την κατασκευή εστια-

τορίου, κινηματογράφου, «πασαρέ-

λας» κλπ. την οποία προφανώς θα

εκμεταλλευθεί κάποιος «ικανός»

ιδιώτης «επενδυτής»!

Το σενάριο εξέλιξης είναι γνωστό

και «ξαναπαιγμένο». Αντισυνταγ-

ματικός αποκλεισμός της παραλίας,

εκμετάλλευση κοινόκτητου και κοι-

νόχρηστου χώρου «αντί πινακίου

φακής», όχληση, περιβαλλοντική,

κυκλοφοριακή επιβάρυνση κλπ.

Μόλις η Νομαρχία Ανατολικής Αττι-

κής παρέλαβε τη μελέτη την κοινο-

ποίησε στο Δήμο Βάρης, ο δε Δή-

μαρχος τη γνωστοποίησε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο (14/10).

Όπως γνωρίζουμε, τη στιγμή που

γράφονται αυτές οι γραμμές (6/11),

στο Δήμο Βάρης εξελίσσεται σύ-

σκεψη με αρμόδιους, επί του θέμα-

τος.

Υπ’ όψιν ότι η νόμιμη προθεσμία για

τη Νομαρχία λήγει στις 14 Νοεμβρί-

ου και όπως πληροφορηθήκαμε αρ-

μοδίως θα συζητηθεί στο προσεχές

Νομαρχιακό Συμβούλιο, στις 16/11.

Εκείνο που δεν καταλάβαμε, γιατί

τέτοια πρεμούρα από την ΕΤΑ και

μάλιστα τη στιγμή που άλλαξε η Κυ-

βέρνηση και επί της ουσίας είναι

ακέφαλη; Εκτός και θέλει να προ-

λάβει...

Και περιμένουμε να ενεργήσει η

νέα Υπουργός και οι Βουλευτές της

περιοχής. Εκτός και το «βαθύ ΠΑ-

ΣΟΚ» συνεχίζει το έργο του με νέο

πρόσωπο· γιατί, να μην ξεχνάμε ότι

τα ΕΤΑ είναι δημιούργημα της

προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑ-

ΣΟΚ. “Έργο” που η Ν.Δ. υποσχόταν

ότι θα καταργήσει όταν θα έβγαινε

και μετά το …ξέχασε.

Και να υπομνήσουμε εδώ και τις ευ-

θύνες της προηγούμενης Δημοτι-

κής Αρχής της Βάρης, που της πα-

ραχωρήθηκε η παραλία το 1989, αλ-

λά την άφησε ανεκμετάλλευτη!

Τρέχει ο νυν Δήμαρχος από την αρ-

χή της θητείας του να την κρατήσει,

έχει κάνει θετικές προσπάθειες, αλ-

λά οι «επενδυτές» έχουν τους τρό-

πους τους!!!

Η ΠΑΡΑΛΙΑ της ΒΑΡΚΙΖΑΣ

στους ΙΔΙΩΤΕΣ από την ΕΤΑ


