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Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Η υποκρισία ξεχείλισε. Γεγονότα παράλληλα. Συ-

νέβησαν συγχρόνως. Οι Ελβετοί αποφάσισαν με

δημοψήφισμα, «όχι άλλους μιναρέδες».

Οι Πολωνοί, με νόμο που έφερε η

Κυβέρνηση, απαγόρευσαν τα πό-

στερ με τον Τσε Γκεβάρα, τ’ αστέ-

ρια και τα σφυροδρέπανα…

Η Ελβετία είναι μια χώρα ουδέτερη,

πλούσια, με δημοκρατική παράδοση

και υπέστη αυστηρότατες κριτικές

για το αποτέλεσμα του δημοψηφί-

σματος, εκτός των Μουσουλμάνων,

από τις χώρες της Ευρωπαϊκής

Ενωσης, της οποίας δεν είναι μέλος.

Υπενθυμίζω, όπως είχα σημειώσει και στο σχετικό

άρθρο μου στην «7η» ότι οι Ελβετοί ψήφισαν «όχι

σε άλλους μιναρέδες». Υπ’ όψιν ότι ήδη υπάρχουν

τέσσερις και 150 περίπου τεμένη και χώροι προ-

σευχής, για 400.000 Μουσουλμάνους που έχουν

εισρεύσει τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελούν

πλέον το 4% περίπου του πληθυσμού.

Κοιτάξτε να δείτε πως δημιουργούνται τα προβλή-

ματα, από κάποιους που είτε κατευθύνονται, είτε

οι φιλοδοξίες τους και οι ιδεοληψίες τους, τους

οδηγούν σε υπερβολικές αξιώσεις.

Ενας αλβανικής καταγωγής μετανάστης μουσουλ-

μάνος, ο Μουνταλιπ Καρααντεμί, ηγετικό στέλε-

χος της μουσουλμανικής κοινότητας του Λάνγκε-

νταλ, ζήτησε την κατασκευή και πέμπτου μιναρέ. 
Συνέχεια στη σελ. 2

Δίλοφο ή Βλάχικα σελ. 16

του Κώστα
Βενετσάνου

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 613
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Σφυροδρέπανα

και μιναρέδες
Οι δημοκρατικές 

ευαισθησίες της Ε.Ε.

Εβδομάδα προϋπολογισμών
στους Δήμους και Κοινότητες

Η εβδομάδα αυτή είναι των προϋπολογισμών ως φαίνεται. Εθνικός και αυτοδιοικητικός, αφού ψηφίζονται προϋπολογι-

σμοί καθημερινά στους ΟΤΑ αλλά και στη Βουλή.

Ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα που μαζί με το χρόνο εκπνέουν και οι προθεσμίες σπεύδουν όλοι να ψηφίσουν προϋπο-

λογισμούς:  Παλλήνη, Βούλα, Βάρη, Κερατέα Κορωπί και και...

Τι προϋπολογισμούς όμως ψηφίζουν; Αυτούς, που με τα έργα που προγραμματίζουν για να γίνουν, θα διευκολύνουν πε-

ρισσότερο τη ζωή του δημότη, ή έναν καθαρά λογιστικό διαχειριστικό προϋπολογισμό; Εναν προϋπολογισμό δηλαδή

που δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός, αιρετός για να τον δημιουργήσεις, αλλά  ένας απλός διοικητικός υπάλληλος ή

ένας λογιστής; Εισπράττουμε τόσα, χρειαζόμαστε για πληρωμές τόσα, δεν μας περισσεύουν· δεν κάνουμε έργο.

Δεν είδαμε στους διάφορους προϋπολογισμούς έμπνευση, όραμα, μεράκι για κάτι διαφορετικό... Σελίδες 6,7 & 11

Οταν τα παιδιά δημιουργούν!

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

στη Βουλιαγμένη
σελ. 12

Ομορφες εικόνες, δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελβε-
τία ή στη βόρεια Ευρώπη για να τις βρείτε. Μπορείτε
να τις βρείτε σε πολλά χωριά της Ελλάδας, αλλά και
στο Λαύριο, όπως η φωτογραφία, η οποία στην πέ-
τρινη κορνίζα γράφει: το στέκι του χωριάτη!!

Ας ευχηθούμε ο νέος χρόνος 

να φέρει καλύτερες ημέρες 

για όλο τον πλανήτη
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Δήμαρχος της πόλης συμφώνη-

σε, αλλά κάποιοι κάτοικοι και το

ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) δια-

φώνησαν, γιατί θεώρησαν ότι αλ-

λοιώνεται η κουλτούρα της χώ-

ρας. Γιατί δεν θέλανε άλλους μι-

ναρέδες στη χώρα τους, βρε

αδερφέ.

Όπως σωστά είπε ο Πρωθυπουρ-

γός της Αυστραλίας, όποιος έρχε-

ται στη χώρα μας οφείλει να σέ-

βεται τους νόμους της και τον πο-

λιτισμό της. Αν δεν τους αρέσει,

αν διαφωνούν είναι ελεύθεροι να

φύγουν.

Για το δημοκρατικότατο δημοψή-

φισμα της Ελβετίας, για τους μι-

ναρέδες, ξεσηκώθηκε το σύμπαν.

Χωρίς λοιπόν να λάβουμε υπ’

όψιν την εύλογη αντίδραση του

μουσουλμανικού κόσμου, ακού-

σατε – ακούσατε:

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών

Μπερνάρ Κουσνέρ δήλωσε «σο-

καρισμένος».

– Η Υπουργός Εξωτερικών της

ίδιας της Ελβετίας Μισελίν Κάλ-

μιν-Ρέι, εξέφρασε τους φόβους

της για εξτρεμιστικές ενέργειες.

– Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για

τ’ ανθρώπινα δικαιώματα Ναβί Πι-

λάι «καταδίκασε την απόφαση της

Ελβετίας, για την απαγόρευσης

των μιναρέδων» (την αύξηση επα-

ναλαμβάνω των μιναρέδων όχι

των τζαμιών).

– Αλλά και η Υπηρεσία του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης καταδίκασε

την απόφαση της Ελβετίας.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά

του Ρατσισμού και της μισαλλο-

δοξίας θεωρεί ότι το δημοψήφι-

σμα «παραβιάζει τα δικαιώματα
του ανθρώπου».
Και βεβαια, στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο ο συνπρόεδρος των

Πρασίνων Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ

προέτρεψε τις πλούσιες μου-

σουλμανικές χώρες να τιμωρή-

σουν την Ελβετία αποσύροντας

τις καταθέσεις τους από τις ελβε-

τικές τράπεζες.

Τέτοιες ευαισθησίες αντιρατσιστι-

κές, θρησκευτικές, ανθρωπίνων

δικαιωμάτων κλπ.!

Η αντιδιαστολή

Οι «ευαισθησίες» όμως φαίνεται

ότι είναι επιλεκτικές. Ταυτόχρονα

με το δημοψήφισμα στην Ελβετία

για τους μιναρέδες, η κυβέρνηση

της Πολωνίας, «από τα νεότερα

μέλη της Ε.Ε. καθ’ υπόδειξη των

ΗΠΑ – με τροποποίηση του άρ-

θρου 256 του Ποινικού του Κώδι-

κα, που υπερψήφισαν ήδη τα νο-

μοθετικά σώματα, «απαγορεύεται
η παραγωγή, η διανομή, πώληση ή
κατοχή σε μορφή εντύπου, ηχο-
γράφησης ή άλλου υλικού αναφε-
ρόμενου στον κομμουνισμό, στον
φασισμό ή οποιοδήποτε σύμβολο
ολοκληρωτισμού». Ποινή μέχρι

δύο χρόνια φυλακή, αν δεν σου

προσθέσουν κι άλλες «σάλτσες»,

αντίσταση κατά της αρχής κλπ.

Τι σημαίνει αυτό απλά; Αν πας

στην Πολωνία και φοράς μπλου-

ζάκι με τον Τσε-Γκεβάρα ή το λο-

γότυπο του ΚΚΕ που φέρει το

σφυροδρέπανο, κινδυνεύεις να

βρεθείς στα μπουντρούμια της

…δημοκρατικότατης πλέον Πο-

λωνίας!

Γι’ αυτήν την απαράδεκτη, αντι-

δημοκρατική και ανελεύθερη νο-

μοθετική ρύθμιση ρεβανσισμού

των ακροδεξιών «δημοκρατών»

τύπου Μακ Αρθουρ, της Πολω-

νίας –μέλους της Ε.Ε. επαναλαμ-

βάνω και του ευρωπαϊκού δημο-

κρατικού κεκτημένου, δεν υπήρξε

ούτε μισή φωνή επίσημης δια-

μαρτυρίας.

Σημείωση. Στην αντίληψή μας
έπεσε η ανακοίνωση διαμαρτυ-
ρίας του ΚΚΕ – εύλογη εξ’ άλλου
– κι ένα θαυμάσιο άρθρο του Γ.
Δελαστίκ στο «Εθνος». Ούτε
«ύπατες αρμοστίες», ούτε ευρω-
παϊκά Κοινοβούλια, ούτε Υπουρ-
γοί, ούτε «πράσινοι», «βένετοι»
και «εμπριμέ»!

Συγκρίνατε και κρίνατε: Ποια Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση “ολοκληρώνου-
με” και με ποιες “αξίες”; 

Ποιοι κινούν τα νήματα στις “μα-
ριονέτες” των διαφόρων βαρύ-
γδουπων οργανισμών και ποια
αξιοπιστία εξασφαλίζουν!

Φάντη ή Σπήλαιο; Οποία η δια-

φορά γ. κορναράκης Σελ. 8

“Οίκοι” αξιολόγησης οικονομικών
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Η ιστορική αλήθεια για τη Μακε-

δονία, Ν. Μάρτη Σελ. 8

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
στη Βουλιαγμένη Σελ. 12

Βραβεύσεις επιτυχόντων 

στη Φώκαια Σελ.12

Κοπεγχάγη: 

μια χαμένη ευκαιρία Σελ. 14

Σχέσεις γονέων - τέκνων στο

οικογενειακό δίκαιο Σελ. 14

Κοινωνία των πολιτών Σελ. 16

Διαγωνισμός φυσικών Επιστη-

μών στα Σχολεία Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

«Φορτωμένη» εβδομάδα  στη Βουλιαγμένη
Απανωτά περιστατικά αστυνομικού ενδιαφέροντος συνέβησαν στη Βουλιαγμένη. Ξημερώματα Τρί-

της 15/12 στην παραλιακή οδό του Μικρού Καβουρίου (Ηλίου) απαγχονίσθηκε σε δέντρο ένας τρια-

νταεξάχρονος Αλβανός. Από τις πρώτες έρευνες και ανακρίσεις που διενέργησε το Α.Τ. Βουλιαγ-

μένης δεν προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, ούτε ενδείξεις οικογενειακών, ψυχολογι-

κών ή οικονομικών προβλημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έναν πρόσφατα παντρεμένο,

νέο άντρα και πατέρα βρέφους μόλις είκοσι ημερών, στην αυτοκτονία. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Γύρω στις τρείς τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη 16 προς 17/12, τρεις άγνωστοι μέχρι στιγμής

δράστες εισέβαλαν στο ξενοδοχείο  Divani-Apollon Palace στο Καβούρι και αφού με την απειλή

όπλων ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, έσπασαν με βαριοπούλα τις βιτρίνες του κοσμηματοπω-

λείου γνωστής φίρμας και αφαίρεσαν άγνωστης αξίας-μέχρι στιγμής-κοσμήματα. Το προσωπικό του

ξενοδοχείου ειδοποίησε την Αστυνομία, αλλά παρ’ όλο που το περιπολικό έφτασε σε τρία λεπτά

από την ειδοποίηση, οι δράστες είχαν εξαφανισθεί.

Την ίδια νύχτα κατά τις μία, τρεις άγνωστοι επιτέθηκαν σε ζευγαράκι στην περιοχή «Λιμανάκια» της

Βουλιαγμένης και αφού χτύπησαν τον νεαρό οδηγό, απήγαγαν την 19χρονη φίλη του κι εξαφανί-

στηκαν παίρνοντας και το αυτοκίνητο του ζευγαριού,  για να το εγκαταλείψουν στη συνέχεια στην

Άνω Γλυφάδα, αφού πρώτα το έκαψαν. Η κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη μετά από 12 ώρες.

� Αν σας χτυπήσουν την πόρτα, μη το αγνοήσετε. Μπορεί να είναι ο διαχειριστής, αλλά μπορεί να είναι

και ο κλέφτης, που θέλει  να βεβαιωθεί αν είστε μέσα. Αν δεν πάρει απάντηση, ...μπουκάρει.

Σφυροδρέπανα και μιναρέδες
Οι δημοκρατικές ευαισθησίες της Ε.Ε.
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Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται σει-

σμός. Την ανεπάρκεια και την σπάταλη

αναποτελεσματικότητα του παρόντος συ-

στήματος θα διαδεχθεί η μεγέθυνση (συ-

νενώσεις, κλπ.). Η αλλαγή αυτή μπορεί, με

οικονομικούς όρους, να οδηγήσει σε περι-

στολή δαπανών, πράγμα που πρέπει,

όμως, να αποδειχθεί στην πράξη. Με πολι-

τικούς όρους, όμως, απειλεί την άμεση

δημοκρατία και προωθεί την παράδοση

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους κομμα-

τικούς μηχανισμούς.

Για τη Βούλα -όπως και για όλους τους άλ-

λους Δήμους, φυσικά,- μεγάλοι κίνδυνοι

κάνουν την εμφάνιση τους,  με τον διευ-

ρυμένο Δήμο, επειδή μπορεί να χαθούν οι

«χρήσεις γης» ( αποκλειστική κατοικία), η

παραλία να γεμίσει Μαρίνες, το εμπορικό

κέντρο της πόλης να γιγαντωθεί, το υπερ-

τοπικό εμπόριο να καταλάβει ολοσχερώς

τους μεγάλους οδικούς άξονες.

Μιλώντας από την σκοπιά του Αρχιτέκτο-

να, δεν μπορώ να αποδεχθώ συνενώσεις

που δεν έχουν ενιαία χωροτακτική βάση

και ενιαία λειτουργία και κατεύθυνση

ανάπτυξης,  αλλά κινούνται σε αντιφατι-

κές κατευθύνσεις.

Για παράδειγμα: Άλλη κατεύθυνση ανά-

πτυξης έχει η Γλυφάδα και εντελώς δια-

φορετική η Βούλα - Βουλιαγμένη - Βάρκι-

ζα - Βάρη.

Εδώ, αντί για θεατές, πρέπει να γίνουμε

πρωταγωνιστές και να ξεκινήσουμε αμέ-

σως και δυναμικά, πριν να είναι αργά.

Έχουμε λόγο στη συνένωση. Ζητώ να συ-

γκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο με

αποκλειστικό θέμα την επερχόμενη συνέ-

νωση.

Η οικονομική κρίση που επέρχεται, σε συν-

δυασμό με την άθλια οικονομική κατάστα-

ση που παραδίδει η απερχόμενη Δημοτική

Αρχή, απαιτεί ένα έμπειρο, δυναμικό,

αποτελεσματικό, μαχητή Δήμαρχο, με κύ-

ρος στους όμορους Δήμους, με τους οποί-

ους θα συνενωθούμε.

Επιμένω στην άποψη που είχα από καιρό,

ότι ο πρώην Δήμαρχος Άγγελος Αποστο-

λάτος, με ορατό και καταγεγραμμένο έρ-

γο, με δηλωμένη την διάθεση του για συ-

νολική ανανέωση και απόλυτα υπερκομ-

ματική λειτουργία, αποτελεί στην σημερι-

νή συγκυρία, την μοναδική ορατή λύση για

την Βούλα.

Συμπαρατάχθηκα και στηρίζω τον Άγγελο

Αποστολάτο, με προσωπική θυσία, ανα-

στέλλοντας την υποψηφιότητά μου για

την θέση του Δημάρχου. Η εξέλιξη των

πραγμάτων με τις συνενώσεις δικαιώνει

πανηγυρικά αυτή μου την επιλογή.

Είμαι βεβαία ότι ο λαός της Βούλας, αλλά

και το σύνολο του καινούργιου Δήμου, θα

μας δώσει μια μεγάλη νίκη στις προσεχείς

εκλογές.

Πέρα από την εκλογική νίκη, νιώθω ότι,

παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, θα κά-

νουμε σπουδαίο έργο και για τη Βούλα και

για το νέο Δήμο που θα γεννηθεί.

Ας είμαστε αισιόδοξοι, κάτι καλό μπορεί

να γεννηθεί και μέσα στη θύελλα.

Σκέψεις στη στροφή του χρόνου

Το θέμα μου δεν είναι άλλο
από τα Δημοτικά πράγματα στη Βούλα

Ζούμε ημέρες μεγάλων ανατροπών, με μεγάλη ένταση και σημασία
για την ζωή όλων μας.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Βούλας
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Στις  10  Ιανουαρίου 2010, Κυριακή ώρα 6.00μ.μ. ο Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττικής οργα-

νώνει στο SΙSTOVARI HALL   (DA VINCI ), Αγίου  Ιωάν-

νου  23  Αγία Παρασκευή, την κοπή της Πρωτοχρονιά-

τικης Πίτας.
Θα βρείτε εδέσματα, γλυκά, καφέ-τσάι-αναψυκτικά, νόστιμα

παραδοσιακά Σμυρνέικα αετουδάκια που έφτιαχναν οι μαμά-

δες τα Χριστούγεννα και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι την ημέρα

της γιορτής.

Αν επιθυμείτε να βρεθείτε κοντά στην εκδήλωση, και να

περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε Μικρασιάτικο κλίμα

με μουσική και χορό, δηλώστε συμμετοχή και προμηθευ-

τείτε την πρόσκλησή σας.

Πληροφορίες  210-6519501 - ΚΙΝ.: 6974987890
e-mail: papageorgiou_paraskevi@

Κέντρο προσχολικής 

αγωγής Κορωπίου

Ξεκίνημα οικολογικό
www.xekinima.gr

Το πρώτο οικολογικό – χριστουγεννιάτικο παζάρι

του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής έγινε την Κυρια-

κή 13/12 για τους μπαμπάδες, τις μαμάδες και τους

παππουδογιαγιάδες.

Όμως έρχεται και δεύτερο στις 27 Δεκεμβρίου Κυ-

ριακή από 12 έως 3 το μεσημέρι για να επισκεφθεί-

τε το «ξεκίνημα» και να το υποστηρίξετε.

Τα παιδιά περιμένουν να δείξουν το πρώτο τους οι-

κολογικό σχολείο και τις χριστουγεννιάτικα κατα-

σκευές τους με ανακυκλώσιμα υλικά…

Μικρά έργα τέχνης όπως αερόστατα, φωτιστικά,

θήκες για χαρτοπετσέτες, Ημερολόγια, στεφάνια,

χιονόμπαλες, χριστουγεννιάτικα στολίδια κ.ά.

φτιαγμένα από άχρηστα αντικείμενα ή φυσικά υλι-

κά.

Επίσης θα βρείτε οικολογικά προϊόντα παραγωγής

τους! (κρασί, ξύδι, τσίπουρο, λάδι, μαρμελάδα, σύ-

κο, γλυκό κουταλιού, ελιές σε βάζα κ.ά.) που τα πα-

ρασκευάζουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Ακόμη θα επισκεφθείτε την Εκθεση παιδικού βιβλί-

ου και παιδαγωγικού παιχνιδιού.

Και μετά απ’ όλα αυτά, θα απολαύσετε έναν καφέ

στο παραδοσιακό Καφενείο τους, συνοδεία με σπι-

τικούς κουραμπιέδες, μελομακάρονα, χαλβά, καρυ-

δόπιτα, πάστα-φλόρα κ.ο.).

Θα τους βρείτε Ερχείας 4 Κορωπί, 210 6625.165,

6936119671

«Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και
του μέλλοντος»

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο διάσημος Ολλανδός αρχιτέκτονας Herman Hertzberger (Χέρμαν

Χερτζμπέργκερ) θα βρεθεί στην Αθήνα ως επίσημος προσκεκλη-

μένος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού για να ανοίξει τις εργασίες του 4ου Συμποσίου με τίτλο «Το
αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος» το οποίο ξε-

κινά την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 18:00 στο Εθνι-

κό Ίδρυμα Ερευνών (Β. Κωνσταντίνου 48 Αθήνα). 

Ο Herman Hertzberger θεωρείται από τους εμπνευστές του στρου-

κτουραλιστικού κινήματος της δεκαετίας του 1960 και ανήκει σε

αυτούς που πιστεύουν ότι ο ρόλος του αρχιτέκτονα δεν είναι να

παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, αλλά να δίνει το χωρικό πλαίσιο

που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη. Ανάμεσα στα κτή-

ρια που φέρουν την υπογραφή του μεγάλου αρχιτέκτονα είναι και

ορισμένα σπουδαία κτήρια εκπαιδευτηρίων, όπως το Μοντεσσο-

ριανό σχολείο στο  Delft και το δευτεροβάθμιο σχολείο  «De

Titaan” στην πόλη Hoorn. 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί,  γεωγράφοι

και φίλοι του περιβάλλοντος που θα συμμετάσχουν στις εργασίες

του Συμποσίου θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν αλλά

και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους στον αρχιτέκτονα και κα-

θηγητή. 

Εκτός του Herman Hertzberger, προσκεκλημένος ομιλητής είναι

επίσης ο επίσης διάσημος καθηγητής  και διανοητής της εκπαί-

δευσης για την αειφορία John Huckle, ο οποίος θα αναφερθεί στις

πρόσφατες εξελίξεις στο ζήτημα του αειφόρου σχολείου.

Πληροφορίες για το Συμπόσιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

www.ellet.gr καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 210 3225245. 

e-mail: spe@ellinikietairia.gr, website: www.ellet.gr 

Κεντήματα, παράσταση

Η ημερομηνία πρεμιέρας της παράστασης «Κεντήματα»

είναι την Κυριακή 3 Ιανουαρίου ’10. Η παράσταση ανεβαί-

νει από την ομάδα «Θείες» στη σκηνή φουαγιέ του θεά-

τρου Επί Κολωνώ. Παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ Off-Off

Athens 2 που διοργάνωσε το Επί Κολωνώ τον περασμένο

Ιούνιο-Ιούλιο.

Έξι γυναίκες  στο Ιράν από τρεις γενιές, μιλούν για

άντρες, έρωτες και σεξ. Πίνοντας  τσάι, μοιράζονται  μυ-

στικά και αγωνίες, διηγούνται ιστορίες για την αγάπη, την

προδοσία, τις προκαταλήψεις.

Άλλοτε τρυφερές κι αστείες, άλλοτε πικρές και σκληρές,

όπως οι ιστορίες των γυναικών σ' όλο τον κόσμο.

Από την συγγραφέα του Περσέπολις, ένα ακόμη αυτοβιο-

γραφικό έργο :τολμηρό, σαρκαστικό, γλυκόπικρο.

Η ομάδα Θείες ανεβάζει μία παράσταση κόμικ με ασπρό-

μαυρη διάθεση και χάρτινους πρωταγωνιστές. Η μνήμη

ζωγραφίζει, το παρελθόν συναντάει το παρόν και η φα-

ντασία την πραγματικότητα. 

Σ’ ένα παιχνίδι με το φως, οι ήρωες του κόμικ ζωντανεύ-

ουν σε αλεπάλληλα χιουμοριστικά καρέ και μας αποκαλύ-

πτουν την ανθρώπινή τους διάσταση.

Σύλληψη- Σκηνικά -Κοστούμια: Ομάδα Θείες

Μετάφραση:  Γεωργία Τσάκωνα

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Σιούτης

Μουσική σύνθεση:  Ματούλα Ζαμάνη

Χορογραφίες:  Ξένια Θεμελή

Παίζουν: Τόνια Ζαφείρη, Μαργαρίτα Καστρινού, Μαριάν-

να Παπασάββα, Ιουλία Πύρρου

Παραστάσεις: Κυριακή, Τρίτη στις 21.30

Πρεμιέρα: Κυριακή 3 Ιανουαρίου ‘10

Χώρος: φουαγιέ θεάτρου Επί Κολωνώ

Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός-Αθήνα

τηλ. 210 5138067

www.epikolono.gr

SWEET PARODY  SIS SHOW 

Από 25 Ιανουαρίου 2010 και κάθε Δευτέρα

για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων 

Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Συμμετέχουν: Αλίκη Αβδελοπούλου - Φλώρα Καλο-

μοίρη

Τι είναι;
Το SWEET PARODY  SIS SHOW είναι ένα show με

μουσική, χορό και τραγούδι αλλιώτικο από τ΄άλλα. 

Τι δεν είναι;
Το SWEET PARODY  SIS SHOW δεν είναι άλλο από μια

γλυκειά παρωδία αυτής της μοναδικής, αιώνιας σχέσης,

της γεμάτης αγάπη, ζήλεια, μίσος και στοργή, της ΑΔΕΛ-

ΦΙΚΗΣ.

Η Αντιγόνη Γύρα σας προσκαλεί να περάσετε καλά, να

θυμηθείτε γλυκές και πικρές αναμνήσεις, να γελάσετε,

να τραγουδήσετε, να χαλαρώσετε.

Η Αλίκη Αβδελοπούλου με την υπέροχη φωνή της και η

Φλώρα Καλομοίρη με την ξεκαρδιστική της γοητεία δε

μοιάζουν σα δυο σταγόνες νερό και δεν είναι οι αδελφές

ΤΑΤΑ. Αποστολή τους είναι να μας ταξιδέψουν  σε ένα

κόσμο  με τραγούδια ελληνικά και ξένα,  με λίγες πινε-

λιές από Marylin και σταγόνες από Cindy Loper, με αέρα

από Maddona και τρυφεράδα από Αλεξίου και Πασπα-

λά,με ατάκες που συλλέξαμε απο τις φίλες,τις κουμπά-

ρες, τις μαμάδες και φυσικά... τις αδελφές μας, με χο-

ρούς ξέφρενους και ζωηρούς.

Αντιγόνη Γύρα
Αριστούχος απόφοιτος του Laban Centre London απ΄όπου απέ-

σπασε το βραβέιο χορογραφίας αποφοίτων.Έχει συνεργαστεί

με πλειάδα ελλήνων σκηνοθετών (Λαζάνης, Κακλέας, Πατερά-

κη, Καλογρίδης, Θεοδώρου, Διαμαντής, Αναστασίου, Βασιλείου,

Μαρκοπούλου κ.α). Επι σειρά ετών διδασκε κίνηση  στην Ανώ-

τερη Δραματική Σχολή Αθηνών Γ.Θεοδοσιάδη, στη Σχολή Βεάκη

και στη Σχολή Φωτιάδη. Επίσης, έχει διδάξει χορογραφία στην

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στο Κέντρο Ντάνκαν. Εί-

ναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ χοροθέα-

μα και του κινητήρας studio,artistic residency centre. Έργα της

έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα στο WWW.KINITIRAS.COM

ΑRT GALLERY CAFÉ     

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ
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“ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ”
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

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

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

“ΤΡΟΠΟΣ”

Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα

Οι «Τρόπος» σας εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με τον δικό

τους… ΤΡΟΠΟ! 
Τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, γιορτινά, αλλά

και δικά τους, συνομιλούν μεταξύ τους σε απρόσμενες συνα-

ντήσεις.

Μια φωνή με  όγκο και εκφραστικότητα σε ξεχωριστές ερμηνεί-

ες, έγχορδα που εναλλάσσονται στα χέρια ενός πληθωρικού σο-

λίστ και πιάνο με σύγχρονη άποψη, από ένα μουσικό με στέρεη

κλασσική υποδομή, ζωντανεύουν:

«Τραγούδια στο φεγγαρόφωτο για πολεμιστές κι ερωτευμέ-

νους»

Μια βραδιά για ν’ ακούσετε με προσοχή, αλλά και να τραγουδή-

σετε με την καρδιά σας.

οι «ΤΡΟΠΟΣ» είναι:

Ανδρέας Μαϊστράτος: τραγούδι, Χρήστος Χουβαρδάς: κιθάρες,

μπουζούκι, φωνή

Κώστας Τουλούπας: πιάνο, φωνή

Φιλική συμμετοχή στο 2ο μέρος Παντελής Βορίδης (κιθάρα, φω-

νή)

Την τελική επιμέλεια των ενορχηστρώσεων έχει ο Χρήστος Χου-

βαρδάς.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, 11.00 στο δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο Άρτεμις
Η Φιλαρμονική του Δήμου διοργανώνει τη μεγάλη Χρι-

στουγεννιάτικη Συναυλία της χρονιάς, με ένα μοναδικό

εορταστικό μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος για το κοινό

είναι ελεύθερη.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010, 9.30 π.μ. 
Δοξολογία για την 1η του Νέου Έτους στο Μητροπολιτι-

κό Ναό του Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου.

10.30 π.μ. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
στην αίθουσα «Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου» στο Δη-

μαρχείο Μαρκοπούλου.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, 18.00 στον Κινηματοθέατρο Άρτεμις

Η Φιλαρμονική του Δήμου υποδέχεται το αγαπημένο

τζαζ συγκρότημα του κοινού MILLENNIUM BRASS

QUINTET. 

Το κοινό που θα βρεθεί στο Μαρκόπουλο, θα έχει την

σπάνια ευκαιρία να απολαύσει τους καταξιωμένους μου-

σικούς ανωτάτης τεχνικής και κατάρτισης: Lisa O’ Bon-

tranger, Marty Erickson, Rich Illman, Scott Hartman, Vince

Di Martino. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”

Μπαράζ προσφορών

Το Βιβλιοπωλείο “Αξιον Εστί” ((Αρεως & Λεωφ.

Αθηνάς, Βουλιαγμένη), σας προσκαλεί σε ένα

τρελό μπαράζ προσφορών, σε όλα τα είδη!

9.30πμ.  έως 3μ.μ.

Και για ρεμπέτικο 

“Αθάνατοι” στη Σαρωνίδα

Πολύ κέφι, παρεϊστικη αντίληψη, καλό τραγούδι
και καλό φαγοπότι.
«Αθάνατοι» Λεωφ. Σαρωνίδας 69 Σαρωνίδα

τηλ. 22910.60234, 6946 282999

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πα-

νοράματος Βούλας προσκαλεί την Πέμπτη 31/12

σε πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, που θα πραγματο-

ποιηθεί στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ στη Γλυφάδα.

Ωρα προσέλευσης 21.30μ.μ. με εκλεκτό menu και

πολύ χορό.

Δηλώσεις συμμετοχής: 

6974941990 & 6936964851

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟ-

ΧΡΟΝΙΑ – ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

στην Κερατέα

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  11 π.μ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ

Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι στον κόσμο των παραμυ-
θιών και της μαγείας για τα παιδιά της Κερατέας…

Αφήγηση παραμυθιών από τη  Ζωή Νικητάκη

Συμμετέχει ο Μάγος  «Πρωτέας» με ταχυδακτυλουργικά

τεχνάσματα και πολύ χιούμορ…

Όλα τα παιδιά θα πάρουν δώρο από το Δήμο ένα υπέρο-

χο παζλ της Κερατέας ή του αρχαίου θεάτρου Θορικού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 7μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο

Η γιορτή των νέων φοιτητών – φοιτητριών του Δήμου

Κερατέας

Θα μιλήσει ο καθηγητής Πολιτισμού & Επικοινωνίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Καραποστόλης με θέμα:

«Οι νέοι και το ζήτημα της δημιουργίας»
Η εκδήλωση θα διανθιστεί με μουσικό – καλλιτεχνικό

πρόγραμμα με την ευθύνη του   Δημοτικού Ωδείου Κερα-

τέας «Δημήτρης Νικολάου» που ξεκίνησε τη λειτουργία

του. Στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες θα απονεμη-

θούν αναμνηστικά δώρα από το Δήμαρχο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  7μ.μ στον Αγιο Δημήτριο

Η Δημοτική Χορωδία Κερατέας παρουσιάζει ύμνους και
τραγούδια για τη νύχτα των  Χριστουγέννων από το Βυ-
ζάντιο ως τις μέρες μας με τίτλο: 
«Σήμερον δέχεται η Βηθλεέμ…» 
Διευθύνει ο Αναστάσιος Λαζάρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, πρωί

Θεοφάνεια στην Κακή Θάλασσα, Αγιασμός των υδάτων.

Με συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κερατέας.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Εκθεση ζωγραφικής: «Ιστορίες της πόλης»
Εκθέτουν έργα τους οι Σ. Τζελέπης, Κ. Φαζός, Γ. Βρυττιά,

Γ. Αγγελίδης. Εγκαίνια: Τετάρτη 16/12/09, ξενοδοχείο

Αμαρίλια, Καβούρι, ώρα 20.30 – Διάρκεια έκθεσης έως

16/1/10.

Τετάρτη 30/12/09, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι,

ώρα 20.30

Μελωδίες του πάθους και των ψιθύρων
Πιάνο: Μ. Χατζηκωνσταντή, κλασσική κιθάρα: Κ. Πανουρ-

γιά, σε έργα κλασσικής μουσικής, τζαζ, τάνγκο και σε

ποίηση Ρίλκε, Μπωντλέρ, Νερούντα.

Κυριακή 3/1/10, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι,

ώρα 20.30.

Τέλος εποχής: Από τον Παπαδιαμάντη στον Παπα-
κώστα Κείμενα και μουσική. 

Κυριακή 16/1/10, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι,

ώρα 20.30.

Μουσική Βραδιά

Με την Χορωδία Βουλιαγμένης και κοπή πίτας. 

art gallery café  - LIVE MUSIC

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10 - JANET KAPUYA 
Kαταξιωμένη  τραγουδίστρια η Janet Kapuya θα μας τα-

ξιδέψει στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10  - οι Αμάν ναι!   
Οι Αμάν ναι! παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα

στο παραδοσιακό - ρεμπέτικο - λαϊκό τραγού-

δι, φεύγουν απ' τη Σμύρνη, και φτάνουν στον

Πειραιά και στους "μάγκες".

Ειρήνη Διαλεχτή, τραγούδι - Βασίλης Μπαρά-

κος, τραγούδι, κιθάρα, μπαγλαμάς, τζουράς,

ούτι - Παναγιώτης Τζούμης, Μπουζούκι -

Στέργιος Μητρούσης, κόντρα μπάσο, κιθάρα -

Λάζαρος Ακριβόπουλος, κρουστά.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ

τηλ. 210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp

http://www.myspace.com/artgallerycafe
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Αντιδήμαρχοι

για ενάμισυ 

μήνα

Ο Δήμαρχος όρισε αντιδημάρ-

χους , τους ήδη υπάρχοντες

με τις ίδιες αρμοδιότητες από

1ης Ιανουαριου μέχρι τις 17 Φε-

βρουαρίου, όπου εκ του νόμου

πρέπει να αλλάξουν.

Στις 18 Φεβρουαρίου δηλαδή,

όπως εξήγησε ο Δήμαρχος,

θα οριστούν εκ νέου Αντιδή-

μαρχοι αφού ευχαριστήσει

τους σημερινούς. Αφησε να

εννοηθεί ότι θα υπάρξουν νέα

πρόσωπα δηλαδή.

Για την στάθμευση επανήλθε

ο Π. Θανόπουλος, η οποία

πρέπει να έρθει προς συζήτη-

ση στο Δ.Σ. για κάποιες διορ-

θώσεις, που κρίνονται ανα-

γκαίες.

Ο Δήμαρχος δήλωσε κατ’ επα-

νάληψιν ότι το πρωί της ίδιας

ημέρας βρισκόταν μαζί με το

νομικό του Δήμου Δ. Γιατρά

σε ένα δικαστήριο του Δήμου.

Κανείς από τους συμβούλους

δεν είχε απορία να μάθει: τι δι-

καστήριο είχε ο Δήμος εκείνη

την ημέρα;

Αττικός Πρωτέας,

τον γνωρίζετε;

Ο Νανά Καραγιάν επανήλθε

ρωτώντας αν ο Δήμος γνωρί-

ζει τον «Αττικό Πρωτέα», το

οποίο είναι ένα πρόγραμμα

προσβασιμότητας με ράμπες

και άλλα σχετικά σε άτομα με

ειδικές ανάγκες, το οποίο

χρηματοδοτείται από τη Νο-

μαρχία. Υπεύθυνος είναι ο

αντινομάρχης Πέππας.

Μάλιστα τους θύμισε ότι τρία

χρόνια πριν το είχε ξανασυζη-

τήσει και όρισαν μία Επιτροπή

η οποία όμως δεν συνεδρίασε

ποτέ.

Σ.Σ. Εμ, δεν θυμάται τη φράση

του Δημάρχου: άμα θέλεις να

μη γίνει ένα έργο, φτιάξε μια

επιτροπή.

Μειώθηκαν οι

λεωφορειακές

γραμμές

Επίσης αναφέρθηκε σε παρά-

πονα κατοίκων για την παύση

της γραμμής Εξπρες Α2 και

Α1, τα οποία εξυπηρετούσαν

πολύ κόσμο.

Ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνστα-

ντέλλος εξήγησε ότι μειώθη-

καν κατά 20% τα δρομολόγια

των γραμμών εξπρές λόγω έλ-

λειψης ανθρώπινου δυναμικού

και οι πρώτες γραμμές που κό-

πηκαν ήταν αυτές της Βούλας

γιατί είχαν μικρότερη πληρό-

τητα.

Αναφέρθηκε στην είδηση που

είχαμε γράψει ότι το 162 τοπι-

κό λεωφορείο με τη σύμφωνη

γνώμη του ΟΑΣΑ και του Δή-

μου θα έχει από την 1η Ιανου-

αρίου 4 στάσεις το πρωί και 2

το απόγευμα προς το Κοιμητή-

ριο.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης επα-

νήλθε στη διάνοιξη της Βασ.

Παύλου από τη Διγενή και κά-

τω, για την οποία υπάρχει και

απόφαση Δημοτικού Συμβου-

λίου.

Κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις των

εξυπηρετήσεων!

Για την κυκλοφοριακή ρύθμιση

που δεν έχει κόστος και δημι-

ουργεί ατυχήματα γενικότερα

και ειδικότερα για τη ρύθμιση

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνστα-

ντέλλος μίλησε με ευθύ λόγο

για το θέμα, τονίζοντας ότι οι

μελέτες πολλές φορές δημι-

ουργούν μεγάλα προβλήματα

εκεί που εφαρμόζονται, είτε

από ελλείψεις των μελετητών

είτε γιατί χαλάνε τη βόλεψη

των κατοίκων, που προσφεύ-

γουν με σωρεία υπογραφών.

Ετσι κάποιες μελέτες πάνε κι

έρχονται από τη μελετητή

στην εφαρμογή και τούμπαλιν. 

Αναφέρθηκε στην κυικλοφο-

ριακή ρύθμιση της Κάτω Βού-

λας που εφαρμόστηκε και με-

τά από ένα μήνα βέβαια, έχει

πάψει να υφίσταται στους πε-

ρισσότερους δρόμους, αφού

έχουν ξηλωθεί τα σήματα. Η

πρόσθετη δε κυκλοφοριακή

ρύθμιση που θα ανακούφιζε

την περιοχή με την εφαρμογή

αριστερής στροφής  από Σω-

κράτους – Λ. Βουλιαγμένης

και κάποιες μονοδρομήσεις

που πρέπει να αλλάξουν δεν

έγιναν ποτέ. Μέχρι και ερώτη-

ση είχε κάνει ο βουλευτής

Βασ. Οικονόμου στους αρμό-

διους υπουργούς και είχε πά-

ρει απάντηση ότι ο Δήμος δεν

τους έχει στείλει πλήρεις με-

λέτες.

Αποχώρησε ο

Αποστολάτος

από τη συζήτηση

του προϋπολογισμού

Ο Α. Αποστολάτος στην έναρξη

της συζήτησης του προϋπολο-

γισμού δήλωσε ότι δεν θα πα-

ραμείνει και θα αποχωρήσει:

«επειδή τα πράγματα έχουν πά-
ρει το δρόμο τους και δεδομέ-

νου ότι έχω ζητήσει οικονομικά
στοιχεία που αφορούν τη δια-
χείριση και τα οικονομικά του
Δήμου και κάτω από το δήθεν
πρόσχημα ότι “είναι προσωπικά
δεδομένα” δεν μου γνωστοποι-
ούν ποιοι υπάλληλοι παίρνουν
παραπάνω αμοιβές - μπόνους
με δελτία παροχής υπηρεσιών.
Εγώ δεν μπορώ να καθίσω να
ακούσω έναν προϋπολογισμό
και το Τεχνικό Πρόγραμμα αντί-
στοιχα ψηφίσατε, τη στιγμή μά-
λιστα που, με δικιά σας ομολο-
γία, ο Δήμος έχει περιέλθει σε
δεινή οικονομική κατάσταση και
το μόνο που ενδεχομένως θα
αντιμετωπίσει είναι η μισθοδο-
σία του προσωπικού και οι προ-
μηθευτές. 
Κάτω από αυτές τις προϋποθέ-
σεις εγώ θα αποχωρήσω από το
θέμα, διότι ακόμη ένας αντιανα-
πτυξιακός προϋπολογισμός, τα
έργα είναι ελάχιστα και συνεχι-
ζόμενα και είμαι βέβαιος ότι
δεν θα γίνουν όπως δεν έγιναν
και τα άλλα, και κατά συνέπεια
θεωρώ περιττή την παρουσία
μου κατά τη συζήτηση του προ-
ϋπολογισμού.
Δήλωσε δε ότι αποχωρεί μόνον

ο ίδιος και όχι όλος ο συνδυα-

σμός του.

Εισηγητής στον προϋπολογι-

σμό ήταν ο Αντιδήμαρχος Δι-

οικητικού Γρ. Κωνστατέλλος

και οι αρμόδιοι υπάλληλοι Αδ.

Νικολάου και Γ. Δρακούλη

Εχουμε πρόβλεψη και όχι τα
επίσημα απολογιστικά στοι-
χεία, είπε. Εχουμε τα δεδομέ-
να μέχρι τις αρχές του μήνα
και ο υπολογισμός για το μήνα

Δεκέμβριο είναι με τα συγκρι-
τικά στοιχεία του έτους.
Θα επισημάνω τις διαφοροποι-
ήσεις σε σχέση με πέρυσι και
πρόπερσι.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ: Αλλος ένας 
Δευτέρα ψήφισε προϋπολογισμό και ο Δήμος Βούλας. Βέβαια υπήρξαν αρκετές

ερωτήσεις προ ημερησίας. 

Ο Αποστολάτος ρώτησε αν θα ασχοληθεί το Δ.Σ. με τη Διοικητική Μεταρρύθμι-

ση που προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος κράτησε επιφυλάξεις και πρότεινε να περιμένουν τι θα αναρτήσουν

το Υπουργείο Εσωτερικών για διαβούλευση και θα εκφραστούν στη συνέχεια.

Κάτι δεν πάει καλά. Οι μισοί κρατάνε το κεφάλι τους και οι άλλοι μισοί έχουν κλειστά τα μάτια!
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Απώλειες  για τους ΟΤΑ 

η μείωση τελών

Οι μειώσεις στα τακτικά έσοδα αλλά

και οι αυξήσεις που έχουν αιτιολογη-

θεί προέκυψαν από μία ξαφνική μείω-

ση των τακτικών εσόδων, όσον αφορά

το τέλος εκδιδομένων λογαριασμών

και παρεπιδημούντων που από 2% που

ήταν σε 0,5%. Είχαμε πρόβλεψη για

435.000 ευρώ με το 2% και κλείνουμε

το χρόνο με 198.000 περίπου ευρώ.

Επίσης μείωση από τα μισθώματα γιατί

έκλεισε το εντευκτήριο του Κοιμητηρί-

ου. 

Στη συνέχεια λόγω των πολύ μεγάλων

καθυστερήσεων των εσόδων μέσα από

τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, εισέπρα-

ξαν 177.000 αντί 250.000.

Αντίστοιχες μειώσεις εσόδων είχαν

και στα τέλη καθαριότητας και στο

ΤΑΠ και στην αποχέτευση. 

Ο λόγος είναι ότι οι πολίτες πλέον λό-

γω της οικονομικής δυσπραγίας καθυ-

στερούν να πληρώσουν τις υποχρεώ-

σεις τους.

Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ότι ο

Δήμος έπρεπε να έχει έσοδα πάνω

από 330.000 ευρώ μέσα στο μήνα, που

δεν έχουν έρθει.

Στην αποχέτευση από 840.000 περί-

που που προσδοκούσαν να εισπρά-

ξουν εισέπραξαν 85.000 ευρώ. Την αι-

τία απέδωσε στην απουσία στοιχείων

διαφόρων ιδιοκτησιών, που δεν μπορεί

ο Δήμος να βρει για να πληρώσουν.

Διαφωνεί με την τακτική

Στα τέλη της καθαριότητας εξήγησε

ότι ο Δήμος είναι αρνητικός. Δηλαδή

θα έπρεπε να εισπράττει ο Δήμος όσα

δίνει για την καθαριότητα, πράγμα που

δεν κάνει. Τα παίρνει από τα τακτικά

έσοδα και τα δίνει στην καθαριότητα,

κάτι που βρίσκει τον Αντιδήμαρχο,

όπως είπε, αντίθετο.

Κατά την άποψή του, Αναπτυξιακός

προϋπολογισμός δεν υπάρχει. Εχεις

χρήματα τα διανέμεις, δεν έχεις χρή-

ματα δεν προγραμματίζεις.

Θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός και ο

απολογισμός έχουν να κάνουν με μια

διαδικασία χρηστής διαχείρισης.

Εδωσε συγχαρητήρια στην υπηρεσία

γιατί ανταποκρίθηκε στις νέες απαιτή-

σεις του Υπ. Οικονομικών και το σχήμα

του προϋπολογισμού το χρησιμοποι-

ούν η Νομαρχία και η Περιφέρεια ως

δείγμα. Πώς δηλαδή να συντάξεις

έναν προϋπολογισμό. 

ΣΣ.: Απο λογιστικά δηλαδή, μπράβο

μας!)

Ενας προϋπολογισμός

πρέπει να είναι   και

ανταποδοτικός

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη μίλησε για αντα-

ποδοτικό προϋπολογισμό, πέραν του

διαχειριστικού.
Θα έπρεπε, εν μέσω παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης και σε μια τόσο δύσκολη οικο-
νομικά περίοδο για την χώρα μας, ένας
προϋπολογισμός να είναι  «μαζεμένος» και
«διαχειριστικός», αλλά και «ανταποδοτι-
κός». Όμως αυτός που συζητάμε σήμερα,
δεν είναι τίποτα από αυτά.

Θα περίμενα να δω και τις κινήσεις εκείνες
που θα με έκαναν να πιστέψω ότι γίνονται
οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει, ώστε
τα πάγια και ανελαστικά έξοδα του Δήμου
μας, που ανέρχονται σε 15 περίπου εκα-
τομμ.€, να αποδίδουν στον Δημότη τις
υπηρεσίες που θα έπρεπε να απολαμβάνει
για τα δημοτικά τέλη που πληρώνει, όπως
για παράδειγμα στην καθαριότητα. Δεν μας
είπατε ποιες είναι οι διαρθρωτικές αλλα-
γές που θα γίνουν, ώστε το ποσό των 3
εκατομ.€ που σπαταλάμε κάθε χρόνο, να
γίνει πιο αποδοτικό.
Δυστυχώς, όμως, ακόμα και σε τομείς που
ισχυρίζεστε ότι παρέχετε έργο, τα τελευ-
ταία 4 χρόνια δεν έχετε αλλάξει τίποτα,
ούτε κατά 1 ευρώ, στα κονδύλια που προ-
βλέπεται να δαπανηθούν.

Ή μήπως πιστεύετε ότι ο πολιτισμός που
παρέχετε από την Πνευματική Εστία είναι
ανάλογος των 323.000 ευρώ που λαμβάνει
κάθε χρόνο;
Γι’ αυτό και καταψηφίζω τον Προϋπολογι-
σμό.

Δεν αγγίζει τα 

προβλήματα της πόλης

Στην πράξη, εξήγησε ο Γιάννης Σκουμπού-

ρης μιλούν για 36 εκατομ.€ αλλά τα 18 εί-

ναι διαχειρίσμα. Τα άλλα 10 είναι μισθοί

και αμοιβές αιρετών (Δημάρχου, Αντιδη-

μάρχων, προέδρου κλπ.) “Πραγματικό έργο
ενός εκατομμυρίου είναι μόνο ο ποδηλατό-
δρομος. Δεν αγγίζει πραγματικά προβλή-
ματα της πόλης, ο προϋπολογισμός”, τόνι-

σε και γι’ αυτό τον καταψήφισε.

Έργα ανάπτυξης δεν είδαμε.

Ο Πέτρος Θανόπουλος τον θεωρεί πλα-

σματικό και αντιαναπτυξιακό και τονισε ότι

για μελέτες προβλέπεται μόλις το

0,0002%.

Αννα Μπουζιάνη

διαχειριστικός προϋπολογισμός

Τέλη εκδιδομένων λογαριασμών

Κάτω ποιες πιέσεις και για ποιες αστήρικτες αιτίες αποφάσισε η Κεντρική Διοί-

κηση, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών κλπ. την ακόμη μεγαλύτερη μείω-

ση των «τελών εκδιδομένων λογαριασμών και παρεπιδημούντων», από 2% σε

0,5%, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.

Υπ’ όψιν ότι και το 2% είχε προέλθει από μείωση του προϊσχύσαντος 5%.

Να το πούμε απλά: Τα τέλη αυτά αφορούσαν τους λογαριασμούς των ξενοδο-

χείων, των κέντρων διασκέδασης, των καφέ κλπ, και το πλήρωναν όχι οι κατα-

στηματάρχες – αυτοί το απέδιδαν – αλλά οι θαμώνες. Δηλαδή πηγαίνατε σε μια

ταβέρνα, πληρώνατε 100 ευρώ και δίνατε και 5 ευρώ για το Δήμο και είχε πολ-

λές αιτιολογίες. γι’ αυτό. Ηταν σπουδαίο; Γιατί οι καταστηματάρχες ήθελαν τό-

σο να καταργηθεί; Μήπως η μείωση τους διευκολύνει στην αύξηση των τιμών

πώλησης προς ίδιο όφελος;

Επ’ ευκαιρία, να ζητάτε τις αποδείξεις και να τις ελέγχετε αν γράφουν το πο-

σό που πληρώνετε και αν έχουν εκδοθεί εκείνη την ώρα. Να τις παίρνετε μαζί

σας. Ορισμένοι κακοί και «έξυπνοι» καταστηματάρχες τις ξαναχρησιμοποιούν.
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«Το γάρ εν αυτή γεννηθέν  εκ Πνεύματος

εστίν Αγίου.Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το

όνομα αυτού Ιησούν»

Από το κατά Ματθαίον. Ευαγγέλιον

Με το σημερινό μας άρθρο, πιστοί στην ιερό-

τητα των  ημερών θα ξαναγυρίσομε για λίγο,

όσοι από εμάς ηλικιακά  μεγαλύτεροι, στα

τρυφερά  ακούσματα της παιδικής μας ηλι-

κίας. Το θέμα μας είναι η γέννηση του Χρι-

στού.

Από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου,

καταφαίνεται  ότι όλο το βάρος  της αναφο-

ράς  στη ζωή του Χριστού, πέφτει στον μαρ-

τυρικό του θάνατο  και στην Ανάσταση.  Τα

πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν την

γέννηση υστερούν. Ο Απόστολος Παύλος

δεν είχε γνωρίσει το πρόσωπο του Ιησού.

Στις επιστολές του και στα πράξεις των Απο-

στόλων,  κανείς δεν φαίνεται να αναζητά  και

να πληροφορεί  για ό,τι  ή και κάτι που συνέ-

βη πριν από την γέννησή του. Τουναντίον οι

ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς φροντί-

ζουν να μας δώσουν  λεπτομέρειες   που δια-

φωτίζουν  το  θρησκευτικό γεγονός.

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος  αναφέρεται στη

γενεαλογία  που συνδέει τον Ιησού με τον

Αβραάμ. «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού,

υιού του Δαυϊδ, υιού του Αβραάμ».  Μιλά για

την μνηστεία του Ιωσήφ με την Μαρία και την

γέννηση  του Ιησού, προφανώς στο  σπίτι που

έμεναν – τουλάχιστον έτσι ερμηνεύει το ανά-

λογο εδάφιο ο Τρεμπέλας, το οποίο είναι και

ασαφές όσον αφορά την ακριβή  θέση γέννη-

σης. 

Τέλος πάντων, ο ευαγγελιστής μάς ενημερώ-

νει συμπληρωματικά, ότι τότε - στην Ιουδαία-

βασίλευε ο Ηρώδης. Ακόμη αναφέρεται στο

προσκύνημα των Μάγων,  που ένα αστέρι  ιδι-

αίτερα φωτεινό, ξεχωρι-

στό από τα άλλα τους

κίνησε την προσοχή και

τους έφερε κοντά στο

θείο βρέφος. «Πού

εστίν ο τεχθείς βασι-

λεύς των Ιουδαίων; εί-

δομεν γαρ αυτού  τον αστέρα εν τη ανατολή

και  ήλθομεν προσκηνύσαι αυτώ» 

«Και ιδού  ο αστήρ όν είδον  εν τη  ανατολή

προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ού

ήν το παιδίον». Το μαθαίνει ο βασιλιάς Ηρώ-

δης, ακούει για γεννηθέντα βασιλιά των Ιου-

δαίων καί φοβάται μήπως ο νέος βασιλιάς

του πάρει το θρόνο. Γι’ αυτό  και τον αναζητά

να τον θανατώσει όσο ακόμα είναι  αδύναμο

βρέφος. Οι Μάγοι ειδοποιούν τον Ιωσήφ για

τις προθέσεις του βασιλιά: «μέλλει γάρ Ηρώ-

δης ζητείν το παιδίον και απολέσαι αυτό».

Οι γονείς, μετά και από σχετικό όνειρο με

Άγγελο Κυρίου, που τους προειδοποίησε για

τον επικείμενο κίνδυνο, φοβισμένοι  παίρ-

νουν το βρέφος και καταφεύγουν για ασφά-

λεια στην Αίγυπτο, χώρα  που ήταν έξω από

τη δικαιοδοσία του Ηρώδη.  Ακολουθεί η

σφαγή των νηπίων και μετέπειτα η βάπτιση

του μικρού Ιησού από τον Ιωάννη και η γνω-

στή πορεία του βίου του Ιησού.  

Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει και τον

προηγηθέντα Ευαγγελισμό της Μαριάμ.  Στέ-

κεται στο “δόγμα” ήτοι  στο διάταγμα του Καί-

σαρα Αύγουστου:  «Απογράφεσθαι απάσαν

την οικουμένην» και την εκ τούτου  υποχρε-

ωτική μετάβαση της θείας οικογένειας  στη

Βηθλεέμ,  όπου και η πατρίδα τους «δια το εί-

ναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαυΐδ». 

Κατάλυμα δεν βρίσκεται λόγω του μεγάλου

συνωστισμού που είχε δημιουργηθεί για τον

ίδιο λόγο  και το ζευγάρι αναγκάζεται να κα-

ταφύγει σε μια φάτνη ζώων «διότι ουκ ήν αυ-

τοίς τόπος εν τω καταλύματι». Κοντά του

βρέθηκαν μόνο οι ποιμένες που ‘“εξ Αγγέλου”

πληροφορήθηκαν το γεγονός. Ο εν λόγω ευ-

αγγελιστής μάς λέει ακόμα για την επιστρο-

φή της οικογένειας στη Ναζαρέτ, με το βρέ-

φος 8 ημερών και την επίσκεψη στο ναό, την

πράξη της περιτομής – δια να επιβεβαιωθεί

με αυτή, ότι είναι γνήσιος απόγονος του

Αβραάμ.  Συνεχίζει με τον δωδεκαετή πια Ιη-

σού που έρχεται  στην Ιερουσαλήμ για το Πά-

σχα· εκεί τον χάνουν οι γονείς του και τον

βρίσκουν στο ναό του Σολομώντος  να διδά-

σκει, να συνομιλεί ανάμεσα στους ιερείς δι-

δασκάλους. Ακολουθεί η βάπτιση και η λοιπή

διδασκαλική και μαρτυρική πορεία,  όπως και

στο κείμενο του Ματθαίου.  

Ανάμεσα στις περιγραφές της γέννησης  από

τους δύο προαναφερθέντας ευαγγελιστές,

αναφέρονται πολλές ομοιότητες αλλά κατα-

γράφονται και κάποιες διαφορές.

Ο Ματθαίος περιγράφει, μιλά  ασαφώς ότι

γέννησε στο σπίτι όπου έμεναν. Ο Λουκάς μι-

λά ότι  γέννησε σε φάτνη. Ο Ματθαίος πάλι,

μιλά για επίσκεψη Μάγων, ενώ ο Λουκάς στέ-

κεται στην επίσκεψη ποιμένων.  Ο Ματθαίος

αφηγείται την φυγή στην Αίγυπτο, αλλά ο

Λουκάς την παραλείπει και τονίζει τις δύο σε

διαφορετικό χρόνο  επισκέψεις στους ναούς.

Ο Λουκάς  στον πρόλογό του  αναφέρει ότι

προσπάθησε να παραθέσει τα γεγονότα,  όσο

μπορούσε ακριβέστερα κα μάλιστα μετά από

μια προσωπική του έρευνα. Υπήρξαν όμως

συναρμολογημένες διηγήσεις διαφόρων, που

αλλοίωναν τα γεγονότα. 

Να σημειωθεί δε, ότι  τα Ευαγγέλια, από ότι

μέχρι τώρα έχει γίνει παραδεκτό,  εγράφη-

σαν την τελευταία δεκαετία του 70μ.Χ.  Από

τότε είχαν περάσει  σαράντα  χρόνια από την

Σταύρωση και δέκα χρόνια από τον μαρτυρι-

κό θάνατο του Αποστόλου Παύλου. 

Εκτός από τα ευαγγελικά κείμενα, πληροφο-

ρίες μάς δίνει και το σχετικό σύγγραμμα του

Ιουστίνου*. 

Στην αφήγηση του Ματθαίου προσθέτει και

τη φάτνη του Λουκά. Για τον ακριβή τόπο,

χώρο και θέση γέννησης, αναφέρει ότι  η Μα-

ρία γέννησε το παιδί της σε σπήλαιο, έξω

από τη Βηθλεέμ,  όπου και το αναζήτησαν και

το βρήκαν οι Μάγοι από την Αραβία. 

Στο απόκρυφο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου

μαθαίνομε,  ότι το παιδί - ο Ιησούς, γεννήθη-

κε στο σπήλαιο, αλλά όταν οι μάγοι επεσή-

μαναν τον κίνδυνο, οι γονείς το πήραν από το

σπήλαιο και σε πρώτη φάση  το έκρυψαν σε

φάτνη, σε “πάθνη” όπως γράφει το κείμενο·

δηλαδή παχνί βοδιών. 

Τελικά, η όποια περαιτέρω αναζήτηση λεπτο-

μερειών καταντά ανούσια και κενή περιεχο-

μένου. Το γεγονός είναι ένα και μόνο: Αυτή η

τρυφερή ιστορία που γαλούχησε την παιδική

μας ηλικία ενσωματώθηκε στη θύμησή μας

σαν η απαρχή της θείας ιστορίας, που μονα-

δικό σκοπό είχε να μας διδάξει πρέποντες

κανόνες ζωής και βιωματικής πορείας ανάμε-

σα σε σιδηροτροχιές αρετής. Προπάντων

όμως για τους πιστούς, αλλά και για τους μη

πιστεύοντες, μας έδωσε το μήνυμα της ελπί-

δας· της ελπίδας  που δεν πρέπει να χάνεται

για κάποιο καλύτερο αύριο. Το αύριο που

πρέπει να αναζητούμε  μέσα από την ελλη-

νοχριστιανική μας παράδοση. Παραμερίζο-

ντας, έστω και για λίγο, την όποια ψυχρή και

στυγνή τεχνολογική πρόοδο της καθημερινό-

τητας.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Ιουστίνος. (Άγιος) φιλόσοφος μάρτυρας και απολογητής

του χριστιανισμού (100-165μ. Χ.)

Βοηθήματα 
1) O ‘’Ηρώδης και η σφαγή των Νηπίων”, “Ιστορικά”, Ελευ-

θεροτυπία, τευχ. 216

2) Η προσωπικότητα του Ιησού’’  Ιστορικά Ελευθεροτυπίας

τευχ.62

3) ‘’Καινή Διαθήκη. Εκδ Σωτήρ  1985 

4) ‘’Ιερά Σύνοψις ‘’ Εκδ. Σαλιβέρου 1935

5) Ν. Γρηγορά ‘’Η Χριστιανική πίστις εις τον αιώνα της επι-

στήμης’’ Εκδ. Σωτήρ 1997    

Φάτνη ή Σπήλαιο; Οποία η διαφορά

Αυθυποβληθείτε!

Μέρες που είναι είπα να μη πιάσω τις κακίες πάλι.

Ας ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας, ότι κάτι αλλά-

ζει. Οτι κάτι διαφορετικό συμβαίνει και ας αυθυπο-

βληθούμε για να χαλαρώσουμε και να αισθανθούμε

όμορφα.

Αλλωστε από μικρό παιδί αυτές τις ημέρες, εμείς

δεν τις ξεχωρίζαμε, πέραν της ολονύχτιας εκκλη-

σίας τα Χρστούγεννα και ενός φτωχού μποναμά την

Πρωτοχρονιά· ορεινό χωριό της Λακωνίας, Ταΰγε-

τος βλέπεις.

Δεν ξέραμε ούτε χριστουγεννιάτικα δέντρα, ούτε

αγιοβασίληδες. Τον Αγιο Βασίλη τον γνωρίζαμε ως

Αγιο και ως εκκλησία (ναό). Δεν τον ξέραμε ως δώ-

ρα φέροντα.

Κι όμως ήταν καλύτερα χρόνια, ανέμελα...

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Πραγματοποιήθηκε,  12 Δεκεμβρίου, η τελετή βράβευσης

των μαθητών των Λυκείων της Ανατολικής Αττικής, που

συμμετείχαν στον τοπικό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών,

με την φροντίδα του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών

Επιστημών (ΕΚΦΕ) της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Ανατ. Αττικής.

Ο Διαγωνισμός, που έχει ένα σύνθετο, διεπιστημονικό χα-

ρακτήρα, διεξάγεται κάθε χρόνο και απευθύνεται σε μαθη-

τές της Β’ Λυκείου. Αποτελεί την πρώτη φάση της Πανευ-

ρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών

(www.euso.dcu.ie).

Από τα σχολεία της Νοτιοανατολικής Αττικής οι ομάδες

που πρώτευσαν είναι:

1ο βραβείο: 3ο Γ. Λύκειο Κορωπίου

2ο βραβείο: 1ο Γ. Λύκειο Μαρκοπούλου

3ο βραβείο: 1ο Γ. Λύκειο Παλλήνης 

Από τα σχολεία της Βορειοανατολικής Αττικής οι ομάδες

που πρώτευσαν είναι:

1ο βραβείο: Α’ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης

2ο βραβείο: Β’ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης

3ο βραβείο: Γ. Λύκειο Διονύσου  

Η δεύτερη – Πανελλήνια φάση – θα διεξαχθεί την 16-1-

2010 στο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας και θα μετάσχουν οι

ομάδες που πρώτευσαν στους τοπικούς διαγωνισμούς.

Θα συμμετάρχουν οι ομάδες του 3ου Γ. Λυκείου Κορωπί-

ου και του 1ου Γ. Λυκείου Μαρκοπούλου, από το ΕΚΦΕ Α’

Ανατολικής Αττικής και το Α’ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης,

από το ΕΚΦΕ Β’ Ανατολικής Αττικής. 

Η τρίτη φάση  εφέτος θα διεξαχθεί στο Γκέτεμποργκ της

Σουηδίας από 11 έως 17 Απριλίου 2010 και θα μετάσχουν

οι δύο καλύτερες ομάδες της Πανελλήνιας φάσης. 

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ είναι οι  Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Κα-

τσιγιάννης.

http://1ekfe-anatol.att.sch.gr

Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών

μαθητών Β’ Λυκείου
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Ο ένας μετά τον άλλον οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης κρα-

τικών οικονομιών υποβαθμίζουν με φιρμάνια τους την πι-

στοληπτική αξιοπιστία της Ελλάδας. Καταργούν δηλαδή

κατ’ ουσία την δυνατότητα του ελληνικού κράτους να δα-

νείζεται με τα τρέχοντα επιτόκια δανεισμού, αφού κρού-

ουν τον κώδωνα του κινδύνου στους δανειστές για τον

επισφαλή χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, υποδει-

κνύοντας επομένως υψηλότερα επιτόκια και άλλες-δίκην

κεφαλοκλειδώματος-εγγυήσεις, σε όποιους θα ήθελαν να

διακινδυνεύσουν τα κεφάλαιά τους δανείζοντας τους ανα-

ξιόπιστους Έλληνες.

Βαρύγδουπα ονόματα όπως Moody’s, Standard & Poor και

άλλοι κρώζοντες γύπες όπως οι Financial Times, διάφοροι

«εξέχοντες» οικονομικοί αναλυτές και στελέχη ξένων κυ-

βερνήσεων σέρνουν τον χορό των ορνέων: «Η Ελλάδα θα

πτωχεύσει, η Ελλάδα θα καταφύγει στο Διεθνές Νομισμα-

τικό Ταμείο» και άλλα τέτοια αισιόδοξα. Και δώστου γύ-

ρους πάνω από το υποτιθέμενο ψοφίμι, για να αποθαρρύ-

νουν  όσους θα ήθελαν πιθανόν να επενδύσουν στην Ελ-

λάδα. «Μείνετε μακριά, αυτό το πτώμα είναι δικό μας».

Όμως, οι αξιόπιστοι αυτοί εμπειρογνώμονες είναι ακριβώς

οι ίδιοι που ελάχιστες μέρες πριν σκάσουν οι φούσκες των

αμερικανικών τοξικών ομολόγων, προέτρεπαν τους επεν-

δυτές να τα αγοράζουν, ενώ όπως αποδείχθηκε γνώριζαν

πολύ καλά τι επρόκειτο να συμβεί. Φαινομενικά, επομέ-

νως, έχει δίκιο να εξανίσταται ο πρωθυπουργός μας για τις

αξιολογήσεις αυτών των οίκων, «που δεν λογοδοτούν σε

κανέναν», όπως είπε. Εδώ όμως, σε αυτή την επισήμανσή

του, έγκειται και το υποτιθέμενο λάθος του. Και τονίζω

την λέξη υποτιθέμενο, διότι ο Γιώργος Παπανδρέου γνω-

ρίζει πολύ καλά από ποιούς ακριβώς κατευθύνονται και

ελέγχονται όλοι αυτοί οι δήθεν ανεξάρτητοι και αξιόπιστοι

κύριοι. Οι οποίοι σαφέστατα και λογοδοτούν σε εκείνους

τους υπερεθνικούς χρυσοκάνθαρους που συστηματικά οι-

κοδομούν από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου την

προσφιλή στον πρωθυπουργό μας, «Παγκόσμια Διακυβέρ-

νηση».

Αυτοί οι «αξιολογητές», τους οποίους καταγγέλλετε κύριε

πρωθυπουργέ, είναι λίγες μόνο από τις αιχμές των αμέ-

τρητων δοράτων της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», στην

οποία όσες, πάμπολλες, φορές έχετε αναφερθεί, κολλάει

το στόμα σας από το μέλι. Εύστοχα, λοιπόν, ο προσκείμε-

νος στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε.

Γιάννης Παναγόπουλος χαρακτήρισε αυτούς τους οίκους

αξιολόγησης ως «οίκους ανοχής». Στους οποίους οίκους

ανοχής παίζουν τον ρόλο των «κοριτσιών» κάποια στοχο-

ποιημένα κράτη-και δη ενοχλητικά έθνη-ενώ στον ρόλο

του «πελάτη» διακρίνονται για τις σεξουαλικές επιδόσεις

τους οι υπερεθνικοί ευεργέτες όπως ο Τζορτζ Σόρος, που

ίσως να τον θυμάστε από τις δεκαετίες του ’80 και ’90,

όταν με τα χρηματιστηριακά παιχνίδια του εξανάγκαζε τη

δραχμή να υποκύπτει σε συνεχείς υποτιμήσεις. 

Είναι ο ίδιος ευεργέτης που χρηματοδοτεί την σκοπιανή

προπαγάνδα και από ίδρυμα του οποίου στη Θεσσαλονίκη,

υποκινήθηκε η προσπάθεια της ομάδας Ρεπούση με το

γνωστό πατσαβουρο-βιβλίο ιστορίας. Στα ιδρυτικά μέλη

αυτού του «Ιδρύματος για την Ειρήνη και την Συνεργασία

στα Βαλκάνια», που εδρεύει στην οδό Κρίσπου 6 στην άνω

πόλη της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται ο τέως πρωθυ-

πουργός Κώστας Καραμανλής και ο σημερινός υπουργός

Εθνικής Άμυνας (ωχ μανούλα μου!) Βαγγέλης Βενιζέλος.

Στόχος των ταγών της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» δεν

είναι η Ελλάδα, αλλά το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και το ευρώ. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελ-

λάδα ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ευρωπαϊκής

οικονομίας, στοχεύοντας με τις συνεχείς ανακοινώσεις

υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας να σπάσουν τον

«αδύναμο κρίκο» της Ευρώπης για να προωθήσουν τα ευ-

ρύτερα κερδοσκοπικά και γεωπολιτικά τους παιχνίδια.

Επειδή όμως η αντοχή μιάς αλυσσίδας ισοδυναμεί με την

αντοχή του πιο αδύναμου κρίκου της, έχουν ήδη αντιλη-

φθεί αυτά τα σχέδια στον γαλλο-γερμανικό-και όχι μόνο-

άξονα, με συνέπεια να έχει μεταβληθεί, σιωπηρά προς το

παρόν, η αρχικά εντελώς αρνητική στάση των περισσότε-

ρων από τους κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες της Ε.Ε.

απέναντι στις ελληνικές ικεσίες για στήριξη.

Εάν η ελληνική οικονομία υποκύψει στις πιέσεις των υπε-

ρεθνικών προαγωγών, τότε  με την λογική του «ντόμινο»

θ’ ακολουθήσουν και οι οικονομίες της Ιρλανδίας, της

Ισπανίας και της Ιταλίας, οπότε «άντε γειά» ευρώ και ευ-

ρωζώνη. Αυτός όμως ακριβώς ο κίνδυνος, που ανάγκασε

το διευθυντήριο των Βρυξελλών να αποδεχθεί για την Ελ-

λάδα μιά πιό επιεική προσαρμογή σε σχέση με το ιρλανδι-

κό μοντέλο, είναι δυνατόν να μετατραπεί για μας σε μπού-

μερανγκ, εάν δεν κατορθώσουμε στις υπεσχημμένες ημε-

ρομηνίες να συμμαζέψουμε το χαώδες έλλειμμά μας. Διό-

τι τότε η Ε.Ε. θα προτιμήσει να κλείσει τα στεγανά της,

αφήνοντάς μας να πνιγούμε, παρά να διακινδυνεύσει την

καταβύθισή της.

Και με αυτές τις ελπιδοφόρες επισημάνσεις σας εύχομαι

Καλά Χριστούγεννα. Ψηλά το κεφάλι, η Ελλάδα ποτέ δεν

πεθαίνει, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να συνέλθει από

το βαθύ κώμα στο οποίο όλοι εμείς, κυβερνώντες και κυ-

βερνώμενοι, την έχουμε βυθίσει με την ανεπάρκεια, την

ιδιοτέλεια, την κουτοπονηριά και τον ραγιαδισμό μας.

«Οίκοι» αξιολόγησης Οικονομιών

Το πέταγμα του γύπα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα, δεν είναι ότι διαθέ-

τει μόνο το έδαφος της, αλλά έχει επί πλέον

ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Κίσσιγκερ, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,

ερωτηθείς το 1992 σε Συνέδριο Manager στο Πα-

ρίσι για το θέμα της Μακεδονίας είπε: «Η Ελλάς

έχει δίκαιο για το όνομα. Το λέγω αυτό γιατί εγώ

ξέρω ιστορία, που δεν ξέρουν οι Υπουργοί και

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον. Το ισχυρό όπλο

της Ελλάδας, είναι η Ιστορία». 

Ο Κίσσιγκερ ως γνώστης ιστορίας γνώριζε ότι οι

Μακεδόνες είναι Έλληνες, διότι οι Μακεδόνες

είχαν τα ίδια ιερά των θεών τους με τους άλλους

Έλληνες και τους αυτούς θεούς, που κατοικία εί-

χαν το Μακεδονικό Όρος, τον Όλυμπο. Μιλού-

σαν επίσης την αυτή γλώσσα με τους άλλους Έλ-

ληνες, την ελληνική.

Στη Μακεδονία υπάρχουν 4 αρχαία θέατρα και

ως γνωστόν μόνο οι Έλληνες είχαν θέατρα. Οι

Μακεδόνες όπως όλοι οι Έλληνες συμμετείχαν

στις Αμφικτυονίες και τους Ολυμπιακούς Αγώ-

νες. Ο Αλέξανδρος Α΄ (παππούς του Μεγάλου

Αλεξάνδρου) έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς

αγώνες και νίκησε. 

Όσοι επισκέφθηκαν τη Μακεδονία και είδαν ελ-

ληνικές επιγραφές και τα αρχαία θέατρα, είδαν

την ιστορική αλήθεια. 

Ο αείμνηστος Πρόεδρος κ. Φρανσουά Μιττεράν

μετά την επίσκεψή του στη Βεργίνα το 1982 δή-

λωσε: «Δεν γνώριζα για τις ανασκαφές, ούτε φα-

νταζόμουν τόσο έντονη τη σφραγίδα της Ελλά-

δος εδώ. Βυθίστηκα στο μεγαλείο των αρχαίων

Μακεδόνων». 

Όταν ήμουν Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, πέ-

ντε Πρέσβεις της ΟΥΝΕΣΚΟ ζήτησαν να επισκε-

φθούν τη Βεργίνα, οπότε ανέλαβα την μετακίνη-

ση και την ξενάγησή τους. Επισκέφθηκαν τη Βερ-

γίνα και εν συνεχεία πήγαν σ’ ένα εστιατόριο της

Βέροιας. Μεταξύ των Πρεσβευτών ήταν και ο

Πρέσβυς της Ολλανδίας, ο οποίος ήταν 15 χρό-

νια στην ΟΥΝΕΣΚΟ και θεωρείτο ένας εκ των ση-

μαντικότερων Πρεσβευτών στην ΟΥΝΕΣΚΟ. Οι

τέσσερις Πρέσβεις συνεχώς ανεφέροντο στα εκ-

πληκτικά εκθέματα της Βεργίνας, αλλά τους διέ-

κοψε ο Ολλανδός Πρέσβυς και τους είπε: «Ωραία

αυτά που λέτε! Για μένα ένα έχει σημασία! Είδα

ελληνικές επιγραφές και ξεκαθάρισε το θέμα

Μακεδονία». Το γεγονός αυτό για την σημασία

των επιγραφών της Μακεδονίας είναι γνωστό

στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

Το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουη-

δίας με το Πανεπιστήμιο Lund και τον διακεκρι-

μένο συγγραφέα Staffan Stolpe, σε μελέτη τους

το 1995 για την ταυτότητα της Μακεδονίας

έγραψαν: «Όλοι, και οι Υπουργοί, πρέπει να συ-

νειδητοποιήσουμε, ότι η Ιστορία της Μακεδονίας

δεν είναι Ιστορία μόνο των Ελλήνων, αλλά και

όλων των Ευρωπαίων, διότι οι Μακεδόνες διέδω-

σαν τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Ευρώπη και

τον κόσμο ολόκληρο». 

Ο Ζέλεφ ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της

Βουλγαρίας επισκέφθηκε την 20η Ιουνίου 1993

τη Σουηδία και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογρά-

φο της Σουηδικής Εφημερίδας Svenska

Dugbladed για «Μακεδονικό Έθνος» δήλωσε ότι:

«Το Μακεδονικό Έθνος που δημιούργησε μετά

τον Πόλεμο η Κομιντέρν είναι Έγκλημα του ΤΙ-

ΤΟΪΣΜΟΥ και του ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΥ».

Μετά την ανακήρυξη την 2α Αυγούστου 1944

από τον Τίτο της «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας

της Μακεδονίας», ο Υπουργός Εξωτερικών των

ΗΠΑ Stettinious – τον Δεκέμβριο 1944 – με την

υπ’ αριθ. 868614/ 26.12.1944 Εγκύκλιό του προς

τους Πρεσβευτές και τους Προξένους των ΗΠΑ

έδωσε οδηγίες να πληροφορήσουν, ότι η Αμερι-

κανική Κυβέρνηση θεωρεί δημαγωγία (δηλ. ως

απάτη), την ύπαρξη «Μακεδονικού Έθνους» και

«Μακεδονικής συνείδησης». «Οι ισχυρισμοί αυ-

τοί δεν εκπροσωπούν ούτε εθνική, ούτε πολιτική

πραγματικότητα και στόχο έχουν την απόσπαση

τμήματος της Ελλάδος (της …Μακεδονίας που

κατοικείται από Έλληνες). 

Με το Δόγμα Τρούμαν απεφεύχθη η απόσπαση

της Μακεδονίας από την Ελλάδα και η ένταξη

της στα Σκόπια το 1946-49

Τα ανωτέρω είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, αλ-

λά δυστυχώς η υπηρεσία διεύρυνσης της ΕΕ, πα-

ρά την υπόμνηση μου, δεν είπε στον Αρμόδιο

Επίτροπο κ. Oli Ren να επισκεφθεί με την Επι-

τροπή Σύνδεσης, δηλαδή τους Σκοπιανούς Βου-

λευτές και Ευρωβουλευτές τη Μακεδονία, για να

δουν την ιστορική αλήθεια, ώστε να διαπιστώ-

σουν οι Σκοπιανοί ότι τους εξαπάτησε ο Τίτο με

το να τους θεωρεί απογόνους του Μεγάλου Αλε-

ξάνδρου για τον στόχο του, δηλαδή την απόσπα-

ση της Μακεδονίας από την Ελλάδα προς έλεγ-

χο του Αιγαίου, όπως έκανε ο Χίτλερ, που για να

εδραιώσει τον Ναζισμό εξαπάτησε τους Γερμα-

νούς ότι ανήκουν στην Αρία φυλή. 

Επειδή δεν έγινε η επίσκεψη αυτή, γυρίστηκε το

ντοκυμαντέρ του Φώτη Κωνσταντινήδη με τίτλο

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑ». Ήδη το ντοκιμαντέρ προβλή-

θηκε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και σε

ορισμένες πόλεις της Αμερικής και θα προβληθεί

και σε άλλες χώρες, για να ντρέπονται όσοι από

άγνοια ιστορίας και αφέλεια εισηγήθηκαν να

αναγνωριστούν τα Σκόπια με το όνομα της «Δη-

μοκρατίας της Μακεδονίας», το οποίο δόλια ανα-

φέρουν στο Σύνταγμα τους. 

Οι επιγραφικές, αρχαιολογικές, χαρτογραφικές,

νομισματικές, γεωγραφικές και γραμματολογικές

τεκμηριώσεις της ιστορίας της Μακεδονίας, που

παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ του Φώτη Κων-

σταντινίδη, μαζί με τις επιστημονικές καταθέσεις

διεθνούς φήμης ιστορικών και αρχαιολόγων, ανα-

δεικνύουν με ένα αδιάψευστο τρόπο την Μακεδο-

νία και την Ελληνική εθνοπολιτιστική της ταυτό-

τητα. Συνεπώς ακυρώνουν οριστικά και αμετάκλη-

τα οποιαδήποτε ιστορική διαστρέβλωση. 

Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Γκρουέφσκυ προ

εβδομάδων στην Αυστραλία κάλεσε τους Μακε-

δόνες του Αιγαίου (δηλαδή τους Έλληνες Μακε-

δόνες) και τους Μακεδόνες του ΠΙΡΙΝ (της Βουλ-

γαρίας) να ενωθούν με τους ψευδομακεδόνες των

Σκοπίων. Η θρασύτατη δήλωση να γίνει γνωστή

στην ΕΕ και να μη γίνει συνάντηση Ελλήνων και

Σκοπιανών, εάν δεν ανακληθεί η δήλωση αυτή. 

Νίκος Μάρτης

Πρώην Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης

H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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Ο Δήμαρχος Βάρης Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης ΚαπετανέαςΠαναγιώτης Καπετανέας

ο υπεύθυνος του Βοήθεια στο Σπίτι  ο υπεύθυνος του Βοήθεια στο Σπίτι  

γιατρός ορθοπεδικός γιατρός ορθοπεδικός Χρήστος ΡιφιώτηςΧρήστος Ριφιώτης

και το και το προσωπικόπροσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτιτου Βοήθεια στο Σπίτι

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2010ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2010

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ο Αη-Βασίλης ...κατέβηκε στην Ευρυάλη...

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από 

τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάτω Βούλα
Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν τις 6, ο εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Κάτω Βούλα έχει ετοιμαστεί για τη χριστουγεννιά-

τικη γιορτή στην πλατεία Ελευθερίας. 

Αρχίζει να βρέχει· απελπισία. Αλλά τα παιδιά έρχονται· μό-

να τα μεγαλύτερα και με γονείς τα πιο μικρά.

Τι θα κάνουμε· προχωράμε. Θα γίνει η εκδήλωση. Φαίνεται

την τολμηρή απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου άκουσε και

το ...σύννεφο και πήγε αλλού.

Ετσι το φυσικό δέντρο της πλατείας φωτίστηκε, τα παιδιά

γέμισαν το χώρο και οι κουραμπιέδες με τα τσίπουρα προ-

σφέρονταν απλόχερα (προσφορά της Αρτοποιϊας - Ζαχα-

ροπλαστικής Στεργίου).

Να και Αη-Βασίλης μπαίνει στην πλατεία. Ολα τα παιδάκια

τρέχουν γύρω του. Ο Αη-Βασίλης τους μιλάει και ένας πι-

τσιρίκος ξαφνιασμένος διαπιστωνει:

Ρε, ο ΑγιοΒασίλης δεν είναι παιχνίδι, είναι άνθρωπος!
Μοιράστηκαν κοντά εκατό δώρα στα παιδάκια.

Οι κάτοικοι βρήκαν το χρόνο να γνωριστούν, να μιλήσουν,

να πιουν μια τσικουδιά.

Η πρόεδρος Γωγώ Βικελή και η Αντιπρόεδρος Εφη Γαβρι-

λάκη έτρεξαν, αλλά άξιοι οι κόποι...

Ανάμεσα στον κόσμο ο υποψήφιος δήμαρχος Αγγελος

Αποστολάτος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη (Αντιπρόεδρος) Νανά Καραγιάν, Δημήτρης Δαβάκης,

Μαριάννα Μαυραγάνη.                                              Α.Μ.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από αριστερά  Ηλέκτρα Τσιριγώτη,
Νανά Καραγιάν, Εφη Γαβριλάκη (αντιπρόεδρος του Συλλόγου),
Αγγελος Αποστολάτος και Κώστας Βικελης.

Ολα τα πιτσιρίκια στριμώχνονται για μια φωτογραφία με τον Αγιο Βασίλη.
Μαζί και η πρόεδρος του Συλλόγου Γωγώ Βικελή με τον εγγονό της.
Αλλά και οι μεγάλοι δεν χάνουν μια φωτογραφία με τον Αγιο Βασίλη, κά-
τω.
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Η εβδομάδα αυτή είναι των προϋ-

πολογισμών ως φαίνεται. Εθνι-

κών και αυτοδιοικητικών, αφού

ψηφίζονται προϋπολογισμοί κα-

θημερινά στους ΟΤΑ αλλά και στη

Βουλή.

Στη Βούλα, στη Βάρη, στην Κερα-

τέα ψηφίστηκε ο προϋπολογι-

σμός τη Δευτέρα το βράδυ. 

Στη Βάρη έγιναν δύο συνεδριά-

σεις. Μία στις 7.30 με διάφορα

θέματα και μία στις 9.30 με μονα-

δικό θέμα τον προϋπολογισμό,

όπως εκ του νόμου επιβάλλεται.

Ο Δήμαρχος Παναγ. Καπετανέας

εισηγήθηκε προς το σώμα να ψη-

φίσουν ομόφωνα τον προϋπολο-

γισμό προτρέποντας την μειοψη-

φία: «Να αφήσει την αρνητική κρι-
τική, να βοηθήσει με εποικοδομη-
τικές προτάσεις το μέλλον του
τόπου μας».
Τόνισε ότι η χρονιά που ανέλαβαν
ήταν δύσκολη. Είχε έλλειμμα, τα
έσοδα δεν κάλυπταν ούτε τις μι-
σθοδοσίες του προσωπικού. 
Στον προϋπολογισμό τον πρώτο
κιόλας, δείξαμε το όραμά μας.
Γιατί ποιος προϋπολογισμός θα
περνούσε χωρίς να έχει ένα όρα-
μα, τόνισε. 

Εξήγησε ότι όλα τα δάνεια αφο-
ρούσαν χρέη της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής. Από τα 6 εκατ.
€ δάνεια που πήρε μόνο το 1
εκατ. ανήκει στην παρούσα Δημο-
τική Αρχή και δεν το έχει αξιοποι-
ήσει ακόμη. Είναι οι δύο μεγάλες
οδοποιίες 4.5 εκατ.€ που δεν
έχουν υλοποιηθεί και η «Πράσινη
ζωή στην Πόλη» που έχει δημο-
πρατηθεί.
Στήνουμε την υποδομή. Ο Δήμος
δεν έχει πηγές εσόδων και πρέπει
να τις δημιουργήσει.
Δεν μας φοβίζουν τα δάνεια, τό-
νισε. Είμαστε μια Δημοτική Αρχή
που τα έχουμε δώσει όλα. Εχου-
με εγκαταλείψει και τα σπίτια
μας.
Παρ’όλες τις δυσκολίες εμείς επι-
μένουμε και ήδη φαίνεται ότι
έχουμε δίκιο. Συνεχίσαμε το νοι-
κοκύρεμα του Δήμου, το σχεδιά-
σαμε και τώρα το εφαρμόζουμε.
Χτίζουμε το μέλλον της Βάρης

στηριζόμενοι πρώτα και κύρια
στους δημότες μας. 
Δεν κρύψαμε τίποτε. Τους λέμε
την αλήθεια και πραγματικά τους
ευχαριστούμε για την κατανόηση
τους. Στο δύσκολο δρόμο η πολι-
τεία πρέπει να σταθεί αρωγός σ’
αυτή την προσπάθεια. Η δημοτική
αρχή πρέπει να δώσει τον καλύ-
τερο εαυτό της.
– Οι “έξυπνοι”, όπου και αν δρα-
στηριοποιούνται
– Η αδικία και κοινωνική ανισότη-
τα της πολιτείας 
– Η ασυδοσία, η σπατάλη θα μας
βρουν απέναντι

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, τονί-
ζει ότι στάθηκε, έστω και σιγά -
σιγά δίπλα στο δημότη με κοινω-
νικές παροχές και ανέφερε ενδει-
κτικά, κάποιες από τις οποίες κα-
ταγράφουμε:
– την κοινωνική μας προσφορά με
το «Βοήθεια στο σπίτι» 
– τη νέα πτέρυγα Φυσιοθεραπεί-
ας που εγκαινιάσθηκε πριν λίγες
μέρες στο Κ.Α.Π.Η.
– τη μη αύξηση Δημοτικών τελών.
– την Δημοτική Συγκοινωνία
–την αύξηση των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων
– την συμπαράσταση μαζί με τους
εθελοντές στην πυρασφάλεια,
στη δενδροφύτευση, στον καθα-
ρισμό της παραλίας κ.λ.π.
…

Δεν εντυπωσιάζουμε λόγω και
προεκλογικής χρονιάς. Με πολύ
δουλειά μαζέψαμε και μαζεύουμε
τις αμαρτίες πολλών χρόνων.
Αντιμετωπίζουμε σωστά την οικο-
νομική κρίση, χωρίς να τη φορτώ-
νουμε στο Δημότη μας.
Ενισχύουμε επιτέλους τον παλιό
εξοπλισμό του Δήμου με καινούρ-
γιο από:
3 απορριμματοφόρα
1 πλυντήριο κάδων
1 τριαξονικό
2 ανατρεπόμενα
1 Bod Caet που ήδη πριν λίγες μέ-
ρες ήρθε στο Δήμο.
Ενισχύουμε την δημοτική αστυ-
νομία με 7 αστυνόμους όχι γιατί
θέλουμε  να στήσουμε δημοτικό
αστυνομικό κράτος, αλλά γιατί πι-
στεύουμε ότι αυτή η πόλη πρέπει
να λειτουργήσει επιτέλους σω-
στά.
Η σωστή διαχείριση του Δήμου
επιβάλλει την αύξηση των εσό-
δων και την μείωση – όπου διατυ-
πώνεται σπατάλη – των εξόδων.

Αυτό φαίνεται από τον παρόντα
προϋπολογισμό. Αυτή είναι η πο-
λιτική που θα εφαρμόσουμε την
επόμενη χρονιά.

Πάνω από όλα νομίζουμε, κατέ-

ληξε ο Δήμαρχος, ότι η ενεργο-
ποίηση των δημοτών μας, η συμ-
μετοχή τους θα βοηθήσει τον τό-
πο μας να βαδίσει πιο γρήγορα
στο δρόμο της Ανάπτυξης.

Μετά την εισήγηση του δημάρχου

το λόγο πήρε ο τ. δήμαρχος και

επικεφαλής της μείζονος μειοψη-

φίας Δημήτρης Αναστασίου, ο

οποίος μίλησε για χρέη του Δή-

μου και για δάνεια που δεν ξέ-

ρουμε από πού θα πληρωθούν.

Τόνισε ότι η λογική που αναπτύ-

χθηκε στις προηγούμενες χρή-

σεις δεν είναι σωστή. Αναφέρθη-

κε σε νούμερα και κωδικούς. Μί-

λησε για ελλείμματα που αγγί-

ζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και

για μη ισοσκελισμένους κωδι-

κούς. 

Δεν είναι ισοσκελισμένος όσον
αφορά την καθαριότητα. 
Βλέποντας τα στοιχεία καταδει-
κνύεται ότι υπάρχει μεγάλη από-
κλιση στα προϋπολογιζόμενα
κονδύλια απ’ αυτά που εισπράττο-
νται, εξήγησε και δήλωσε ότι γι’

αυτό δεν θα τον ψηφίσει.

Ενιωσε θιγμένος, γιατί μίλησαν

για την προηγούμενη Δημοτική

Αρχή, ότι υπάρχει κάποιο θέμα

για τις προηγούμενες χρήσεις και

ζήτησε εξηγήσεις, πράγμα που

ξεκαθάρισε η αρμόδια υπεύθυνη

της οικονομικής υπηρεσίας.

Ο Δημ. Κυπριώτης επίσης της

μειοψηφίας, επεσήμανε μεν ότι ο

προϋπολογισμός έχει  διαφορετι-

κή και καλύτερη σύνταξη από άλ-

λα χρόνια. Οι σημερινές κρίσιμες

στιγμές όμως μας κάνουν όλους

περισσότερο φειδωλούς και συ-

νεργάσιμους.

Δεν θα κάνω ερωτήσεις επί κον-
δυλίων, αφού δεν λαμβάνονται
υπ’ όψιν εδώ και τρία χρόνια. Τρία
χρόνια έχουμε πει τόσα πολλά
και δεν έχει ληφθεί τίποτα υπ’
όψιν από κανέναν, τόνισε.

«Ωραία λόγια» χαρακτήρισε την

εισήγηση του δημάρχου και τόνι-

σε ότι «τρία χρόνια φωνάζετε ότι
βρήκατε χρέη, χρέη. Σήμερα πα-
ρουσιάζετε 1.5 εκατομμύρια
Προηγούμενα Οικονομικά Εξοδα
(ΠΟΕ). Πάλι είμαστε δηλαδή εκεί
που τα αφήσαμε.
Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δώστε
πολιτική λύση, δεν είναι δυνατόν
να μεταφέρετε ένα κονδύλι του
ιδίου επιχειρηματία κάθε χρόνο
και να μένει απλήρωτος. Πάμε για

Καποδιστριακό Δήμο. Θα αφή-
σουμε αυτό το θέμα έτσι; Ποιος
είναι υπεύθυνος τελικά;» τόνισε.

Είπατε ότι ήμασταν υπερβολικοί
στις κρίσεις μας στον προϋπολο-
γισμό πέρυσι. Οχτώ εκατομμύρια
€ απόκλιση εκτέλεσης! Αρα
ήμουν υπερβολικός; Αναρωτήθη-

κε.

12,5 εκατ. διαφορά στα έξοδα. Θα
χτίζαμε τη Μηλαδέζα δύο φορές.

Μικρό έργο έχετε κάνει

3,5 εκατ.  απόκλιση, μαύρη τρύπα
του Δήμου που θα πάνε στους άλ-
λους που έρχονται.

Μικρό έργο έχετε κάνει, τόνισε.

Αλλά αυτά είναι η πεμπτουσία του

Δήμου; Αυτή είναι η ανάπτυξη;

Το μεγάλο, το ουσιαστικό εγώ
δεν βλέπω.

Το κέντρο του Δήμου μένει εκτός
σχεδίου πόλεως και το ΓΠΣ μένει
στο συρτάρι.
Η Μηλαδέζα και το Κόρμπι βρί-
σκονται σε πρωτόγονη κατάστα-
ση. Η κριτική δεν γίνεται για κακό
σκοπό, γίνεται για να βοηθήσει»,
κατέληξε και δήλωσε ότι δεν θα

τον ψηφίσει.

Η ανεξάρτητη σύμβουλος Λυδία

Αργυροπούλου τόνισε «ότι το πο-
σοστό υλοποίησης του 2009 είναι
πολύ χαμηλό. Μόλις το 20% υλο-
ποιήσατε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη.
Βάζετε έργα και τα παίρνετε πίσω
στην πρώτη αναμόρφωση του
προϋπολογισμού. Κάνετε ανα-
μόρφωση στον Προϋπολογισμό
και το Τεχνικό Πρόγραμμα και τα
ξαναφέρνετε φέτος που η κατά-
σταση του Δήμου είναι χειρότερη
και δεν θα γίνουν», κατέληξε χα-

ρακτηρίζοντας τον προϋπολογι-

σμό αντιαναπτυξιακό και δήλωσε

ότι γι’ αυτό δεν θα τον ψηφίσει.

…έρχεται το ΓΠΣ

Για το ΓΠΣ που καθυστερεί απά-

ντησε ο πρόεδρος Θωμάς Δελη-

γιάννης, ότι το πρώτο δεκαπενθή-

μερο του Ιανουαρίου θα έρθει για

συζήτηση στο Δ.Σ. «Θα είναι ένα
ΓΠΣ που θα τρίβετε τα μάτια
σας», απάντησε.

Για τις γεωτρήσεις επίσης πρότει-

νε «να βάλουμε όλοι το χέρι στην

καρδιά και να αποδώσουμε τις ευ-

θύνες εκεί που πρέπει».

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος ως μειοψη-

φία είχε βάλει το θέμα των γεω-

τρήσεων και όταν έγινε Δημοτική

Αρχή, πήρε το φάκελο, που όμως

μέσα δεν υπήρχαν όλα τα στοι-

χεία. Ελειπαν πάρα πολλά (τιμο-

λόγια κλπ.). «Πρέπει να το δούμε

το θέμα των γεωτρήσεων γιατί αν

δείτε τι έχει πληρώσει ο Δή-

μος…», κατέληξε.

Το καλό έμεινε τελευταίο, όταν ο

μόνιμος παρατηρητής των δημο-

τικών συμβουλίων δημότης Λά-

κης Αργυρίου ζήτησε το λόγο και

έκανε νουθεσίες προς όλες τις

κατευθύνσεις.

“Ο προϋπολογισμός είναι κάτι που
θέλω να γίνει και λέω πώς θα γί-
νει. Παρακολουθώντας τον προϋ-
πολογισμό απόψε δεν κατάλαβα
τίποτα.
Ζήτησε συναίνεση και συνεργασία

και από τη συμπολίτευση, και «όχι

να τα θέλει όλα στην ίδια μασχάλη»

και από την άλλη τη μειοψηφία να

συμπορευθεί με προτάσεις”.

Αννα Μπουζιάνη

Προϋπολογισμος με προσδοκίες από την
πλειοψηφία στη Βάρη

Χωρίς μεγάλα και ουσιαστικά έργα λέει η μειοψηφία
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Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158
Καρυωτάκη 5Α Βούλα � Τηλ.: 210 8995934 � Fax: 210 8951.760

� Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

� Αυτονομίες

� Θερμιδομετρήσεις

� Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγματοποίησε και ο Δήμος

Βουλιαγμένης  12 Δεκεμβρίου, όπως έχει καθιερώσει να

γίνεται κάθε χρόνο στην πλατεία του Δημαρχείου

Ήταν μία χαρούμενη εκδήλωση με καλλιτεχνικό και

δημιουργικό χαρακτήρα, όπου τα παιδιά  συμμετεί-

χαν ενεργά μέσα από το παιχνίδι, τους θεατρικούς

αυτοσχεδιασμούς και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Φέτος δεν ήρθε ο Αγιος Βασίλης με άμαξα, αλλά η

όλη διοργάνωση πρόσφερε στα παιδιά την ανάγκη

τους για δημιουργία  και για ενεργή συμμετοχή στη

διασκέδαση και στα δρώμενα,  μέσα από το χαρού-

μενο και γιορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η
υπάλληλος του Δήμου Βουλιαγμένης Τίνα Κα-

σιδόκωστα φωτογράφησε εθελοντικά την εκ-

δήλωση και έχει αναρτήσει ψηφιακό φωτογρα-

φικό υλικό, στην ιστοσελίδα της:   

vouliagmeni my love στο facebook, όπου μπορείτε να

δείτε περισσότερα.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Βουλιαγμένη

Σε μια ζεστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε (13/12) η

προγραμματισμένη εκδήλωση των βραβεύσεων επι-

τυχόντων της Κοινότητας Φώκαις.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Π. Φώκαιας Μανώλης

Τσαλικίδης αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-

νους στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας των παι-

διών, αλλά και στην αναγκαιότητα να στηρίξουν όλοι

τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σ’ αυτή τη δύ-

σκολη ιστορική συγκυρία. 

Στη συνέχεια οι νέοι φοιτητές παρέλαβαν τα βρα-

βεία τους καθώς και ένα συμβολικό δώρο από την

Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας (το λεύκωμα ιστορικών

φωτογραφιών «Φώκαια 1913-1920»).

Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια από τη μικτή Χο-

ρωδία της Κοινότητας Π. Φώκαιας υπό τη διεύθυνση

του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοινοτάρχης Μ. Τσαλικίδης

αφιέρωσε τη βραδιά σε έναν σπουδαίο δάσκαλο, με

μεγάλη και πολυετή προσφορά στην περιοχή που

έχει φύγει από την επίγεια ζωή, το Δημήτρη Γκίνη.

Παρόντες στην εκδήλωση  οι Βουλευτές Ντ. Βρετ-

τός, Βασ. Οικονόμου, Παντ. Ασπραδάκης Θ. Μπού-

ρας, ο Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Α. Γάκης, ο Δήμαρχος Αναβύσσου καθώς και εκπρό-

σωποι φορέων και συλλόγων.

Οι επιτυχόντες και τιμηθέντες φοιτητές είναι: 
1. ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΝΕΦΕΛΗ, TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ TOY ΠΑ-

ΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2. ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

3. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

4. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

5. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

6. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ-

ΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ

7. ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-

ΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

8. ΜΙΛΕ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΜΙΝΤΖΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

11. ΣΑΠΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛ.ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από Αριστούχο Απόφοιτο

της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛ. 6974-806089 

210-8991597

Βράβευσε η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ο Κοινοτάρχης Μανώλης Τσαλικίδης συγχαίρει φοιτητή πλέον
για την επιτυχία του.

Ο βουλευτής Παντ. Ασπραδάκης δίνει το συμβολικό δώρο σε
φοιτητή, παρουσία του Κοινοτάρχη.
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Αγίου Ιωάννου 32, Βούλα 166 73, τηλ.: 210 8994930, fax: 210 8951348, e-mail: fa@dynatravel.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών

Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων

Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων

Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες

Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων

Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές

Εκτοξευμένα σκυροδέματα

- Βασ. Παύλου 38, Βούλα

- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές

- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι

τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση 

με το ΚΑΠΗ Βούλας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το ΚΑΠΗ της Βού-

λας διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για

τα μέλη του. 

Στις 16 & 17/12/09 ο Πρόεδρος Νικόλαος Ψαλλίδας

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ,

υποδέχθηκαν τριακόσια περίπου μέλη σε γνωστό

εστιατόριο της Βούλας, με άφθονο κρασί, πλούσιο

φαγητό και με την παρουσία του γνωστού τραγου-

διστή Φίλιππου Νικολάου. 

Η ζεστή, γιορτινή και φιλική ατμόσφαιρα γρήγορα

εξελίχθηκε σε ένα όμορφο γλέντι με τραγούδι, χο-

ρό και χαρούμενα πρόσωπα!

Ο Πρόεδρος Ν. Ψαλλίδας χαιρετίζει τα μέλη του ΚΑΠΗ.

Τιμητική εκδήλωση απονομής επαίνων και

πλακετών, αλλά και απολογισμού του έρ-

γου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Βούλας, πραγματοποιήθηκε την περασμέ-

νη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στην αίθου-

σα «Ιωνία».

Τον κορμό της  εκδήλωσης κράτησε ο

υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας δη-

μοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος,

ο οποίος ήρθε οργανωμένος και παρου-

σίασε έναν απολογισμό του έργου με κεί-

μενα και εικόνες.

Πλούσιο το έργο της Πολιτικής Προστα-

σίας και διαφάνηκε ένα μεράκι από τους

συντελεστές της. 

Μετά τον απολογισμό ακολούθησαν  επι-

δόσεις πλακετών και επαίνων προς τους

εθελοντές, που διαθέτουν τον πολύτιμο

χρόνο τους να προστατεύουν το πράσινο

και την πόλη γενικότερα καθώς και δημό-

τες που έχουν προσφέρει με διάφορους

τρόπους στην καλύτερη και πιο άνετη λει-

τουργία της Πολιτικής Προστασίας.

Τιμητική εκδηλωση της Πολιτικής Προστασίας Βούλας

Χρόνια Πολλά 

Ευτυχισμένος 

ο Νέος Χρόνος

με χαρά και υγεία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΖΗΣ
Αντιδήμαρχος 

Βουλιαγμένης

Ο βουλευτής Νίκος Καντερές απονέμει πλακέτα
στον Διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος και
τον επαινεί για τη δράση του.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Ψαλλίδας απένειμε
επαίνους σε εθελοντές.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 του Αστικού

Κώδικα ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί

του έχει το δικαίωμα της προσωπικής επικοι-

νωνίας με αυτό. Τούτο συμβαίνει στις περι-

πτώσεις διαζυγίου, διάστασης, ακύρωσης του

γάμου ή παιδιών που έχουν γεννηθεί χωρίς

γάμο και έχουν αναγνωριστεί

Ο κύριος σκοπός του δικαιώματος επικοινω-

νίας είναι η ικανοποίηση του αισθήματος αγά-

πης μεταξύ του γονέα και του παιδιού και η

αποφυγή της αποξένωσής τους. Κατά δεύτε-

ρο λόγο  όμως με το δικαίωμα  επικοινωνίας

πετυχαίνεται στην πράξη κάποιος έλεγχος

του γονέα, με τον οποίο μένει ο ανήλικος, από

μέρους του άλλου γονέα. Ο άλλος αυτός γο-

νέας είναι ο δικαιούχος  του άρθρου 1520,

ενώ ο γονέας που διαμένει με το παιδί είναι ο

υπόχρεος. 

Ο γονέας που είναι υπόχρεος του άρθρου

1520 οφείλει να μην παρεμποδίζει την επικοι-

νωνία του δικαιούχου με τον ανήλικο. Ο δικαι-

ούχος γονέας από την άλλη πλευρά έχει την

υποχρέωση  τις ώρες που βλέπει το παιδί  να

μη διαταράζει τη σχέση του με τον υπόχρεο

γονέα  είτε προσπαθώντας να του εμπνεύσει

αντιπάθεια για αυτόν, είτε επεμβαίνοντας

στον τρόπο άσκησης της επιμέλειας.

Η κύρωση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δηλα-

δή ο υπόχρεος ή ο δικαιούχος παραβιάζουν

τις παραπάνω υποχρεώσεις τους μπορεί  να

είναι για μεν τον υπόχρεο γονέα  που ασκεί

και την επιμέλεια η αφαίρεση της άσκησης της

με δικαστική απόφαση  κατά το άρθρο 1532

για την κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας,

ενώ για το δικαιούχο γονέα η αφαίρεση του

δικαιώματος επικοινωνίας  μετά από μεταρ-

ρύθμιση κατά το άρθρο 1536 της δικαστικής

απόφασης που το είχε παραχωρήσει

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες του δικαιώματος

επικοινωνίας ρυθμίζονται κάθε φορά από το

δικαστήριο που συνεπώς αποφασίζει  για το

χρόνο και τον τόπο της επικοινωνίας  ή για το

είδος της. Ως προς το τελευταίο ζήτημα γίνε-

ται δεκτό  ότι αν το επιβάλλουν οι περιστά-

σεις, η επικοινωνία μπορεί να είναι και τηλε-

φωνική. Επίσης το δικαστήριο δεν αποκλείεται

να αρνηθεί ειδικά τη διανυκτέρευση του παιδι-

ού με το γονέα που δικαιούται την επικοινω-

νία, ή να επιβάλλει κατά την επικοινωνία την

παρουσία  τρίτων, καθώς επίσης δεν αποκλεί-

εται η επικοινωνία να γίνει μέσω τρίτου προ-

σώπου,  όπως όταν για παράδειγμα ο δικαιού-

χος γονέας μένει στο εξωτερικό και στέλνει

στενό του φίλο για να επισκεφτεί το παιδί του

και να του δώσει και κάποια εικόνα των συν-

θηκών της διαβίωσής του. 

Η επιβαλλόμενη μάλιστα συνεκτίμηση του

συμφέροντος του παιδιού όπως τούτο προκύ-

πτει  και μέσα από την προσωπική γνώμη του

ίδιου  μπορεί να οδηγήσει το δικαστήριο  ακό-

μα και σε  αποκλεισμό του δικαιώματος επι-

κοινωνίας, σε εξαιρετικές πάντως περιπτώ-

σεις  (για παράδειγμα γονέας που είναι δρά-

στης ειδεχθών εγκλημάτων), κατά τις οποίες

ο ανήλικος εκδηλώνει σφοδρή και αντίθετη με

την επικοινωνία θέληση . Σε αυτές τις περι-

πτώσεις το δικαστήριο δικαιολογημένα μπορεί

να θεωρήσει ότι η επικοινωνία θα είχε ολέ-

θριες συνέπειες για τη ψυχική κυρίως υγεία

του ανήλικου  και κατά συνέπεια να απαγο-

ρεύσει την επικοινωνία.

Επιπλέον η άποψη ότι το δικαίωμα επικοινω-

νίας δεν ασκείται ποτέ καταχρηστικά δεν μπο-

ρεί να ευσταθεί . Δεν είναι επιτρεπτός ο ισχυ-

ρισμός ότι ο γονέας  μπορεί να ασκεί το δικαί-

ωμά του για επικοινωνία με το παιδί του κάτω

από οποιεσδήποτε συνθήκες αφού το συμφέ-

ρον του παιδιού προέχει ως κριτήριο  ρύθμι-

σης από το συμφέρον του γονέα, έτσι ώστε να

είναι νοητή η καταχρηστική άσκηση του δικαι-

ώματος επικοινωνίας, η οποία πρέπει να απα-

γορεύεται. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από το δικαίωμα

επικοινωνίας του γονέα το άρθρο 1520 στη

δεύτερη παράγραφό του καθιερώνει και δικαί-

ωμα επικοινωνίας των απώτερων ανιόντων

του παιδιού που είναι αυτοτελές και ανεξάρ-

τητο από το δικαίωμα επικοινωνίας των γονέ-

ων έτσι ώστε οι απώτεροι ανιόντες (π.χ παπ-

πούς, γιαγιά)  να μπορούν καταρχήν να επι-

κοινωνούν με το παιδί ακόμα και σε διαφορε-

τικές ώρες από αυτές κατά τις οποίες το παιδί

επικοινωνεί με το γονέα του 

Συμπερασματικά,  το δικαίωμα επικοινωνίας

είναι ένα αυτοτελές δικαίωμα που πηγάζει

από το άρθρο 1520. Όταν ο γονέας εκπίπτει

από τη γονική μέριμνα δεν χάνει αυτοδικαίως

και το δικαίωμα της επικοινωνίας το οποίο

μπορεί αν αποκλειστεί  από το δικαστήριο για

εξαιρετικούς και μόνο λόγους. Αντίθετα από

ότι συμβαίνει  με τη γονική μέριμνα το δικαίω-

μα επικοινωνίας δεν είναι λειτουργικό δικαίω-

μα δηλαδή δεν είναι  παράλληλα και καθήκον

και κατά συνέπεια ο γονέας δεν έχει υποχρέ-

ωση να επικοινωνεί με το παιδί του.  Τέλος

αφού το δικαίωμα επικοινωνίας δεν απορρέει

από  τη γονική μέριμνα, το δικαστήριο, που

αποφασίζει για την ανάθεση της άσκησης της

τελευταίας  δικαιούται να ρυθμίζει την επικοι-

νωνία με το παιδί μόνο αν υπάρχει σχετικό αί-

τημα του ή του γονέα και δεν είναι υποχρεω-

μένο να προχωρεί στη ρύθμιση της επικοινω-

νίας  χωρίς τέτοιο αίτημα.

Άννα Κορσάνου

Δικηγόρος  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Σχολής Αθηνών

Σχέσεις γονιών - τέκνων 

στο Οικογενειακό Δίκαιο
Το ειδικότερο δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας

Ιδιαίτερα απογοητευτικό χαρακτηρίζει η ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού το σχέδιο Συμφωνίας της Κοπεγχάγης

(Copenhagen Accord) στο οποία κατέληξαν οι

διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική

αλλαγή που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πα-

ρασκευή 18 Δεκεμβρίου στην Κοπεγχάγη. 

Πρόκειται για ένα σχέδιο Συμφωνίας νομικά

μη δεσμευτικό, άρα και μη αποτελεσματικό,

ως προς τον αρχικό στόχο να ο μείνει πλανή-

της κάτω από το όριο των +2 °C. Η εξέλιξη αυ-

τή φυσικά πλήττει πρωτίστως τις χώρες που

ήδη αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις

της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι π.χ. το

Τουβαλού - ένα σύμπλεγμα 9 νησιών στον Ει-

ρηνικό, οι οποίες έμειναν ιδιαίτερα δυσαρε-

στημένες με το αποτέλεσμα.

Οι διαπραγματεύσεις στην Κοπεγχάγη θα απο-

τελούσαν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση

των θεμάτων των Συνδιασκέψεων του Μπαλί

και του Πόζναν μέσω δύο παράλληλων διαδι-

κασιών. H πρώτη αφορά το Πρωτόκολλο του

Κιότο (Kyoto Protocol - KP track) και η δεύτερη

τις Μακροπρόθεσμες Δράσεις Συνεργασίας

(Long-Term Co-operative Action – LCA track).

Και ενώ σε επίπεδο Ομάδων Εργασίας σημει-

ωνόταν κάποια πρόοδος και υπήρχε θετική

διάθεση για «κλείσιμο» των δύο βασικών κει-

μένων (δηλαδή του KP και του LCA), την πα-

ραμονή της έναρξης του High Level Segment,

οι συνομιλίες κατέρρευσαν και η διαδικασία

«πάγωσε».

Δυστυχώς, η Δανέζικη Προεδρία δεν κατάφε-

ρε να διαχειριστεί τη διαδικασία με τρόπο τέ-

τοιο ώστε οι διαπραγματευτές από τα διάφο-

ρα μπλοκ να την κατανοήσουν αλλά και να

συμφωνήσουν. Αποτέλεσμα, να μεγαλώσει

σημαντικά το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων

και αναπτυσσόμενων χωρών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και

Πολιτισμού, όπως και το Ευρωπαϊκό Γραφείο

Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), στο οποίο εκπροσωπεί

τις ελληνικές ΜΚΟ, ασκούν έντονη κριτική

στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς δεν κατάφερε

να δώσει νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις με

πιο ουσιαστικές δεσμεύσεις  είτε για τα επί-

πεδα εκπομπών, είτε για την μακροπρόθεσμη

χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων χωρών.

Δυστυχώς, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ανέλαβε

καμία ευθύνη και δεν δεσμεύτηκε για τίποτα

συγκεκριμένο ενώ η Κίνα αδιαφόρησε για το

τελικό διακύβευμα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής

τον καθηγητή και αντιπρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Δημήτρη Λάλα, παρακολού-

θησε με συνέπεια όλα τα τεχνικά θέματα και

συμμετείχε ενεργά στις επιμέρους ομάδες ερ-

γασίας καθ’ όλη την διάρκεια των διαπραγμα-

τεύσεων, 

Επιστρέφοντας από την Κοπεγχάγη, η υπεύ-

θυνη περιβάλλοντος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ  που παρακολούθησε τα θέματα των

δασών (REDD και LULUCF),  Δάφνη Μαυρο-

γεώργου, υπογραμμίζει πως δεν πρέπει να χα-

θεί ούτε λεπτό παραπάνω και πρέπει όλες οι

χώρες να δείξουν αποφασιστικότητα και συνέ-

πεια ώστε το Δεκέμβρη 2010 στο Μεξικό, να

επιτευχθεί μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για

την σωτηρία του πλανήτη.

Με συμμετοχή 102 αντι-

προσώπων από 22 χώρες

πραγματοποιήθηκε την Κυ-

ριακή 13 Δεκεμβρίου στο

Παλέρμο της Ιταλίας η 14η

Γενική Συνέλευση της

Διαρκούς Επιτροπής Ευρω-

μεσογειακής Συνεργασίας

(COPPEM).

Την ελληνική αντιπροσω-

πεία της ΚΕΔΚΕ αποτελού-

σαν ο Δήμαρχος Καλυβίων

Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρ-

χος Χανίων Κυριάκος Βιρβι-

δάκης και ο Αντιπρόεδρος

της COPPEM Νίκος Παπα-

μικρούλης. Την Κύπρο εκ-

προσώπησε ο Δήμαρχος

Αγίας Νάπας Αντώνης

Τσόκκος. 

Παράλληλα με τις εργασίες

του Συνεδρίου, συνεδρία-

σαν οι πέντε επιτροπές του

Δικτύου με θέματα όπως: 

1. Εμπειρίες από τη Συμμε-

τοχή των Τοπικών και

Περιφερειακών Αρχών

στη Συνέλευση για τη

Νομιμότητα στις Ευρω-

μεσογειακές περιοχές.

2. Μετανάστευση και Συ-

νεργασία των πόλεων.

3. Τοπική Ανάπτυξη και

Αποκέντρωση.

4. Πολιτισμός – Περιβάλ-

λον – Νέες Τεχνολογίες

– Τουρισμός και

5. Ο ρόλος των γυναικών

στη Διάσωση των Παρα-

δοσιακών Πολιτισμών

και τη Διατήρηση της

Πολιτιστικής Διαφορετι-

κότητας.

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία 

22 χωρών στο Παλέρμο
Εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ 

ο Δήμαρχος Καλυβίων και ο Δήμαρχος Χανίων 

Από αριστερά προς δεξιά: Πέτρος Φιλίππου  Δήμαρχος Καλυ-
βίων, Κυριάκος Βιρβιδάκης Δήμαρχος Χανίων, Νίκος Παπαμι-
κρούλης  Αντιπρόεδρος COPPEM, Αντώνης Τσόκκος  Δήμαρχος
Αγίας Νάπας.

Κοπεγχάγη – Μία τεράστια 
χαμένη ευκαιρία...
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ
ΚΑΘΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
τ.Υφυπουργός Γεωργίας 

& Βουλευτής Αττικής 

Εύχομαι 

Χρόνια Πολλά 

και Ευτυχισμένος 

ο καινούργιος Χρόνος

Καλά Χριστούγεννα

υγεία και ευτυχία

για το 2010

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος 

Βάρης

Γιάννης Σκουμπούρης
Δημοτικός Σύμβουλος 

Βούλας



Οι αγορές έκριναν ανεπαρκή τα 80 κυβερνητικά μέρα για

βελτίωση της οικονομίας, με αποτέλεσμα η δανειοληπτι-

κή αξιοπιστία της χώρας να υποβαθμιστεί ακόμη περισ-

σότερο. Εξετάζοντας ενδεικτικά τα μέτρα παρατηρούμε

ότι ορισμένα αλληλοσυγκρούονται, άλλα είναι εύκολο να

παρακαμφθούν, ενώ κάποια είναι στη σωστή κατεύθυνση,

χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο ακριβής τρόπος υλοποί-

ησής τους. 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα μέτρα 2 «Εργασιακοί και

ασφαλιστικοί νόμοι αφορούν και τους αλλοδαπούς χωρίς

νόμιμη διαμονή» και 4 «Κυρώσεις κατά εργοδοτών που

απασχολούν παράνομα διαμένοντες αλλοδαπούς»: είναι
παράλογο να τιμωρείται ο παράνομος εργοδότης και να
επιβραβεύεται ο παράνομος εργαζόμενος. Στην ίδια κα-

τηγορία βρίσκονται τα μέτρα 13 «Αναβάθμιση Τοπικής

Αυτοδιοίκησης» και 14 «Μείωση βαθμών διοικήσεων Δη-

μοσίου σε 3 από 5»: υποβαθμίζεται και δεν αναβαθμίζε-

ται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν από τη μείωση των

βαθμών διοίκησης συνενώνονται δήμοι και απομακρύ-

νεται ακόμη περισσότερο ο πολίτης από τον τοπικό του

άρχοντα.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα μέτρα 26 «Μία

πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις», 64 «Δημοσιοποίηση στο

διαδίκτυο εισοδημάτων και φόρων εμπορικών επιχειρή-

σεων και ελευθέρων επαγγελματιών» και 65 «Παύση κα-

θηκόντων εφοριακών από μη δικαιολόγηση περιουσια-

κών τους στοιχείων». Τα μέτρα αυτά είναι εύκολο να πα-

ρακαμφθούν, αφού όλες οι προσλήψεις και αποχωρήσεις

δεν δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, αφού οι ελεύθεροι

επαγγελματίες μπορούν να επικαλεσθούν την Ανεξάρτη-

τη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να

αποφύγουν δημοσίευση εισοδημάτων τους και αφού η

παύση καθηκόντων απλώς θα δίνει τη χρονική ευχέρεια

στους παραβάτες εφοριακούς να απολαύσουν τη μέχρι

τότε συσσωρευθείσα παράνομη λεία τους, αν δεν συνο-

δεύεται από φυλάκιση λόγω κακουργήματος.

Στα μέτρα της τρίτης ομάδας συγκαταλέγονται το 35

«Μείωση αποδοχών πρωθυπουργού, υπουργών και βου-

λευτών» και το 45 «Επαναφορά της λίστας στην προμή-

θεια φαρμάκων», που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση,

χρειάζεται όμως ακριβής προσδιορισμός του τρόπου

υλοποίησης για να είναι αποτελεσματικά. Έτσι, οποιαδή-

ποτε μείωση σε ποσοστό κατώτερο του 20% θα έχει επι-

κοινωνιακό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα, ενώ τυχόν συ-

μπερίληψη στη λίστα όλων των ομοειδών φαρμάκων θα

έχει την έννοια χαρτογράφησης  των προϊόντων των

φαρμακοβιομηχανιών μάλλον, παρά προσπάθειας εξοικο-

νόμησης πόρων.

Δεν είναι δυνατόν να γίνουν αξιόπιστες διαρθρωτικές

αλλαγές, όταν ως κύριο κριτήριο προβάλλεται το πολι-

τικό κόστος. Στις σημερινές περιστάσεις είναι ευτύχημα

ότι το ευρώ ως εθνικό νόμισμα βρίσκεται μακριά από τα

χέρια των τοπικών αετονύχηδων. Με ημίμετρα όμως η

Ελλάδα χάνει συνεχώς την εμπιστοσύνη των δανειστών

της. Η κοινωνία των πολιτών είναι έτοιμη να στείλει στο

χρονοντούλαπο της Ιστορίας τους πολιτικούς, που θα

αποδειχθούν κατώτεροι της παρούσας κρίσιμης συγκυ-

ρίας.                                                        Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Κριτική των 80 

κυβερνητικών μέτρων 

από την κοινή λογική
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Μια περιοχή, συνοικία της Βάρης,

που έκανε τη Βάρη γνωστή σ` όλο

τον κόσμο για τις ταβέρνες της, μια

ιστορία που άρχισε να γράφεται

από το 1963, δηλαδή κάτι λιγότερο

από 50 χρόνια.

Είναι πολλοί αυτοί που πρόσφεραν,

γράφοντας ο καθένας τη δική του

σελίδα σ` αυτή τη διαδρομή.

Θα προσπαθήσω να μη ξεχάσω κα-

νέναν, τουλάχιστον από αυτούς

που εγκατέλειψαν τον κόσμο τού-

το.

Ξεκινώντας από τους πρωτεργάτες

της περιοχής, τον “Μπάρμπα Θωμά”

Πολυζώη Κασιούλα, μαζί με τον

αδελφό του Θεοδώση Κασιούλα και

το γαμπρό του Αναστάσιο Γκόγκο,

που συνεχίζει και σήμερα, λειτούρ-

γησαν την ΚΑΛΥΒΑ του Μπάρμπα

Θωμά, τη ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

και το ΚΑΣΤΡΟ αντίστοιχα.

Μια άλλη οικογένεια, επίσης με με-

γάλη προσφορά, ήταν η οικογένεια

ΔΕΛΛΗ, με δύο ταβέρνες, πρώτα

τα 4 ΑΔΕΛΦΙΑ και στη συνέχεια τη

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ. Άπαντες απόντες.

ΦΩΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΚΟΣ-

ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΠΑΥΛΟΣ. 

Μαζί τους, μια μεγάλη μορφή της

ταβέρνας, ο Μάστρο Κώστας ΖΗ-

ΝΑΣ. Ν ‘ναι καλά και να τα χιλιάσει.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ με την

κυρά ΑΣΗΜΙΝΑ, ακόμη μια ήρεμη

Δύναμη που μας αποχαιρέτησε. Κα-

λό ταξίδι.

Αυτοί αγαπητοί μου ήταν οι άνθρω-

ποι, που μαζί με το ΧΡΗΣΤΟ ΓΟΥ-

ΛΑ-ΤΣΕΛΙΓΚΑ “Η Σπηλιά του ΤΣΕ-

ΛΙΓΚΑ”, το ΘΑΝΑΣΗ ΓΟΥΛΑ, το

ΜΠΑΡΜΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΤΑΚΗ

ΓΟΥΛΑ και δυο ΓΙΑΟΥΡΤΑΔΙΚΑ

“ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ”, Μπάρμπα ΧΑΡΑ-

ΛΑΜΠΟΣ ΓΟΥΛΑΣ και ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ, δυο Φουρνα-

ραίοι, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ και ΒΑΖΑΚΑΣ-

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, έκαναν το χωριό

γνωστό και τη ΒΑΡΗ γνωστότερη

στον κόσμο, μέχρι τα μισά της

10ετίας του 70. 

Δεν αναφέρομαι στα εννέα “μπου-

ζουξίδικα-σκυλάδικα”, που το καλό

τους, ήταν μικρότερο από το κακό. 

Είχα την τύχη να τους γνωρίσω

όλους από κοντά. Δε θα μπω στον

πειρασμό να αναφερθώ σε προτε-

ρήματα και ελαττώματα κανενός.

Είναι λογικότατο να υπάρχουν και

τα δύο. Όμως, δε θα διστάσω να

τους Δοξάζω για την προσφορά

τους σε τούτο τον τόπο και να τους

αποκαλέσω Ευεργέτες του ΔΙΛΟ-

ΦΟΥ.

Τούτη τη φράση την καταθέτω σα

Μνημόσυνο και Στεφάνι συνάμα,

γι’ αυτούς που μας εγκατέλειψαν

και με Σεβασμό και Εκτίμηση για

αυτούς  που είναι κοντά μας.

Παράλληλα όμως, στέλνω και μερι-

κά  μηνύματα σε κάποιους, που σή-

μερα κρατούν τη σκυτάλη της σκυ-

ταλοδρομίας, αυτής που λέγεται

Ταβέρνα και Δίλοφο.

Δεν είναι απαραίτητα ΗΘΙΚΟ ό,τι

είναι ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ.

Την προδοσία την αγάπησαν πολ-

λοί, το χαφιέ κανένας. 

Όταν αφανιστούν οι γύρω σου, δε

γίνεσαι εσύ ο άρχοντας του τόπου,

αλλά δούλος του εαυτού σου.

Αν λοιπόν εσείς, που συνεχίζετε τη

σκυταλοδρομία που ανέφερα, αντι-

λαμβάνεστε ότι  σας ακουμπούν τα

παραπάνω μηνύματα, τότε να είστε

βέβαιοι ότι θα έχετε κερδίσει κι

εσείς μια θέση στην Ιστορία του Δι-

λόφου.

Μόνο που στη θέση αυτή, αντί για

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ θα αναφέρεστε ως “ΟΙ

ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ”,

αφού η Υστεροφημία δεν αγοράζε-

ται και η Ιστορία δεν εξαγοράζεται.

Βασίλης Σιαμέτης  

ΔΙΛΟΦΟ  ή ΒΛΑΧΙΚΑ
(Ευεργέτες και Νεκροθάφτες)

Ημερίδα με θέμα «ΝΕΟΙ, ΜΑΘΗΣΗ,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» πραγματοποίησε η Ένω-

ση Συλλόγων Γονέων Παλλήνης σε

συνεργασία με τον Σύλλογο  Εκπαι-

δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ και την

Ε’ ΕΛΜΕ. 

Η  διαδικασία ξεκίνησε με εισαγωγή

και εύλογα ερωτήματα γονέων που

διατυπώθηκαν από τον Γραμματέα

της Ένωσης συλλόγων γονέων Παλ-

λήνης, Φ. Κουφόπουλο.

Οι θεματικές εισηγήσεις έγιναν από

τους  Σωτήρη Τερζίδη, Ανδρέα Παπα-

δαντωνάκη, Αντώνη Κωστάκου (εκ-

παιδευτικοί) αλλά και Φάνη Δέδε και

Γιούλη Τσίρτογλου, (ψυχολόγοι) και

ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές - βοηθη-

τικές για όλους τους παρευρισκόμε-

νους

Η πρόεδρος της Ένωσης Ειρήνη Κου-

νενάκη ευχαριστώντας τους Συλλό-

γους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας, που συναίνεσαν

από την πρώτη στιγμή για την συνερ-

γασία  ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ως γονείς βιώνουμε την εμπειρία
της μαθησιακής διαδικασίας, μέσα
από νέους δρόμους και πρωτόγνωρα
μονοπάτια. Όλα γύρω μας αλλάζουν.
Αυτά τα μονοπάτια τα αντιμετωπίζου-
με με φόβο, με απορία, συχνά με ανη-
συχία. 
Στην προσπάθεια μας να μοιραστούμε
αυτές τις ανησυχίες προχωρήσαμε
στην διοργάνωση αυτής της ημερί-
δας.
Για να μάθουμε λίγα περισσότερα, να
συζητήσουμε με ανθρώπους εμπειρό-
τερους, για να είμαστε ικανοί να στα-
θούμε δίπλα στα παιδιά μας, παράλ-

ληλα με την εξέλιξη της κοινωνίας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευ-

τικών “Αλέξανδρος Δελμούζος”, Θα-

νάσης Γκούμας, στην παρέμβαση του

ανέφερε πως κανένας εκπαιδευτικός

ειδικότητας Πληροφορικής δεν υπάρ-

χει στα ολοήμερα σχολεία. Επεσήμα-
νε ιδιαίτερα τους κινδύνους που πιθα-
νόν να υπάρχουν από την χρήση του
διαδικτύου αλλά και την σπουδαιότη-
τα των μηνυμάτων που θα προκύψουν
από την ημερίδα, τονίζοντας  την ανα-
γκαιότητα διάχυσης των αποτελεσμά-
των της ημερίδας.
Ο Πρόεδρος της Ε’ ΕΛΜΕ, Δημήτρης

Παπαθεοδώρου στην σύντομη παρέμ-

βαση του,  ανέφερε την σημασία συ-

μπόρευσης εκπαιδευτικών και γονέων

σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν

την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτικούς

και τους Γονείς που συμμετείχαν, και ευ-

ελπιστούμε για το μέλλον σε επίσης κοι-

νές συνδιοργανώσεις με την Ε’ ΕΛΜΕ και

τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ».

Ημερίδα - «ΝΕΟΙ, ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Απλήρωτοι λόγω

...κλοπής

ερώτηση του βουλευτή

Μάκη Βορίδη

Ο βουλευτής Μάκης Βο-

ρίδης κατέθεσε ερώτηση

σχετικά με τις καθυστε-

ρήσεις στην μισθοδοσία

των συμβασιούχων πυ-

ροσβεστών της 1ης

ΕΜΑΚ.   

Με πρόσφατο δελτίου

τύπου της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Συμβασι-

ούχων Πυροσβεστών

(Αρ. πρωτ. 343/20-12-09)

γνωστοποιήθηκε το πρό-

βλημα περίπου 220 συμ-

βασιούχων πυροσβε-

στών.

Συγκεκριμένα, στις

5/12/09 σημειώθηκε κλο-

πή στην 1η ΕΜΑΚ που

εδρεύει στον Ασπρόπυρ-

γο, και χάθηκαν

130.000€ που προορίζο-

νταν για την πληρωμή

δεδουλευμένων του μη-

νός Νοεμβρίου συμβασι-

ούχων πυροσβεστών.

Έκτοτε, οι συγκεκριμέ-

νοι εργαζόμενοι παραμέ-

νουν απλήρωτοι, ενώ

αντιμετωπίζουν σοβαρά

οικονομικά προβλήματα

και αδυνατούν να αντα-

ποκριθούν στις οικονομι-

κές τους υποχρεώσεις.

Ερωτά ο βουλευτής τους

αρμόδιους Υπουργούς,

πότε θα γίνει η πληρωμή

δεδουλευμένων του μη-

νός Νοεμβρίου;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 23/12/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 7444

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ, για την

“Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων”, αρ. προμ.

50/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 275/2009 απόφαση της Δημ. Επι-

τρ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο

ποσό των 29,800€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η Ιανουαρίου

2010, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30

και ώρα λήξης την 10:00.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου

αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβα-

σης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης

δαπάνης, δηλαδή 1.490,01€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Τα-

μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210 6604.647, (1ος

όροφ.) και ώρες 9:00 - 14:00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Εξετάζοντας τα βασικά στοι-

χεία του Προϋπολογισμού (δη-

λαδή την προβλεπόμενη αύξη-

ση των εσόδων και την μείωση

των δαπανών) σε συνδυασμό

με την προοπτική να συνεχι-

στεί η ύφεση της ελληνικής οι-

κονομίας και το 2010, καθώς

και τις δαπάνες για συντάξεις

και ιατροφαρμακευτική και νο-

σοκομειακή περίθαλψη που εί-

ναι αναγκαίο να καλυφθούν, οι

στόχοι του είναι δύσκολο να

επιτευχθούν. 

Ζωτικής σημασίας στοιχεία

σχετικά με τις υποχρεώσεις

του κεντρικού κράτους και τις

υποχρεώσεις προς την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζουν

κενά και χαρακτηρίζονται από

έλλειψη διαφάνειας. Οι άμεσες

οφειλές προς την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, ανέρχονται στα

583,5 εκ. ευρώ. Σας ερωτώ ευ-

θέως: Θα αποδοθούν στο ακέ-

ραιο οι θεσμοθετημένοι πόροι

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; 

Αναφέρομαι στην παθογένεια

του ελληνικού κράτους, την

διαφθορά, ένα φαινόμενο που

έχει καταστεί δομικό στοιχείο

του πολιτικού συστήματος και

των μηχανισμών του. Η αδια-

φάνεια και η συναλλαγή έχουν

εμποτίσει κάθε πτυχή της κοι-

νωνικής δραστηριότητας.

Πίσω από τη διαφθορά βρίσκε-

ται η σύγκρουση ισχύος και δι-

καίου, είτε πρόκειται για το

«μαύρο» πολιτικό χρήμα, είτε

πρόκειται για τη συναλλαγή

της οικονομικής με την πολιτι-

κή ελίτ. Όταν η οικονομική δύ-

ναμη και το συμφέρον υποτάσ-

σουν την ευθύνη των εκπρο-

σώπων του λαού να υπερασπί-

ζονται τα συμφέροντά του, τό-

τε η προσπάθεια για μια ισόνο-

μη κοινωνία ναρκοθετείται. 

Η διαφθορά και η αδιαφάνεια

αποτελούν κοινωνικό, πολιτικό

και οικονομικό μέγεθος και η

αντιμετώπισή τους πρέπει να

προχωρήσει με ρήξεις. 

Η αντιμετώπιση της σοβαρής δη-

μοσιονομικής κρίσης της χώρας

δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη

συνέχιση των πελατειακών σχέ-

σεων και εξυπηρετήσεων, των

φοροαπαλλαγών του κεφαλαί-

ου, την ανοχή στη φοροδιαφυγή,

και την υπόθαλψη του παρασιτι-

κού πλουτισμού από τα χρήματα

του δημοσίου. 

Είναι απαραίτητη η  εφαρμογή

μιας πολυεπίπεδης στρατηγι-

κής με τελικό στόχο την ανα-

βάθμιση της δημοκρατίας και

την ανάπτυξη του κοινωνικού

ελέγχου τόσο στους μηχανι-

σμούς της αγοράς όσο και

στους μηχανισμούς της  εκτε-

λεστικής εξουσίας. 

Ο προϋπολογισμός που κατέ-

θεσε η κυβέρνηση δεν απαντά

στα προβλήματα που βιώνει η

κοινωνία και στα ερωτήματα,

τα οποία οι πολίτες θέτουν

εναγωνίως ζητώντας ξεκάθα-

ρες απαντήσεις.

Το καθεστώς των οικονομικών

υποχρεώσεων προς το ελληνι-

κό δημόσιο των πάσης φύσεως

Κέντρων Εκμετάλλευσης Εξυ-

πηρέτησης Προσωπικού στα

οποία περιλαμβάνονται μεταξύ

άλλων και τα Στρατιωτικά Πρα-

τήρια και τα Κέντρα Ψυχαγω-

γίας Μονάδων θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί στην πιο ευγενι-

κή διατύπωση «μπερδεμένο».

Με το ζήτημα  αυτό έχω απα-

σχολήσει και στο παρελθόν

την Βουλή στα πλαίσια του

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

(Αρ. Πρωτ. 9843/12.11.08), αλ-

λά η τότε κυβέρνηση της ΝΔ

δεν έδωσε την απαραίτητη ση-

μασία. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομο-

θεσία το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας έχει οπωσδήποτε την

ιδιότητα του υποκειμένου στο

φόρο, εφόσον ασκεί εργασίες

λεσχών και κυλικείων, πρατη-

ρίων και παρόμοιων καταστη-

μάτων εκτός αν αυτές είναι

ασήμαντες όπως τα κυλικεία

που λειτουργούν μέσα σε

στρατιωτικές μονάδες (ΚΨΜ,

ΚΨΟ κλπ.). Τα πρατήρια όμως

που προμηθεύουν μεταξύ άλ-

λων και τα ΚΨΜ με προϊόντα

υπόκεινται σε υποχρέωση κα-

ταβολής ΦΠΑ και είναι υποχρε-

ωμένα να τον καταβάλουν με

περιοδικές δηλώσεις όπως και

οι επιτηδευματίες. 

Παρόλα αυτά, τουλάχιστον σε

μια περίπτωση και πιθανότατα

και σε πολλές άλλες,  οι διατα-

κτικές που λαμβάνονται από τα

πρατήρια δεν είναι θεωρημέ-

νες από την εφορία και οι απο-

δείξεις των ταμειακών μηχα-

νών που αφορούν τις αντίστοι-

χες διατακτικές δεν αναγρά-

φουν τον σωστό ΦΠΑ διότι οι

μηχανές αυτές δεν είναι δηλω-

μένες στην εφορία. 

Κατόπιν όλων αυτών ερωτά ο

βουλευτής μεταξύ άλλων:

Είναι υποχρεωμένα τα Στρα-

τιωτικά Πρατήρια να κάνουν

χρήση θεωρημένων από την

εφορία διατακτικών και χρήση

μόνο δηλωμένων στο μητρώο

ΦΠΑ ταμειακών μηχανών για

πάσης φύσεως συναλλαγές

τους;

Είναι υποχρεωμένα τα ΚΨΜ

να κάνουν χρήση δηλωμένων

στο ΦΠΑ ταμειακών μηχανών

ακόμα και αν εκπίπτουν της

υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ

προκείμενου να είναι εφικτός

ο έλεγχος; 

Απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από

Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΨΜ 
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Ο προϋπολογισμός δεν απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας
τοποθέηση του βουλευτή Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη

Επιδοτήσεις για «συνευρέσεις»

αδελφοποιημένων Ο.Τ.Α.

Από την Ε.Ε.
Κρίση, κρίση, αλλά η Ε.Ε. δεν σταματά να επιδοτεί προγράμματα για την «ολοκλήρωσή»

της.

Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων, το Υπ. Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης (Υπ.Εσ.) απέστειλε εγκύκλιο (Α.πρ.70356/7.12.09) στις Περι-

φέρειες, στην ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ κλπ. και καλεί τις τοπικές Αυτοδιοικήσεις που έχουν αδελ-

φοποιηθεί με ΟΤΑ άλλων χωρών να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις για την πραγματο-

ποίηση επισκέψεων με σκοπό τη «συνεύρεση διαφόρων πολιτών από αδελφοποιημένες
πόλεις, για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης μεταξύ πολιτών και πο-
λιτισμών».
Οι συναντήσεις αυτές που επιδοτούνται από την Ε.Ε, στα πλαίσια του προγράμματος «Η

Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013», πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτη-

ριστικά:

– Πίστη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

– Ενεργός συμμετοχή

– Διαπολιτισμικός Διάλογος

Οι προτάσεις για τις σχετικές «δράσεις» 1 και 2 λήγουν την 1η και 15η Φεβρουαρίου

2010, αντιστοίχως. Το δε ύψος των επιδοτήσεων φθάνει τις 22.000 ευρώ και 150.000€

αντίστοιχα.

Επειδή πολλοί Δήμοι έχουν πραγματοποιήσει αδελφοποιήσεις χωρίς, δυστυχώς, συνέ-

χεια, αλλά πολύ περισσότερο, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα, καιρός είναι να σκεφθούν και

ν’ αντιμετωπίσουν θετικά και σοβαρά το θέμα και ν’ αναλάβουν «δράσεις» που θα τους

βγάζουν «έξω από το καβούκι τους».                                                                     Κ.Β. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 14/12/09

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρ. 17568/09

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-

γής τμήματος της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και

συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2 κατά τη δεύτερη ανάρ-

τησή της.

Εχοντας υπόψη:

1.Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2.2. Το άρθρο 12 του . 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-

ρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3.3. Την αρ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Παραλία του Δήμου Κα-

λυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2, να

προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα της εργάσιμες ημέρες και ώρες ή

το τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με

σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του

Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας

ΠΕ2, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του

Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας

ΠΕ2, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα χω-

ροταξίας, Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15)

ημέρες.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, εάν δεν

έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει μεταβολές και τυχόν παρατηρή-

σεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το

ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ΄ όψη στην διόρθωση των παραπάνω

διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα

με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1.Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου κα-

θώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συ-

νοδεύονται αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2.Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3.Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον 2242/94 η δε πα-

ράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5

του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00.

Ο επιβλέπων Η Διευθύντρια

Αθ. Αναγνωστόπουλος Ελ.Ξυνομηλάκη

Ο Αντινομάρχης

Χ. Δαμάσκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 22/12/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη

Πληροφ. Μ. Κακουλάκη, τηλ. 210 6600711, Fax 210 6667.870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την μηχανογραφική τεχνι-

κή υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου (τεχνική υποστήριξη

hardware & network και τεχνική υποστήριξη λογισμικών) έτους 2010

αξίας 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Παρα-

σκευή στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος

οροφ.) με ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχή προ-

σφορών την 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά (ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο

του Δήμου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης με ΦΠΑ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και ημέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ.

Κακουλάκη).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 21/12/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ.Πρωτ.7378

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτή μειοδοτική φανερή και

προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ενός (1) φορτωτή-σκαπτι-

κού μηχανήματος jcb καθαριότητας, αρ. μισθ.21/2009, σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 259/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο εν-

δεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

68.686,80€ με το Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες μηχανημάτων και

πληρούν τους όρους του άρθρου 2 της διακήρυξης, να υποβάλλουν

μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, έγ-

γραφες προσφορές ενδιαφέροντος, στην επιτροπή ελέγχου καταλ-

ληλότητας σύμφωνα με την διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 10% επί της προσφοράς και κα-

τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας, πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210 6604.647 – 210

6604.645 (1ος όροφ.) και ώρες 9:00-14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 21/12/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ.Πρωτ.7379

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτή μειοδοτική φανερή και

προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ενός (1) φορτωτή-σκαπτι-

κού μηχανήματος jcb ύδρευσης, αρ. μισθ.22/2009, σύμφωνα με την

υπ’ αριθμ. 260/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο ενδει-

κτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

68.686,80€ με το Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες μηχανημάτων και

πληρούν τους όρους του άρθρου 2 της διακήρυξης, να υποβάλλουν

μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, έγ-

γραφες προσφορές ενδιαφέροντος, στην επιτροπή ελέγχου καταλ-

ληλότητας σύμφωνα με την διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 10% επί της προσφοράς και κα-

τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας, πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210 6604.647 – 210

6604.645 (1ος όροφ.) και ώρες 9:00-14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.17707

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Παλλήνη 21/12/09

Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη

Πληροφ. B. Παπαϊωάννου, τηλ. 210 6600711, Fax 210 6667.870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80

και για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων MERCEDES

έτους 2010 αξίας 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη

στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος οροφ.) με

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

την 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 12η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης χωρίς  ΦΠΑ. Δηλαδή ποσόν 2.101,00€.

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν

μέχρι την 11η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και ημέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ.

Βασιλείου).
Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΠΑ

Από το Πρακτικό της υπ. Αρ. 22/01.12.2009 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 316/2009

Θέμα 4ο: «Διόρθωση της υπ’ αρ. 142/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πο-

λεοδομικής Μελέτης “Παραλίας Αγίου Δημητρίου” και συγκεκριμένα η αλ-

λαγή της χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 87-ΑΘ σε χρήση “Eκκλησία”».

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σήμερα στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

2009 ημέρα τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 21293/26.11.09 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφω-

να με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικα)

που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημε-

ρών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι.

Αντώνης Ντούνης Πρόεδρος

Ελένη Τσεβά-Γκιόκα Γραμματέας

Αναστάσιος Χρήστου, Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης

Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας), Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκω-

νας), Κων/νος Παπαμιχάλης, Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Παναγιώτης Τσού-

κας, Ελένη Ταξίδη-Καλτουρουμίδη, Δημήτρης  Κιούσης, Εμμανουήλ Γρι-

νιεζάκης, Κων/νος Δήμου, Γεώργιος Σπέλλας, Σωτήριος Λάμπρου (Καμου-

τσής), Αντώνιος Κορωνιάς, Γεώργιος Γκίκας.

Απόντες: 

Σοφία Χατζή-Γρίβα, Μαρία Γκίκα και Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος).

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος.

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

μού 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξη τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 142/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρί-

θηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης «Πα-

ραλίας Αγ. Δημητρίου» και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης τμήματος

του Ο.Τ. 87 – ΑΘ εμβαδού 2250,00τ.μ. σε χρήση «Εκκλησία» με το χαρα-

κτηριστικό Κ.Φ. 87Α και τον υπόλοιπο χώρο εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση

«Παιδική χαρά».

Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες «δημοσιεύσεις, αποδει-

κτικά δημοσίευσης, ενστάσεις κλπ.) σύμφωνα με το Π.Δ. «περί τροποποι-

ήσεων», ο πλήρης φάκελος της τροποποίησης εστάλη προς τη Νομαρχια-

κή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής – Δ/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. με σκοπό την

γνωμοδότηση του αρμόδιου ΣΧΟΠ και στη συνέχεια την έγκρισή της από

τον αρμόδιο φορέα με έκδοση διοικητικής πράξης.

Προκειμένου στο ως άνω οικοδομικό τετράγωνο να ανεγερθεί Ιερός Ναός

επιφανείς 650τ.μ., δοαφορποιείται το τοπογραφικό διάγραμμα που συνο-

δεύει την πρόταση τροποποίησης και συγκεκριμένα οριοθετείται με κόκκι-

νο περίγραμμα (ΟΤ 87) ο χώρος ανέγερσης Ιερού Ναού και κοινωνικών και

πολιτιστικών δραστηριοτήτων εμβαδού 1650,94τ.μ. καθώς και ο χώρος

πλατείας, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς εμβαδού

1367,07τ.μ.

Παράλληλα προτείνονται νέοι όροι δόμησης εντός του κόκκινου περι-

γράμματος για την ανέγερση Ιερού Ναού στο ΟΤ 87 και συγκεκριμένα:

Μέγιστη κάλυψη εντός του κόκκινου περιγράμματος 1000τ.μ.

Μέγιστη δόμηση εντός του κόκκινου περιγράμματος 1500τ.μ.

Μέγιστο ύψος εντός του κόκκινου περιγράμματος 21μ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να λάβει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και με-

τά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διόρθωση της υπ. Αρ. 142/2008 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου

με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομι-

κής Μελέτης «Παραλίας Αγ. Δημητρίου» και συγκεκριμένα η αλλαγή της

χρήσης τμήματος του ΟΤ 87 – ΑΘ σε σχέση «Εκκλησία».

Συγκεκριμένα προκειμένου στο ως άνω οικοδομικό τετράγωνο να ανεγερ-

θεί Ιερός Ναός επιφανείας 650τ.μ., διαφοροποιείται το τοπογραφικό διά-

γραμμα που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και συγκεκριμένα οριο-

θετείται με κόκκινο περίγραμμα (ΟΤ 87) ο χώρος ανέγερσης Ιερού Ναού

και κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εμβαδού 1650,94τ.μ. κα-

θώς και ο χώρος πλατείας, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χα-

ράς εμβαδού 1367,07τ.μ.

Παράλληλα εγκρίνονται νέοι όροι δόμησης εντός του κόκκινου περιγράμ-

ματος για την ανέγερση Ιερού Ναού στο ΟΤ 87 και συγκεκριμένα:

Μέγιστη κάλυψη εντός του κόκκινου περιγράμματος 1000τ.μ.

Μέγιστη δόμηση εντός του κόκκινου περιγράμματος 1500τ.μ.

Μέγιστο ύψος εντός του κόκκινου περιγράμματος 21μ.

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες

Το Δημοτικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αντώνης Ντούνης

Η Γραμματέας Ελένη Τσεβά-Γκιόκα

Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου, Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης

Γκίκας (Μουστάκιας), Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας), Κων/νος Παπαμιχάλης,

Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Παναγιώτης Τσούκας, Ελένη Ταξίδη-Καλτου-

ρουμίδη, Κιούσης Δημήτριος, Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, Κων/νος Δήμου, Γε-

ώργιος Σπέλλας, Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), Αντώνιος Κορωνιάς, Γε-

ώργιος Γκίκας.

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρακτικό

Κορωπί 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ενοικιάζεται Γραφείο στη Βούλα, Βασ. Παύλου 94,

60m2 στον 2ο όροφο, με θέση πάρκινγκ. Πληροφο-

ρίες 9-2πμ. & 6-8μ.μ.

Τηλ. 6944533868

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

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

τια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κεραία, parking,

αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής. 

Τηλ. 6973 732090.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας ελαιογραφία σε μουσα-

μά Νορβηγού καλλιτέχνη, με θέμα τη θάσσα με μία

βάρκα διαστάσεις 1Χ1.35εκ. 

Τιμή ευκαιρία 900€. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις 6937583101

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δίσκοι 33 στροφών κλασικής μουσικής,

συλλεκτικοί, σε άριστη κατάσταση. 115 τεμάχια με-

γάλων μαέστρων. Τιμή 1.150€.

Μόνο σοβαρές προτάσεις 6937583101

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπερα

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, πατάρι και θέση

πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345
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Κατά την περίοδο των εορτών έχουν καθορισθεί με το νόμο ημέρες υπο-

χρεωτικής αργίας και ημέρες κατ’ έθιμο αργίας. 

Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η ημέρα των Χριστουγέννων (25η

Δεκεμβρίου) κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών

και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λει-

τουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές. 

Έτσι ισχύουν τα εξής: 

1) Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν 

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που

αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους

χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν

οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού. 

2) Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν 

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιού-

νται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμε-

νο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμι-

μο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Στην περίπτωση που οι

εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό: α) προσαύξηση 75% επί του

νόμιμου ωρομίσθιού τους και το οφειλόμενο κατά τη συγκεκριμένη ημέ-

ρα μισθό τους ίσο με τόσα ωρομίσθια όσα είναι και οι ώρες απασχόλησης

εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί Κυ-

ριακής αργίας και λειτουργούν εκτάκτως και β) μόνο προσαύξηση 75%

επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν αν πρόκει-

ται για μισθωτούς επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί

Κυριακής αργίας 

Ως κατ’ έθιμο αργίες είναι η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η

Δεκεμβρίου), η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου), τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρί-

ου) και αμείβονται ως εξής: 

Οι παραπάνω εορτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς

είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα εκτός αν

έχουν καθιερωθεί ως εξαιρέσιμες αργίες με ειδικά διατάγματα, συλλογι-

κές συμβάσεις κτλ. Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία

των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών. Στους

μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές, αν μεν είναι ημε-

ρομίσθιοι οφείλεται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό

τους χωρίς καμία προσαύξηση, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό καμιά

αμοιβή, πέρα του κανονικού μισθού τους. 

Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν δεν

απασχοληθούν τις ημέρες αυτές, έστω και για λόγους που δεν οφείλο-

νται σε υπαιτιότητά τους, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους. 

Για το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ (www.kepea.gr)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 21/12/09

Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη Αρ. Πρωτ.17723

Πληροφ. B. Παπαϊωάννου,  τηλ. 210 6600711, Fax 210 6667.870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80

για τις εργασίες επισκευής μεταφορικών μέσων έτους 2010 αξίας

30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. και λή-

ξη την 11:00 (πέρας καταθέσεως προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 14η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδια-

γραφών που την συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους

μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  ορίζεται σε 5% επί

του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ και δίδεται με

ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο

που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.500,00€.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρε-

σία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Πώς αμείβονται οι Αργίες των εορτών των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  100Μ2   3oυ ορ. - ΒΟΥΛΑ

- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (Οδός

Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  και  ΠΑΡΚΟΥ -

ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING -   2 ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑ-

ΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKING-  

MEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ευρώ

Τηλ.  210.9657063 – 6977.415362

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θρακ/νες: 22/12/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ πρωτ: 7009/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 296/2009

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ «Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2010».

Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. έτους

2010: 10.6641, 20.6641, 35.6641, 35.6644, 70.6641 και 70.6644

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με

κριτήριο κατακύρωσης το  οικονομικά συμφερότερο ποσοστό  έκ-

πτωσης  επί  τοις  εκατό (%) στην εκάστοτε  νόμιμα  διαμορφούμε-

νη  μέση  τιμή  πώλησης  που ανακοινώνει  το Τμήμα Προμηθειών της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής κατά  την  ημέρα  παράδο-

σης  του  είδους   σύμφωνα  με  τα  άρθρα 41 & 42 του ΕΚΠΟΤΑ., για

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για το

έτος 2010», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.477,36€ συ-

μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστο-

τέλους και Πρωταγόρα 1) στις 15 Ιανουαρίου του έτους 2010, ενώ-

πιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών

στην επιτροπή ορίζεται η 10.00΄ π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των

προσφορών απο την επιτροπή, η 11.00΄π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επι

ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνι-

σμό που ορίζεται στο ποσό των 3.573,87€ και αντιστοιχεί σε ποσο-

στό 5% επι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυ-

ξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δή-

μου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κωνσταντίνος  τηλ.

2132140323 και fax: 2132140330.  

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται  μέχρι  τρεις (3)

εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από τα

γραφεία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ENOIKIAZONTAI

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 22933/14-12-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η σημειακή ανάρτηση της διορθωμένης Πολεοδομικής Μελέτης της

Π.|Ε.3 (Γ’ Γειτονιά) στα Κ.Χ. 3084 και Ο.Τ. 3089  ΠΕΡΙΟΧΗ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα από 28/12/2009 έως και 11/01/2010, για την ενη-

μέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων ή δηλώσεων βάσει της υπ.

αριθ.  315/2009 απόφασης  Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.



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 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 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

20 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

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 28, ΠΕΜΠΤΗ 31/12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 3/1

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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Το ρόδι, ένα φρούτο εντυπωσιακό σε σχήμα μήλου, κοκκι-

νόχρυση φλούδα και ένα μεγάλο κάλυκα στην κορυφή

που μοιάζει με κορόνα, θεωρείται παραδοσιακά το φρούτο

που φέρνει καλοτυχία, ευγονία και αφθονία αγαθών στο

σπίτι μας. 

Η ροδιά παρουσιάζεται ως το παλαιότερο καλλιεργημένο

καρποφόρο δέντρο. Πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή με-

ταξύ του Ιράν και της βόρειας Ινδίας και έχει καλλιεργηθεί

από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα σε όλη τη λεκάνη της

Μεσογείου μέχρι την Ινδία. 

Η ροδιά είναι ένας φυλλοβόλος θάμνος που μπορεί να

αναπτυχθεί μέχρι 3-4 μ. ύψος. Τα φύλλα είναι γυαλιστερά

και έχουν μήκος 8 εκατοστά. Οι ροδιές έχουν πορτοκαλο-

κίτρινα λουλούδια σε σχήμα τρομπέτας με πτυχωτά πέτα-

λα. Τα άνθη έχουν μήκος 5 εκατοστά, είναι συχνά διπλά

και ανθίζουν για μεγάλο διάστημα το καλοκαίρι. Τα φρού-

τα είναι σφαιρικά και γυαλιστερά κοκκινωπά ή κιτρινωπά

όταν ωριμάσουν, γεμάτα με τραγανούς σπόρους. 

Για να καταναλώσουμε ένα ρόδι χρειάζεται μια σχετική

προσπάθεια, αφού πρέπει να βγάλουμε κάθε σπόρο χωρι-

στά. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που συνήθως προτι-

μάται η κατανάλωση του στην μορφή του χυμού. 

Από την αρχαιότητα, το ρόδι είχε μια ιδιαίτερη θέση στις

αντιλήψεις, στη διατροφή και αντιμετώπιση των ασθενει-

ών. Στην αρχαία Ελλάδα όπως και σήμερα, το ρόδι θεω-

ρείται το φρούτο της γονιμότητας. 

Στις θεραπευτικές ιδιότητες του ροδιού αναφέρεται άλ-

λωστε και ο Όμηρος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης και

ο Πλίνιος, ο οποίος μάλιστα αναφέρει τα ρόδια της Καρ-

χηδόνας σαν την καλύτερη ποικιλία της εποχής του. Ακό-

μη και στη μακρινή Κίνα, το ρόδι καταναλώνεται από τους

νιόπαντρους, την πρώτη μέρα του γάμου τους για να ευ-

λογηθεί ο γάμος τους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έθαβαν τους

νεκρούς τους μαζί με ρόδια. Ο προφήτης Μωχάμετ έλεγε

στους πιστούς του, να καταναλώνουν ρόδια επειδή αυτά

θα μπορούσαν να τους απαλλάσσουν από πολλά κακά της

ανθρώπινης φύσης. Στη Μέση Ανατολή, τα ρόδια χρησιμο-

ποιούνταν για πολλές παθήσεις όπως αιμορροΐδες, αμυ-

γδαλίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ακόμη και για τη φαλάκρα. Τα

παραδείγματα που δείχνουν ότι σε διάφορους πολιτι-

σμούς, τα ρόδια απολάμβαναν ιδιαίτερης εκτίμησης είναι

πολλά. Σήμερα η σύγχρονη επιστήμη δείχνει ότι η σοφία

των αρχαίων, είχε γερές βάσεις. 

Ο καρπός ροδιού είναι ιδιαίτερα χαμηλός θερμιδικά (68

θερμίδες σε 100 γρ. καρπού) και ιδιαίτερα πλούσιος σε

υδατάνθρακες και κάλιο. Το κάλιο είναι το πρώτο σε πε-

ριεκτικότητα μέταλλο του ενδοκυττάριου χώρου. Είναι ο

σημαντικότερος παράγοντας ρύθμισης του όγκου των εν-

δοκυττάριων υγρών καθώς και της οξεοβασικής ισορρο-

πίας στα κύτταρα, ενώ επηρεάζει και την σύσπαση των

λείων μυϊκών ινών και έτσι είναι απαραίτητο για την δια-

τήρηση του καρδιακού παλμού. 

Χρόνια κλινικών ερευνών, έδειξαν πως υπάρχουν πολλοί

λόγοι για να καταναλώνουμε ρόδι και πιο συγκεκριμένα

τον χυμό του. Το υψηλό επίπεδο των αντιοξειδωτικών

στον χυμό ροδιού, και ιδιαίτερα ανθοκυανινών, τανινών

και πολυφαινολών, έχει φανεί πως προστατεύει από την

δημιουργία αθηρωμάτωσης των αρτηριών και κατ’ επέκτα-

ση από καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Επιπλέον, ο χυμός του ροδιού έχει μεγαλύτερη περιεκτι-

κότητα πολυφαινολών από ότι το κόκκινο κρασί, το πράσι-

νο τσάι ή το χυμό πορτοκαλιού. Τα αποτελέσματα αυτά,

φάνηκαν σε κλινική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2002,

σύμφωνα με την οποία οι πολυφαινόλες του ροδιού είχαν

ισχυρή δράση στην προστασία των LDL λιποπρωτεϊνών

από την οξείδωση τους. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα

σημαντικό από την στιγμή που οι οξειδωμένες LDL συντε-

λούν στην  δημιουργία αθηρωμάτωσης των αρτηριών. 

Σε πιλοτική έρευνα, η οποία εξέτασε 19 ηλικιωμένα άτο-

μα, στους οποίους είχε διαγνωσθεί αθηροσκλήρωση, φά-

νηκε πως τα άτομα που κατανάλωναν χυμό ροδιού σε σχέ-

ση με εκείνους που δεν κατανάλωναν,  είχαν  βελτίωση

έως και 30% στο μέγεθος της αθηρωματικής τους πλάκας

στην καρωτίδα. 

Σημαντική φαίνεται να είναι και η δράση του ροδιού στην

μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η αυξημένη αρτη-

ριακή πίεση αυξάνει τις πιθανότητες για ένα καρδιακό

επεισόδιο. Έτσι, έχει αποδειχθεί πως η καθημερινή κατα-

νάλωση ροδιού μειώνει την διαστολική πίεση έως και 36%

ενώ την συστολική μέχρι και 5%. 

Οι ιδιότητες αυτές, σε συνδυασμό με την χαμηλή περιε-

κτικότητα του ροδιού σε νάτριο και υψηλή σε κάλιο είναι

ιδιαίτερα ευεργετικές σε υπερτασικούς ασθενείς που λαμ-

βάνουν διουρητικά φάρμακα και έτσι έχουν αυξημένες

απώλειες καλίου μέσω των ούρων. Όμως, σε άτομα που

έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια λόγω αυξημένης περιε-

κτικότητας σε κάλιο, το ρόδι θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Εν κατακλείδι, το ρόδι δεν είναι μόνο για να το σπάμε στο

κατώφλι την Πρωτοχρονιά αλλά αποτελεί μια πραγματική

τράπεζα αντιοξειδωτικών που μπορεί να μας εξασφαλί-

σει πρόληψη για πολλές παθήσεις. 

Γράφουν ο Κούτσικας Κων/νος, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,

Πτυχιούχος Α.ΤΕ.Ι.Θ. - Παπαχρήστος Παρασκευάς, Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος, Πτυχιούχος Α.ΤΕ.Ι.Θ., M.Sc στην Διασφάλιση Ποιό-

τητας   Πηγή: mednutrition

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

Το ρόδι. Το φρούτο της καλοτυχίας

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

Εχετε συχνά πονοκεφάλους;
www.headaches.gr

Το www.headaches.gr είναι η πιο πλήρης ελληνική ενη-

μερωτική ιστοσελίδα για τους πονοκεφάλους και έχει

στόχο την παροχή γνώσεων με τρόπο απλό και κατα-

νοητό για όλους και όχι την παροχή εξειδικευμένων και

δυσνόητων ιατρικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η

ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται γενικά στο κοινό. 

Την επιστημονική επιμέλεια της ιστοσελίδας έχει ο ειδικευ-

μένος σε θέματα πονοκεφάλων νευρολόγος Μιχαήλ Κ. Βι-

κελης, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλ-

γίας και δ/ντής του Ιατρείου Κεφαλαλγίας Νότιας Αθήνας

που λειτουργεί στη Γλυφάδα Αττικής (Λαζαράκη 8, Γλυφά-

δα, τηλ. 210-9681760). 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο

μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€,

Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.



22 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Σε μια όμορφη εκδήλωση η διοίκηση του ΑΟ Μαρκοπού-

λου  που πραγματοποίησε  στο πολυχώρο Kwaba,  τίμησε

τους χορηγούς της ομάδας βόλεϊ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πληθώρας επι-

χειρηματιών, στελεχών  του ΑΟΜ αλλά και ανθρώπων του

βόλεϊ.  

Πρώτος πήρε το λόγο ο Πρόεδρος Γιάννης Στουραΐτης 

“Η σημερινή μας εκδήλωση έχει επετειακό χαρακτήρα για-
τί συμπληρώθηκαν είκοσι ένα χρόνια ζωής του Αθλητικού
Ομίλου Μαρκοπούλου (είκοσι αγωνιστικά). 

Σήμερα είναι κοντά μας
όλοι αυτοί που έβαλαν ένα
λιθαράκι και συνέβαλαν
στην πορεία του συλλόγου
μέχρι σήμερα και στην δημι-
ουργία του σημερινού οικο-
δομήματος. 
Ιδρυτικά μέλη, μέλη που
συμμετείχαν στα Διοικητικά
Συμβούλια παλιοί αθλητές
και αθλήτριες, εν ενεργεία
αθλητές, γονείς καθώς και
χορηγοί που στηρίζουν αυ-
τή την προσπάθεια. 
Η εταιρεία REVOIL μέγας
χορηγός του συλλόγου
μας, ο Δήμος Μαρκοπού-
λου, η MEDIA STROM κα-

θώς και φίλοι που βοηθούν σε αυτή την πορεία. 
Επίσης κοντά μας είναι εκπρόσωποι συλλόγων που μας
ενώνουν κοινές αγωνίες και στόχοι για την ανάπτυξη του
αθλητισμού. 
Η εκδήλωση μας είναι μια προσφορά του ΚWΑΒΑ και του
Στέφανου Ορφανίδη που τον ευχαριστούμε θερμά. Τον ευ-
χαριστούμε όχι μόνο γιατί χάρη σε αυτόν βρεθήκαμε σή-
μερα, τον ευχαριστούμε γιατί διαθέτει το Γυμναστήριο του
στον σύλλογο για τις ανάγκες του. Τον ευχαριστούμε και
για την ανελλιπή παρουσία και φωνή του στους εντός και
εκτός έδρας αγώνες της ομάδας. 
Επίσης ευχαριστούμε την οικογένεια ΔΑΡΕΜΑ για την ευ-
γενική προσφορά του κρασιού της αποψινής βραδιάς. 
Ο Σύλλογος μας διανύοντας τον 21ον χρόνο λειτουργίας
του δίνει την δυνατότητα να αθληθούν περισσότεροι από
400 αθλητές και αθλήτριες και έχει τμήματα Μπάσκετ, Βό-
λεϊ‚ Ζίου Ζίτσου‚ Ακαδημίες‚ τμήματα ΜΙΝΙ παίδων Πα-
μπαίδων εφήβων και ανδρών και αντίστοιχα ακαδημίες
τμήματα μίνι, 
παγκορασίδων κορασίδων νεανίδων και γυναικών. 
Ο Αθλητικός Όμιλος Μαρκοπούλου αυτή τη στιγμή είναι
ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ανατολική
Αττική όχι μόνο από τις διακρίσεις πού έχει κατακτήσει αλ-
λά και από την Μαζικότητα του. 

Αναλυτικότερα στο Μπάσκετ

Η ανδρική ομάδα αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία βρίσκεται

στην κορυφή, διεκδικεί την άνοδο στην Α’ κατηγορία Αθη-

νών και το σημαντικότερο με παιδιά από την περιοχή μας. 

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή Νίκο Χασιώτη

για την συμβολή του σε αυτήν την προσπάθεια. 

Ο καθρέφτης κάθε συλλόγου είναι η δουλειά που γίνεται

στις Ακαδημίες. 

Εκεί παρουσιάζεται τα τελευταία 2 χρόνια μια ραγδαία αύ-

ξηση των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές. 

Γι’ αυτό έγινε μια στρατηγική επιλογή με την πρόσληψη

του Μίλαν Τζούριτς, πού είναι τιμή που βρίσκεται κοντά

μας ως επικεφαλής των τμημάτων υποδομής του βόλεϊ και

του Γιώργου Αγιασωτέλη για τα τμήματα υποδομής του

Μπάσκετ με στόχο όχι τις νίκες αλλά το να μαθαίνουν σω-

στά τα παιδιά το άθλημα και να αξιοποιηθεί και το δυναμι-

κό του συλλόγου από τις υποδομές λειτουργώντας ως

προθάλαμος για τις μεγάλες ομάδες. 

Είναι ένας μεγάλος στόχος και ένα μεγάλο στοίχημα που

πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. 

Το τμήμα Ζίου Ζίτσου Αυτοάμυνας λειτουργεί για

την 5η χρονιά και αποτελείται από 25 αθλητές και αθλή-

τριες ηλικίας 5-40 χρόνων. 

Ταυτόχρονα γίνεται η αναβίωση του αρχαιοελληνι-

κού Παγκρατίου αθλήματος που αποτελεί την

ελληνική εκδοχή στην αυτοάμυνα. 

Όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα

αν δεν υπήρχε ο καθηγητής Γιώργος Ζαντιώτης, που εί-

ναι όχι μόνο ο δημιουργός του τμήματος αλλά και η ψυχή

του. 

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον προπονητή Κρίτωνα

Παντελίδη για την προσφορά του στο τμήμα. 

Η γυναικεία ομάδα Βόλεϊ

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ αγωνίζεται για 9η συνεχή χρονιά

στην Α1 Εθνική Κατηγορία και τα τελευταία χρόνια πρω-

ταγωνιστεί. Έπαιξε σε ένα τελικό πρωταθλήματος διεκδι-

κώντας το πρωτάθλημα απ’ τον Παναθηναϊκό ενώ έχασε

και ένα κύπελλο στην Ιεράπετρα πάλι από τον Παναθηναϊ-

κό. 

Στην Ευρώπη αγωνίστηκε δύο χρονιές. 

Στην παρθενική της έξοδο η ομάδα μας αγωνίστηκε στο

Εγκελχομ της Σουηδίας σε όμιλο 4 ομάδων στο ΤΟΡ ΤΕ-

ΑΜ CUP. 

Στην συνέχεια αγωνίστηκε στο Σαουφχαουζεν της Ελβε-

τίας πάλι σε όμιλο 4 ομάδων, και με διαφορά στα Σετ έχα-

σε την ευκαιρία να προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες

του κυπέλλου CEV. 

Στην περσινή χρονιά αγωνίστηκε στο CHARLECEE CUP

και έκανε μια μεγάλη πορεία. 

Απέκλεισε την Ανόρθωση Κύπρου, την Ραντίνσκι Βελιγρα-

δίου, το Κλαγκενφουρτ Αυστρίας, την Μπούργκος Ισπα-

νίας. Έφτασε στους 8 του κυπέλλου και έχασε από τον 

Παναθηναϊκό την δυνατότητα να προκριθεί στο FINAL 4. 

Την φετινή χρονιά η ομάδα έχει ανανεωθεί αλλά οι στόχοι

μας παραμένουν πάντα υψηλοί. 

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό τμήμα της ομάδας

τους προπονητές Γιώργο Λυκούδη και Γιώργο Ρούσση για

την συμβολή τους σε αυτήν την προσπάθεια”. 

Τέλος αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν έναν στους αν-

θρώπους εκείνους και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν οι-

κονομικά τον Ομιλο.

Στην σημερινή πραγματικότητα η παρουσία χορηγών και η

διεύρυνση της κοινωνικής βάσης στήριξης των συλλόγων

είναι μονόδρομος, ειδικά για περιφερειακά σωματεία όπως

είναι ο Αθλητικός Όμιλος Μαρκοπούλου. 

Αν οι τοπικές κοινωνίες δεν αναδείξουν αυτές τις συλλο-

γικές προσπάθειες, αν η τοπική Αυτοδιοίκηση δεν στηρίξει

και δεν αξιοποιήσει την προβολή που δίνει στον τόπο μας

η ανάπτυξη τέτοιων συλλόγων τότε αυτό θα οδηγήσει

στον μαρασμό. Το συλλογικό θα δώσει την θέση του στο

ατομικό και αυτό που ονομάζουμε κοινωνικός ιστός θα

διαλυθεί. Μόνο η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας

μπορεί να εγγυηθούν την επιβίωση μας.

Τιμητική βραδιά για τους χορηγούς βόλεϊ

από τον Α.Ο. Μαρκοπούλου

Γυναίκες: μετά από πολύ καιρό η ομάδα γέμισε με

αθλήτριες και μετράμε μόλις μία απούσα (Τσιάρα), η

οποία θα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, ού-

τως ώστε να μπορέσει να ξαναπροσφέρει στην ομάδα. 

Όσο αφορά τον αγώνα των γυναικών η ομάδα υπο-

δέχτηκε το Κορωπί, την Δευτέρα 14/12 στο γήπεδο

της Βούλας  και μετά από πολύ καλή εμφάνιση, κα-

τάφερε να πάρει μια καθαρή νίκη 3-0 σετ (25-22, 25-

23, 25-17) με αυτή της την νίκη κατέλαβε την 4η θέ-

ση και ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των γυναικών

διότι ακολουθούν δύσκολοι αντίπαλοι όπως την επό-

μενη Δευτέρα στον Βύρωνα. 

Κορασίδες: Η ομάδα των Κορασίδων αντιμετώπισε

την ομάδα του Κορωπίου και ηττήθηκε με 0-3 σετ

(21-25, 23-25, 21-25) και έτσι αποχαιρέτησε την

πρώτη φάση καταλαμβάνοντας

την 6η θέση στην κατάταξη του

ΣΤ’ Ομίλου της ΕΣΠΑΑΑ. Οι επό-

μενοι αγώνες ξεκινούν στις

10/11/2010 και οι Κορασίδες

προετοιμάζονται για τους αγώ-

νες αυτούς. 

Παίδες: Οι Παίδες από το Σάββατο 19/12 πέφτουν

στα βαθιά, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν την

Παλλήνη στον 1ο αγώνα μιας πολύ δύσκολης φά-

σης, δεδομένου του ότι ανταγωνίζονται τις πρώτες

Ομάδες των άλλων Ομίλων. Η Ομάδα είναι σε καλή

κατάσταση και ελπίζει να καταφέρει να φτάσει όσο

πιο ψηλά γίνεται ανάμεσα στους πρώτους όλης της

Αττικής.

με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ
Πλήρες σαββατοκύριακο 

για την ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ με τρείς αγώνες 

Κοντά τους βρέθηκαν και ο πολιτικός και ο επιχειρηματικός κόσμος.
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Α ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΟΙ ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η αυλαία του αγωνιστικού προγράμματος του 2009

έπεσε το Σαββατοκύριακο, 19 & 20 Δεκεμβρίου, με

τους αναβληθέντες 11ους τελικούς αγώνες Ανά-

πτυξης Υπερπήδησης Εμποδίων, Βόρειας και Νό-

τιας Αττικής, που φιλοξενήθηκαν αντίστοιχα στον

Ιππικό Όμιλο Τατοίου και τον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο

Βάρης. Κατά τη διάρκεια του διημέρου αναδείχθη-

καν και οι Πολυνίκες των Αγώνων Ανάπτυξης στις

δύο περιφέρειες, στις επίσημες κατηγορίες. Στη

Νότια Αττική Πολυνίκες ήταν δύο αμαζόνες και

ένας ιππέας. 

Η Θοδώρα Κόλλια με την Midtgards Mollie στην Κα-

τηγορία Ε, η Μυρτώ Νοητάκη με τον Daglas στην

Κατηγορία Ζ Νέων Ιππέων και ο Ευθύμης Κρεμιώ-

της με τον Vido στην Κατηγορία Ζ Παλαιών Ιππέων. 

Αντίθετα στην Βόρεια Αττική στις τρεις επίσημες

κατηγορίες Πολυνίκες ήταν τρία κορίτσια, η Ελεο-

νόρα Μέλιου με τον Libero V στην Κατηγορία Η, η

Δάφνη Κεσίσογλου με τον Litium στην Κατηγορία Ε

και η Μαριάννα Φωστηροπούλου με τον Picador

στην Κατηγορία Ζ. 

Στο Ομαδικό Αγώνισμα των Περιφερειών Πολυνίκης

Όμιλος ήταν ο Ιππικός Όμιλος Καλυβιών, που κέρ-

δισε και τον τελικό αγώνα. 

Ο Α.Ο. Κορωπί κοντά

στον ποδοσφαιριστή του

Το Δ.Σ. του Α.Ο. Κορωπί, εύχεται γρήγορη ανάρρω-

ση στον ποδοσφαιριστή των νέων Γιάννη Αντωνίου,

μετά το σοβαρό τραυματισμό του στις 19 Δεκεμβρί-

ου στο γήπεδο της Παλλήνης κατά τη διάρκεια του

αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. 

Εύχονται να είναι γρήγορα κοντά τους γερός και δυ-

νατός.

Στους γονείς του, δηλώνουν ότι θα είναι κοντά τους

για οτιδήποτε χρειαστούν και τους εύχονται σύντο-

μα να είναι γερός και δυνατός ο Γιάννης. 

Εύχονται σε όλους 
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος

A.O. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ

Διασυλλογικό πρωτάθλημα

τέννις ανδρών – γυναικών

Στις 20 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του

final  του διασυλλογικού πρωταθλήματος ανδρών –

γυναικών στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. Βάρης «Ο

Αναγυρούς».

Μια διοργάνωση που χάρισε θέαμα για τρεις ημέ-

ρες και επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τη σπου-

δαιότητά της, αφού κατά τη διάρκεια των αγώνων,

είχαν την ευκαιρία να αναμετρηθούν όλα τα σπου-

δαία ονόματα του ελληνικού τέννις.

Ο Α.Ο. «Αναγυρούς» κατέβαλε κάθε δυνατή προ-

σπάθεια για την άψογη διοργάνωση των αγώνων,

ενώ συγχρόνως οι δύο ομάδες του κατέλαβαν τη

δεύτερη θέση στους άνδρες και την τρίτη στις γυ-

ναίκες.

Ο «Αναγυρούς» καλεί όλους τους αρμόδιους φο-

ρείς της περιοχής, να αφυπνισθούν από την τερά-

στια προσπάθεια και επιτυχία του τοπικού ομίλου,

αφού αν το τέννις είχε την δημοτικότητα του ποδο-

σφαίρου και του μπάσκετ θα προσέλκυε όλα τα

βλέμματα πάνω του, διεκδικώντας με αξιώσεις το

πρωτάθλημα Ελλάδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής ανακοι-

νώνει ότι:

Στις 22/12/09 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Σπάτων ο πίνακας και το διάγραμμα των δικαιούχων σύμφωνα με

την αριθ. 1770/2002 απόφαση Υπουργού Γεωργίας, για το διαθέσι-

μο τεμάχιο με αριθμό 318 (αγρόκτημα Βουρβά).

Τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν αναρτημένα επί δήμονο, ήτοι την

22/02/2010. Στο χρονικό αυτό διάστημα μπορούν να υποβληθούν

ενστάσεις για τυχόν λανθασμένες εγγραφές.

Πληροφορίες δίνονται από τη Διέθυνση Γεωργίας της ΝΑΑΑ,

17οχλμ. λεωφ. Μαραθωνος, Τ.Κ. 15344 Παλλήνη, τηλ. 213

2005361.

Το τμήμα Πινγκ-Πονγκ του  ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

εύχεται
στους αθλητές, τις αθλήτριες, τος προπονητές,

τους γονείς, τους βετεράνους κα σε όλους 
τους φίλαθλους της Βούλας 

Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
Επιτραπέζια 

Αντισφαίριση
Προκριματικοί αγώνες 

παμπαίδων-Παγκορασίδων

Με 18 αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν οι ομάδες του

Αρη στους προκριματικούς αγώνες παμπαίδων - Παγκο-

ρασίδων για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2009-2010.

Η ομάδα Παγκορασίδων του ΑΡΗ 2006 (κατέκτησε το

Πανελλήνιο πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά) πέ-

ρασε άνετα στην τελική φάση του πρωταθλήματος κερ-

δίζοντας με 3-0 τον ΑΟ. ΚΑΡΕΑ, τους ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕ-

ΛΙΣΣΙΩΝ, τον Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.

Η Ομάδα Παμπαίδων του ίδιου συλλόγου αποτελούμενη

από τους αθλητές Γενεράκη Νίκο, Λυκούδη Παναγιώτη

και Ψυχογυιό Ιάσονα κέρδισε με 3-1 την ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ με 3-

0 το Γυνάσιο και έχασε με 3-0 από το ΠΕΡΑ 2005 και έτσι

αποκλείστηκε από την τελική φάση των αγώνων.

Οι ομάδες Παμπαίδων και Παγκορασίδων του Γ.Σ. ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ αποτελούμενες από αθλητές και αθλήτριες που

λάμβαναν μέρος για πρώτη φορά σε αγώνες, αν και δεν κα-

τάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση, εν τούτοις αγω-

νίστηκαν με όρεξη και πέτυχαν μερικές ατομικές νίκες.

Η ομάδα των Παγκορασίδων (Βλάχου, Πατεράκη, Σοφρά,

Τριανταφύλλου) κέρδισαν 3-0 τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ και έχασαν

με 3-0 ΑΡΗ 2006, ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕΛΛΙΣΩΝ & Α.Ο. ΚΑΡΕΑ.

Η ομάδα των Παμπαίδων (Λυκούδης, Βλάχος, Καρνέσης)

κέρδισαν με 3-2 τους ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕΛΛΙΣΩΝ και έχασαν

με 3-1 από το ΗΡΑΚΛΕΙΟ και 3-0 Από τον ΚΑΡΕΑ.

Αγώνες εξ’ αναβολής

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Δευτέρα 28/12/2009 ώρα 15.00

10η Αγωνιστική

ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Τετάρτη 30/12/2009 - 15.00

11η Αγωνιστική 

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Τρίτη 05/1/2010 και ώρα 15.00

6η Αγωνιστική

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

10η Αγωνιστική 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Τρίτη 05/1/2010 ώρα 15.00

6η Αγωνιστική 

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

8η Αγωνιστική

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ

10η Αγωνιστική

ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Τετάρτη 06/1/2010 ώρα 15.00

3η Αγωνιστική

ΝΕΟΙ Α ΡΟΤΣΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

5η Αγωνιστική

ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Τετάρτη 06/1/2010 15.00

8η Αγωνιστική

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ορίσθηκαν από το Δ.Σ. υπερπαρατηρητές των κάτωθι αγώ-

νων:

Α) ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ – ΑΥΛΩΝΑ, ο κ. Κώης

Β) ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ο κ. Ξαγοράρης
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Τον Φώτη Παπαργυρίου τον άκουσα, ανέλπιστα, ένα

βράδυ στο τυπογραφείο. Είχε πιάσει το μπουζούκι

με τον Κώστα Μπάρλα στο μπαγλαμαδάκι, μέσα στο

γραφείο του τυπογραφείου, και μαγεύτηκα.

Εκατσα και τους άκουγα, όπου με καλέσανε στην

παρέα με ξηρούς καρπούς και τσίπουρο!

Ενώ βιαζόμουν, αποξεχάστηκα. Παλιά ρεμπέτικα με

«λυγμό» στα τέλια συνόδευαν τη φωνή του Φώτη. 

Οι δυό τους, παλιόφιλοι από τα παλιά, έσμιξαν και τα

είπαν με χορδές και νότες…

Μετά, έμαθα ότι ο Φώτης έχει ένα κουτούκι στη Σα-

ρωνίδα.

Ε, το επισκέφθηκα με παρέα.

Περάσαμε μια πολύ όμορφη βραδιά, με τραγούδι και

χορό.

Εχει ορχήστρα με τρία νέα πολύ καλλίφωνα παιδιά.

Φαγητό καθαρό και ποιοτικό. Οι τιμές ασυναγώνι-

στες και το κρασί δικό του και γνήσιο.

Αν αγαπάτε το καθαρό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέ-

τικο, σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα.

«Αθάνατοι» Λεωφ. Σαρωνίδας 69 Σαρωνίδα

τηλ. 22910.60234, 6946 282999

Α.Β.

Για αθάνατες στιγμές στο «Αθάνατοι» 

Εύχομαι το 2010
να είναι η αφετηρία 

μιας ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
για τη ΒΟΥΛΑ

Καλά Χριστούγεννα

Ανδρέας Κάσδαγλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας

Σε αυτή την  δύσκολη περίοδο 
όλων των Ελλήνων, 

ας πιστέψουμε ότι οι προσδοκίες μας 

θα φέρουν έναν καλλίτερο νέο χρόνο.

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2010, 

με υγεία σε  εσάς και την οικογένεια σας.

Ντίνος Βρεττός
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αττικής


