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Σελίδα 12

CLUB ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανήσυχες για το Μακεδονικό οι

ΠαμΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
Σελίδα 16

“Ζούμε μαζί στον 
Δήμο Σαρωνικού”

Χριστίνα Χριστοφάκη
Σελίδα 12

Όμως ο Πευκωτός
κάηκε...

Σελίδα 13

Φαυλότητας έπαινος 

Η Περιφέρεια απέρριψε προσφυγές

γιατί... είχαν πάει διακοπές!
Η Γραμματεία της Περιφέρειας πρόκριμα

της Περιφέρειας του Καλλικράτη
Άνοιξε 

παράνομα
η Β’ πλαζ
Βούλας! 

Πρόκριμα και προανάκρουσμα

του τρόπου λειτουργίας και

των καλλικρατικών - καλλίπη-

γων ή ευρύπηγων - Περιφερει-

ών αποτελεί πρόσφατο έγγρα-

φο της Περιφέρειας Αττικής

που απέστειλε ο Γενικός Γραμ-

ματέας - δηλαδή ο Περιφερει-

άρχης Λιακόπουλος Ηλίας.

Το έγγραφο που δημοσιεύουμε

σε φωτοτυπία, στη σελίδα 2,

για να μην υπάρξει ίχνος αμφι-

σβήτησης, εστάλη σε πλήθος

δημοτικών συμβούλων, αυτοδι-

οικητικών και πολιτών του τρί-

δημου Βούλα, Βάρη, Βουλιαγ-

μένη για ταυτόσημες ενστά-

σεις πάνω σε απόφαση του Δή-

μου Βουλιαγμένης για το

γκρέμισμα του δημοτικού ακι-

νήτου “Νηρηίδες” στο Καβούρι.

Για το θέμα έχουμε ξαναγρά-

ψει.

Τι λέει αυτό το έγγραφο; Ακού-

σατε, ακουσατε: «...σας γνωρί-

ζουμε ότι δεν αποφανθήκαμε

επ’ αυτής εντός της από την

παράγραφο 2 του άρθρου 150

του Κώδικα Δήμων και Κοινο-

τήτων (Ν. 3463/2006), προβλε-

πόμενης αποκλειστικής προθε-

σμίας του ενός (1) μηνός. Συ-

νεπώς, η προσφυγή σας θεω-

ρείται ότι έχει απορριφθεί»!!!

Συνέχεια στη σελ. 2

Σελ. 17
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Από το Αστυνομικό Δελτίο

“Μεταμορφώσεις Οβιδίου” 
γ. κορναράκης Σελ. 8

Εισπρακτική κοινοπραξία

ΠΑ.ΣΟΚ.-Δ.Ν.Τ. Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Παράδειγμα προς αποφυγήν
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Γιορτή μελιού στην Κερατέα Σελ. 7

10η Aegean Regata Σελ. 22

“Χτυπούν ταυτόχρονα το σώμα
και την ψυχή μας” 

Μίκης Θεοδωράκης Σελ. 11

Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται ανά
Δήμο; Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΗ Περιφέρεια απέρριψε προσφυγές 
γιατί... είχαν πάει διακοπές!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Καταλάβατε τι έχει το θράσος να λέει ο διορισμένος από την κυβέρνηση Περιφερειάρχης; 

«Επειδή εγώ δεν έκαναν τη δουλειά μου - αφού ο νόμος στο κάτω - κάτω μου δίνει αυτό το δικαίωμα -

έστω καταχρώμενος τουο δικαιώματος τούτου - απορρίπτεται η δική σας ένσταση που ενδιαφερθήκατε και

ασχοληθήκατε με το Δήμο σας.

Το δικό σας ενδιαφέρον που αποδεικνύει έμπρακτα ότι “μετέχετε τώνδε” κι έτσι δεν είσαστε “αχρείοι” -

άχρηστοι.

Η δημοκρατία και η υπευθυνότητα του δήθεν σε όλο το θρασύτατο μεγαλείο της!

Σπείρα ρήμαζε τους νοτιοανατολικούς

Δήμους της Αττικής

Πρώτες πρωινές ώρες της 20 Αυγούστου, στο Λαγονήσι Αττικής

συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, από Αστυνομι-

κούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, του Τ.Α. Καλυβίων και της Υποδ/νσης

Ασφάλειας Ν/Α Αττικής, κατηγορούμενοι για «Σύσταση εγκλημα-

τικής οργάνωσης», «Διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία

και κατ΄εξακολούθηση», «Απείθεια», «Πλαστογραφία», παράβα-

ση του Ν. «περί Αλλοδαπών», παράβαση του Ν. «περί Όπλων» και

παράβαση του Ν. «περί Ναρκωτικών», ενώ αναζητείται 25χρονος

συνεργός τους. 

Οι συλληφθέντες μαζί με ομοεθνείς συνεργούς τους που αναζη-

τούνται, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση η οποία βραδινές

ώρες, σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής και

ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους, εισέρχονταν σε

οικίες είτε από ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα είτε διαρρη-

γνύοντας αυτά. Aφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα, ηλεκτρονικές

συσκευές καθώς και τα κλειδιά των Ι.Χ.Ε αυτ/των των παθόντων,

κατά την διαφυγή τους. Οι δράστες πούλαγαν τα κλοπιμαία απο-

κομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη, ενώ ένας εξ’ αυτών μετέ-

φερε τα κλοπιμαία στην πατρίδα του, όπου και τα πουλούσε. 

Kατά το τελευταίο τρίμηνο έχουν διαπράξει 22 κλοπές-διαρρή-

ξεις σπιτιών και 2 απόπειρες, στο Κορωπί, 3 στη Βάρη, 7 στην

Ανάβυσσο, 9 στα Καλύβια και 2 απόπειρες στην Ανάβυσσο.
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Επ’ ευκαιρία των εγκαινίων του εκλογικού κέντρου Βουλιαγμένης, 

σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 8:30μ.μ., 

στην ανακήρυξη των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, 

στο Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο», στην παραλία της Βούλας.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη

Τηλ.2109689960, 2108951150 - Fax: 210 9689961 E-mail: an_apost@otenet.gr
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Ο φετινός Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη αγκα-

λιάζει όπως και τα προηγούμενα χρόνια όλες τις τέχνες.

Και αγκαλιάζεται από όλους τους δημότες. 

Το ποικίλο φάσμα των μουσικών επιλογών με καταξιωμέ-

νους ερμηνευτές, οι θεατρικές παραστάσεις με διαχρονι-

κά έργα, η πνευματική αναγνώριση λογοτεχνών συμπολι-

τών, η στήριξη σε έθιμα που αναδεικνύουν την παράδοση

του τόπου, η επιβράβευση της επιτυχίας στους νέους, η

συνέργεια με συλλόγους της πόλης συνθέτουν τα πολιτι-

στικά δρώμενα του φετινού Σεπτεμβρίου, που θα λάβουν

χώρα σε κάθε γειτονιά της πόλης. 

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 4/9   6ο Μεσσηνιακό Γλέντι, με το Σύλλογο Μεσ-

σηνίων “Ο Παπαφέσσας”,

με τη Θεοδοσία Στίγκα στο τραγούδι, την ορχήστρα του

Θ. Λίζου και το τμήμα Παραδοσιακών Χορών του ΠΠΚΔΠ

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, ώρα 20.30

Κυριακή 5/9 Λαϊκό Ξεφάντωμα με την Αθηναϊκή Κομπα-

νία, στην Πλατεία Εργατικών Κατοικιών «Γρηγόρης Λα-

μπράκης», ώρα 21.00, σε συνεργασία με τους Συλλόγους

«Γρηγόρης Λαμπράκης» και Λουτρού «Άγιος Δημήτριος».

Παρασκευή 10/9 Νεοπαλλήνεια Νεανική βραδιά
στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας Παλλήνης, ώρα 20.30

Με τους: Ζακ Στεφάνου και ΜΠΑΝΤΑ – ΚΟΑΛΑ, Κόκκινα

Χαλιά και το συγκρότημα του Βαγγέλη Κακουλάκη 

Σάββατο 11/9 Νεοπαλλήνεια Παραδοσιακή βραδιά
στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας Παλλήνης, ώρα 20.30

Με τους Βασίλη Πάτσιο και Μαρία Σκουλά και το Νίκο Ευ-

βοιώτη στο βιολί, Συμμετέχει το τμήμα παραδοσιακών χο-

ρών του ΠΠΚΔΠ

Κυριακή 12/9 Νεοπαλλήνεια Θέατρο Σκιών με τον Άγ-

γελο Αλιμπέρτη,  στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας

Παλλήνης, ώρα 20.30

« Ο Μαύρος Ξιφομάχος». Η μονομαχία του Μαύρου της

Ανατολής με τον Ήρωα των Αγράφων, Κατσαντώνη.

Δευτέρα 13/9 Θεατρική παράσταση «Φαίδρα» του Ρακί-

να, με τη Μαίρη Βιδάλη στο Εργοστάσιο Καμπά, 21.00
Σκηνοθεσία: Κώστας Αρζόγλου Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Τέλης Ζώτος, Ελένη Μαυρομάτη, Τά-

σος Πολιτόπουλος, Πάνος Νικολαίδης, Πάνος Κατέρης, Αλεξάν-

δρα Αποστολίδου

Η «Φαίδρα», έργο διαχρονικό, συνδυάζει την αναγεννησιακή

γραφή του κλασικού Γάλλου συγγραφέα με τον έντονο ερωτικό

μύθο του Ιππόλυτου από την ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη. 

Τετάρτη 15/9 Θέατρο Σκιών με τον Άγγελο Αλιμπέρτη,

«Ο Καραγκιόζης Γραμματικός», στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Παλλήνης, ώρα 20.00

Ο Καραγκιόζης γίνεται γραφιάς στο Σαράι του Πασά, όπου

μέσα από την αφέλεια που τον διακρίνει, παρερμηνεύει ό,τι

γράφει και δημιουργούνται κωμικές παρεξηγήσεις.

Και έπεται συνέχεια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά στο
επόμενο.

2500 χρόνια Μαραθώνας!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ στην ΠΑΛΛΗΝΗ



Φίλες και Φίλοι,

στις 7 Νοεμβρίου, εμείς, οι πολίτες της Βάρης,

της Βούλας και της Βουλιαγμένης,

συνδημότες για πρώτη φορά στο νέο Δήμο 

που γεννιέται, εκλέγουμε το νέο Δήμαρχο 

και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 

της περιόδου 2011-2014.

Επιλέγουμε ανθρώπους, ιδέες και πρόγραμμα, 

για τη θεμελίωση των νέων δομών, των νέων 

υπηρεσιών και της προοπτικής των επόμενων 

δεκαετιών για το περιβάλλον της ζωής μας 

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφασή μας είναι κρίσιμη.

Η ασφάλεια της προσωπικής και κοινωνικής μας 

θέσης δεν πρέπει να μας οδηγεί σε μειωμένες

απαιτήσεις από το Δήμαρχο. 

Οφείλουμε να απαιτούμε δημοτικές και πολιτικές

υπηρεσίες ανάλογης ποιότητας με την επένδυση

ζωής και τη συνεισφορά μας στην αξία 

της πόλης μας.

Την Κυριακή των εκλογών, η πραγματική 

πρόκληση είναι η επιλογή Δημάρχου καλών 

προθέσεων, τεκμηριωμένης γνώσης, 

διαπιστωμένων ικανοτήτων και ειλικρινών 

δεσμεύσεων.

Είναι η μόνη επιλογή για να οικοδομήσουμε έναν

Δήμo Δίκαιο, Πράσινο και Αποτελεσματικό, που 

δίνει πρόσθετη αξία στη ζωή μας.

Σας ζητώ να με γνωρίσετε και να με συγκρίνετε.

Ευελπιστώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη σας.

Διγενή 19 Βούλα, (1ος όροφος)    � τηλ. 210-8952327, fax: 211 800 3939, κιν.6948985337,  e-mail: grigoris@konstantellos.gr
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 75.341 39

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 4.780 2

ΣΥΝΟΛΟ 80.121 41

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

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ 10.998 8

ΒΟΥΛΑΣ 25.532 20

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 6.442 5

ΣΥΝΟΛΟ 42.972 33

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

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.451 12

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 5.397 7

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4.987 6

ΔΡΟΣΙΑΣ 5.865 7

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.721 3

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 2.090 3

ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2.475 3

ΣΥΝΟΛΟ 32.986 41

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

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ 25.325 27

ΣΥΝΟΛΟ 25.325 27

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 687 1

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 13.246 14

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 10.612 12

ΣΥΝΟΛΟ 24.545 27

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΒΑΡΝΑΒΑ 1.722 2

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1.486 1

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8.882 9

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 14.809 15

ΣΥΝΟΛΟ 26.899 27

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 15.608 27

ΣΥΝΟΛΟ 15.608 27

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 6.623 9

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 13.013 18

ΣΥΝΟΛΟ 19.636 27

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

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ 3.024 3

ΓΕΡΑΚΑ 13.921 14

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16.679 16

ΣΥΝΟΛΟ 33.624 33

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

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2.931 5

ΡΑΦΗΝΑΣ 11.909 22

ΣΥΝΟΛΟ 14.840 27

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

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 7.189 7

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 12.202 13

ΚΟΥΒΑΡΑ 1.704 2

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 3.123 3

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 2.102 2

ΣΥΝΟΛΟ 26.320 27

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

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17.391 17

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 10.203 10

ΣΥΝΟΛΟ 27.594 27

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

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΥΛΩΝΟΣ 5.184 6

ΑΦΙΔΝΩΝ 2.543 3

ΚΑΛΑΜΟΥ 5.468 7

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 2.937 3

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 1.788 2

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 3.894 5

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 1.438 2

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1.522 2

ΩΡΩΠΙΩΝ 8.674 11

ΣΥΝΟΛΟ 33.448 41

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

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

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 80.409 41

ΣΥΝΟΛΟ 80.409 41

Περισσότερα στην Ηλεκτρονική Αυτοδιοίκηση 

http://www.e-aftodioikisi.gr/default.aspx?pageid=3277

•  Δημιουργείται ο θεσμός του αιρετού Περιφερειάρχη και του αιρετού περιφερειακού

Συμβουλίου. Καταργούνται οι νομαρχίες και αντικαθίστανται από τους αντιπεριφερειάρ-

χες οι οποίοι εκλέγονται επίσης θέτοντας υποψηφιότητα σε κοινό συνδυασμό με τον πε-

ριφερειάρχη. 

•  Καταργείται η δυνατότητα εκλογής δημάρχου με ποσοστό 42% από την πρώτη Κυρια-

κή, το οποίο ίσχυσε για πρώτη φορά στις προηγούμενες εκλογές του 2006. Τώρα, για να

εκλεγεί κάποιος δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50%

συν 1 ψήφο. 

•  Μειώθηκε το ηλικιακό όριο εκλογής από 21 χρόνια σε 18 χρόνια για περιφερειακούς,

δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους. 

•  Καθιερώθηκαν αυστηρά ασυμβίβαστα για το δικαίωμα υποψηφιότητας για τα οποία

αποφασίζει το δικαστήριο. 

•  Οι εκλογές αυτοδιοίκησης θα γίνονται πλέον κάθε πέντε και όχι κάθε τέσσερα χρόνια. 

•  Δίνεται δυνατότητα εκλογής σε ομογενείς και νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς. 

•  Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει σταυρό σε υποψηφίους συμβούλους δύο παλαιών

δήμων 

Δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι

που εκλέγονται ανα εκλογική περιφέρεια
Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος, ο Υπουργός Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Γ. Ραγκούσης υπέγρα-

ψε και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2 νέες Υπουρ-

γικές Αποφάσεις. 

Η πρώτη απόφαση αφορά στον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών

συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. 

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορί-

ζεται (άρθρο 25 του Ν. 3852/ 2010), με βάση τον πληθυσμό της, όπως

προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος

στον παρακάτω Πίνακα:

Τι αλλάζει στις εκλογές του 2010
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Μαραθώνας
2500 χρόνια μετά

12 Σεπτεμβρίου 2010, 19:30 

Ανήμερα της μάχης θα περπατήσουμε στον Τύμ-

βο, να ξαναζήσουμε την ιστορία, σε μια διαδρομή

μνήμης προς τον Τύμβο με τη συμμετοχή διακε-

κριμένων ηθοποιών, που θα αφηγηθούν από τον

Ηρόδοτο και άλλα αρχαία κείμενα την περιγραφή

της Μάχης.  

Έχουν ήδη δεχθεί να συμμετάσχουν η Λυδία Κο-

νιόρδου και ο Λευτέρης Βογιατζής. 

Η μουσική παρέμβαση ανήκει στον Νίκο Ξανθού-

λη, με αρχαία λύρα, αρχαία ελληνική σάλπιγγα και

αυλό. 

Θα συμμετάσχει επίσης ο μουσικός Χάρης Λα-

μπράκης, στο ney (αρχαίο πνευστό της Μεσοπο-

ταμίας), καθώς και η Μαρία Πολύζου, η πρώτη γυ-

ναίκα που αναβίωσε τον Φειδιππίδειο Άθλο.

Την εκδήλωση οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και ο Δήμος Μα-

ραθώνα, οι οποίοι έχουν θέσει μακροπρόθεσμο

στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση του τραυματι-

σμένου ιστορικού τοπίου, που θα εδραιώσει τον

Μαραθώνα ως τόπο προορισμού για Έλληνες και

ξένους επισκέπτες.

Συναυλία με τον ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου το βράδυ θα βρίσκεται για μια μοναδι-

κή συναυλία στη “Γιορτή του Μελιού”. Μια εξαιρετική ευκαιρία για

όλους τους κατοίκους της Κερατέας και των γειτονικών Δήμων

να ζήσουν μια αξέχαστη βραδιά απολαμβάνοντας όλα εκείνα τα

μουσικά «διαμάντια» που κάνουν τον κόσμο, με το άκουσμά τους

και μόνο, να τα σιγοτραγουδά. Τον εκλεκτό ερμηνευτή θα συνο-

δεύει στη σκηνή μια καταπληκτική επταμελής ορχήστρα με τους

πιο καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 

& ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, 8:30μ.μ. 

Μια μεγάλη γιορτή γεμάτη rock, reggae και pop ρυθμούς.

Αν έχετε ακούσει για τα live τους αλλά δεν τους έχετε δει ακό-

μη ζωντανά ή αν θέλετε να ξαναζήσετε αυτή την εμπειρία, τότε,

την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στη “Γιορτή Μελιού Κερατέας”.

Γιορτή Μελιού στην Κερατέα
Παστέλια και ...ρακόμελα στους πάγκους!!

4 - 5  Σεπτεμβρίου
Μετά τη λήξη του Φεστιβάλ στο Οβριόκαστρο της Κερατέας, ακολουθεί το  φεστιβάλ του μελιού.

― η Γιορτή Μελιού διοργανώνεται το Σάββατο, Κυριακή 4,5 Σεπτεμβρίου από το Δήμο Κερατέας, τον Με-

λισσοκομικό Συνεταιρισμό Κερατέας και τη Νομαρχία  με περίπτερα μελισσοπαραγωγών και φορέων της

πόλης, εκθέσεις ζωγραφικής και συναυλίες.

ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2010
στο Κορωπί

H είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κρω-

πίας με την ονομασία «Σφήττεια», με μεγάλη ανταπόκριση

του κόσμου στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, και εκ-

δηλώσεις με ποιότητα κατά γενική ομολογία.

...στον τρύγο και στο πάτημα

Tο διήμερο 4 και 5 του Σεπτέμβη, για πρώτη φορά εορτά-

ζεται ο τρύγος στο Κορωπί. Στη προνομιακή αγροτική-

αμπελουργική  περιοχή της πεδιάδας των Μεσογείων του

Δήμου Κρωπίας με την ονομασία «Πάτημα» (Σταθμός Προ-

αστιακού –οδός Φιλοζωικής) ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

Κορωπίου έχει οργανώσει για 

– το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ. τις εκδηλώσεις:
– Επίδειξη δεξιοτεχνίας τρακτέρ στην περιοχή Πάτημα

(σταθμός Προαστιακού).

– Το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Μίχας και οι Sputniks σε

ένα εκρηκτικό μείγμα Rock, Pop & alternative ήχων

στο Θέατρο της Πλ. Δεξαμενής, στις 20:30. 

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις «Λήναια 2010»

μεταφέρονται στην έδρα του συλλόγου (B. Κωνσταντίνου
31, κοντά στο Δημαρχείο Κορωπίου), στις 8μ.μ.

“Αμπέλι: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον” εισήγηση του προ-

έδρου του ΑΣΚ Σταμάτη Γεωργάκη.

– Απονομή αναμνηστικών στους τιμώμενους παλιούς

αμπελουργούς.

– “Αμπέλι και τρύγος στην αρχαιότητα”, εισήγηση του αρ-

χαιολόγου Δέδε Λιώνη.

– “Η ιστορία του Αμπελιού”, προβολή διαφανειών από το ΕΚΤ.

– Συναυλία με τραγούδια του κρασιού από την “Τρίτη Βάρδια”.

– Μπουφές με γεύσεις κρασιού και μουσταλευριάς.

Παράλληλα στο χώρο θα λειτουργούν: 

– Εκθεση ζωγραφικής από τους καλλιτέχνες Δεμίρη Φω-

τεινή, Δρακάκη Μπέτυ, Μπάτα Ντίνα, Πρόφη Γιάννη,

Ντούνη Ματούλα, Τσεβά Αγγελική και Χατζή Αθηνά.

– Εκθεση φωτογραφίας “Ο τρύγος άλλοτε...”.

Ακόμη, το πρωί της Κυριακής, έχει προγραμματιστεί, δεν-

δροφύτευση στο Πάρκο Δεξαμενής, ενώ το απόγευμα,

στις 7, θα παρουσιαστεί το παιδικό show «οι μαστοράτζες
του τσίρκου» (χορηγίες από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή
Αγκαλιά»)

“Αμάν ναι!” 

Η 3η εβδομάδα ξεκινά την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στο

Δημοτικό Θέατρο του Πάρκου Δεξαμενής στις 20:30,  με

την συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κορωπίου.

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου , στις 21:30,  στο 38ο χλμ Αθη-

νών-Σουνίου, στον Ι. Ν Αγίου Δημητρίου Αλυκού, οι εξαι-

ρετικοί «Αμάν ναι!» αναδεικνύουν το Ρεμπέτικο και Σμυρ-

ναίικο είδος της μουσικής του τόπου. Οι εκδηλώσεις συνε-

χίζονται με θεατρικές και μουσικές παραστάσεις για μι-

κρούς και μεγάλους( 8, 9, 10, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου).

Θα επανέλθουμε.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Μεγάλη Συναυλία, Beach Parties, Ζωντα-

νές Αναμεταδώσεις, Video Projection και

παίξετε εσείς την δική σας μουσική 

κάνετε τις δικές σας αφιερώσεις 

ζωντανά στον αέρα του Mind Radio. 

4 - 5 Σεπτεμβρίου στην 

παραλία της Αναβύσσου

Ενημερώσου για το  ΗΙV επιδημία

Με στόχο την ενίσχυση του πολι-

τισμικού δυναμικού και της πολιτι-

στικής αναβάθμισης του τόπου, ο

Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής

Επιχείρηση του Δήμου διοργανώ-

νουν για τρίτη  συνεχή χρονιά μια

σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο

του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη.

Η αφετηρία των εκδηλώσεων γί-

νεται το Σάββατο 11  Σεπτεμβρίου

και η λήξη την Κυριακή 29 /9.

Συγκεκριμένα:

― 11/9 Σάββατο, ώρα 21.00 στο

Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου

(Κλειτάρχου και Αριστείδου)

― Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχή-
στρας Δήμου Γέρακα
Διασκευή του Έργου του Μίκη Θε-
οδωράκη « Σουίτα μπαλέτου Ζορ-
μπάς»  με την συμμέτοχη της Χο-
ρωδίας « Ambitus»

― 16/9 Πέμπτη, ώρα 19.00 - ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

― Θεατρική Παράσταση «Ομήρου

Οδύσσεια - Το παραμύθι των πα-

ραμυθιών» της Κάρμεν Ρουγγέρη

― 18/9, Σάββατο, ώρα 20:00 ΠΑΡ-

ΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

Γιορτή Τσικουδιάς  - Σύλλογος
Κρητών Γέρακα “Η Μεγαλόνη-
σος”
― 19/9, Κυριακή, 20.00 στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Εγκαίνια έκθεσης
γλυπτικής, Γιώργος Καλακαλλάς:
Η Ποιητική της φόρμας 

21:00 Πολιστικό Κέντρο Θεατρικό

έργο  «Το Γάλα».

Πολιτιστικά στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ
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Ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος (Publius

Ovidius Naso, 43π.Χ. - 17μ.Χ.) έγινε

γνωστός ιδίως από τα έργα του “Ερω-

τική Τέχνη” (Ars Armatoria) και Μετα-

μορφώσεις (Metamorphoses). 

Για αδιευκρίνιστους λόγους, ίσως  για

κάποιο πιθανό παράπτωμα, όταν ήταν

στην αρχή της συγγραφικής του δρα-

στηριότητας, περνά από δίκη με εντο-

λή του αυτοκράτορα και εξορίζεται

στους Τόμους (Tomis) στα βορειοανα-

τολικά σύνορα της αυτοκρατορίας,

όπου και ζεί μέχρι το θάνατό του. 

Οι λόγοι της εξορίας παραμένουν σκο-

τεινοί. Φαίνεται όμως, ότι είχε  προ-

σβάλει το πρόσωπο του αυτοκράτορα

Οκταβιανού και αυτό, με το αιτιολογι-

κό της εσχάτης προδοσίας, επέσυρε

την τιμωρία και την καταδίκη του. 

Κάποιοι λένε, πως ο Οκταβιανός,  είχε

μια  νεαρή  εγγονή ζωηρή, την Ιουλία,

που η ακόλαστη ζωή της του χαλούσε

το ηθικό του προφίλ. Στον κατάλογο

δε των εραστών της, δεν διστάζουν να

εντάξουν τον Οβίδιο. 

Αυτό το γεγονός, προφανώς θεωρήθη-

κε προσβολή για τον αυτοκράτορα. O

Οβίδιος απογοητευμένος, προτού φύ-

γει  για την εξορία, είχε καταστρέψει,

καίοντας το κύριο και μεγάλο έργο της

ζωής του, τις “Μεταμορφώσεις”. Ευτυ-

χώς κάποια αντίτυπα, είχαν ανεπίσημα

κυκλοφορήσει μεταξύ των φίλων του

και έτσι διασώθηκε σε εμάς το έργο

του. 

Στις “Μεταμορφώσεις”, η έμπνευση

καταγράφεται άμεσα ή έμμεσα με την

μεταμόρφωση ενός ανθρωπίνου όντος

σε μια άλλη τάξη όντων: θηλαστικών,

ερπετών, εντόμων, μυθικών πλασμά-

των, φυτών, αλλά και λίθων μετάλλων,

λοιπών στοιχείων της φύσης, όπως σε

νερό, αέρα,  αστερισμούς. 

Από αυτό το έργο, το οποίο ειρήσθω

εν παρόδω ήταν πολύ αγαπητό, θα

αντλήσω ένα επεισόδιο. 

Η “Σαλμακίς” είναι μια πηγή νερού με

κακή φήμη. Στα νερά της, όποιος τολ-

μήσει να βουτήξει ή έστω να βραχεί,

νοιώθει τα μέλη του να παραλύουν, να

γίνονται ανίκανα για κάθε αντίδραση

και όχι μόνο αυτό: Νοιώθει να αλλάζει

το φύλο του.       

Η ιστορία αρχίζει κάπως έτσι:

Ο Ερμής με την Αφροδίτη, την θεά των

Κυθήρων, αποκτούν ένα παιδί. Οι κό-

ρες του Δία Ναϊάδες, νύμφες των γλυ-

κών νερών, αναλαμβάνουν να το ανα-

θρέψουν  στις σπηλιές της Ίδης, που

βρίσκεται στη  μικρασιατική Τρωάδα. 

Το παιδί, στα κύρια χαρακτηριστικά

του, όψη και γεννητικά φύλου, έμοιαζε

στον πατέρα του, αλλά και στη μητέρα

του (ερμαφρόδιτος). Όταν μεγάλωσε,

για να γνωρίσει τον κόσμο, άρχισε να

περιπλανιέται  στην κοντινή  μικρασια-

τική Λυκία και Καρία.

Εκεί τον βλέπει η Σαλμακίς. Η Σαλμα-

κίς είναι νύμφη Ναϊάδα. Οι αδελφές

της, οι οποίες  ήταν σκληρές αμαζό-

νες,  την κορόιδευαν, που αντί  να γυ-

μνάζεται και να εξασκείται στο κυνήγι

και στα όπλα σαν και αυτές, εκείνη όλη

την ημέρα, το μόνο που έκανε ήταν να

λούζεται, να λιάζεται, να κοιτάζεται

στα νερά, να στεγνώνει το όμορφο

κορμί της σε στρωμένα φύλλα, να κα-

μαρώνει το σώμα της, να στολίζεται

και να χαϊδεύει τα μαλλιά της. 

Εκεί λοιπόν, μια μέρα ηλιόλουστη που

μάζευε λουλούδια  κοντά  στην πηγή,

αντικρύζει τον Ερμαφρόδιτο,  θαμπώ-

νεται από την ομορφιά του, τον ερω-

τεύεται και ποθεί να τον κάνει δικό

της. «Αν δεν είσαι θεός με αυτή την
ομορφιά, σίγουρα πρέπει να είσαι ο
Έρως», του είπε. 

Tο παιδί άπραγο  κοκκινίζει, δεν ξέρει

τίποτα περί έρωτα. Η Σαλμακίδα  επι-

μένει, γίνεται ορμητική. Το παιδί έκ-

πληκτο  αντιστέκεται, αρνείται. Η Σαλ-

μακίδα κάνει για λίγο πίσω, δεν φεύ-

γει, κρύβεται,  καιροφυλαχτεί. Το παιδί

μοναχό του πιά  και μαγεμένο από τη

φύση, ξεγυμνώνεται και δροσίζεται

στο νερό.  Η γυμνή ομορφιά του κάνει

την Σαλμακίδα, που τον παρακολουθεί

κρυμμένη, ασυγκράτητη: «Είσαι δικός
μου,  είσαι  μόνο δικός μου» αναφωνεί,

πετάει τα ρούχα της και μπαίνει κι αυ-

τή στο νερό.  Ορμάει, τον αρπάζει·

εκείνος παλεύει, εκείνη τον γεμίζει με

φιλιά, εκείνος μάταια προσπαθεί να ξε-

γλυστρήσει, εκείνη κουλουριάζεται

στο κορμί του σαν φίδι. «Άδικα αγωνί-
ζεσαι. Δεν θα μου ξεφύγεις»* του λέ-

ει εκείνη και ξεφωνίζει  «Ακούστε θε-
οί. Να μην έρθει ποτέ η μέρα, που θα
με χωρίσει από αυτόν». 
Οι θεοί που ποτέ δεν είναι δίκαιοι και

ποτέ με το μέρος του αδυνάτου, την

εισακούουν  και τα αγκαλιασμένα σώ-

ματα τώρα μεταμορφώνονται και παίρ-

νουν την μορφή ενός μόνο όντος. 

Όπως «όταν ενώνεις δυο κλαδιά στην
ίδια φλούδα και τα βλέπεις να γίνονται
ένα» και αυτό το ένα γίνεται στο τέ-

λος το δικό σου που το απομυζάς και

σε τρέφει**.  Οι θεοί ρίχνοντας το ολέ-

θριο φαρμάκι  τους στο νερό, είχαν

ικανοποιήσει την ικεσία της Σαλμακί-

δας, αλλά και καταράστηκαν μολύνο-

ντας την πηγή. 

Οι Λατίνοι ποτέ δεν έφτασαν το ύψος

της έμπνευσης,  ούτε της φιλοσοφικής

αναζήτησης των αρχαίων Ελλή-

νων.΄Εχτισαν όμως  και θέριεψαν την

αλλότρια τέχνη με την δική τους ομορ-

φιά  του νου  και δι’ αυτής μετάδωσαν

σε όλη την Ευρώπη το ελληνικό πνεύ-

μα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Κάτι μου θυμίζει αυτό.

** Και αυτό αλληγορικά, γνώριμο μου φαντάζει. 

–––––––––
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“Μεταμορφώσεις” Οβιδίου 

Κόβουν συντάξεις 

κάτω των 400 ευρώ! 

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Κόψανε καλοκαιρινά

επιδόματα σε συνταξιούχους με αποδοχές κάτω

των 400 ευρώ.

Ευθυγραμμισμένοι στις επιταγές του Μνημονίου,

δεν ορώδησαν να περικόψουν, αυτό το ψυχίο που

παίρνει ένας άνθρωπος που ζει κάτω από το όριο

της φτώχειας.

Μου τό ‘δειξε προχθές αναγνώστρια το χαρτί με

την περικοπή και δεν το πίστευα. Ζει με αναπηρι-

κή σύνταξη και αποστερούμενη βασικά ειδη δια-

τροφής. Δεν συζητάμε βέβαια για ένδυση, δια-

σκέδαση και άλλα τέτοια “χλιδάτα” πράγματα. 

Κι αναρωτιέται κανείς: ως που θα φτάσουν! Πόσο

ανάγλητοι μπορεί να γίνουν, οχυρωμένοι πίσω

από τις δικές τους παχυλές απολαβές! 

Κι ως πότε, φαντάζονται, ότι θα κρατούν το λαό

“δεμένο” με το μπαμπούλα των ΜΜΕ και της χρε-

ωκοπίας; Οταν αδειάσει το στομάχι και φτάσουν

στην εξαθλίωση, ν’ αρχίσουν να φοβούνται. Να

φοβούνται το μη έχει τους.

Οταν δεν έχεις να χάσεις τίποτα, κάνεις απίστευ-

τα πράγματα. Και έχουμε δει πολλές φορές, αν-

θρώπους απογοητευμένους να ζώνονται με πυρο-

μαχικά και ...όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό ας το

έχουν καλά στο νου τους και οι  δανειστές τοκο-

γλύφοι αλλά και οι εντολοδόχοι μας...

Και ο τιμάριθμος στην ανηφόρα!!
Και ενώ οι μισθοί, οι συντάξεις, οι αποδοχές, οι

εισπράξεις όσων εργάζονται για τον καθημερινό

επιούσιο συνεχώς μειώνονται, οι τιμές ευημε-

ρούν, αφού συνεχώς ανεβαίνουν την αυξητική

κλίμακα των ανατιμήσεων.

Λένε ότι θα διπλασιάσουν την τιμή στο ρεύμα!

Οτι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει 60% επάνω!

Στο μεταξύ καθημερινά κλείνουν μαγαζιά.

185.000 μικρές επιχειρήσεις αναμένεται να βά-

λουν λουκέτο μέσα στο 2011, συμφωνα με επί-

σημα στοιχεία της ΓΣΕΒΕ. Καίγεται η ψυχή σου.

Και να σκεφθεί κανεις ότι όσοι εργάζονται στις

επιχειρήσεις τους δεν θεωρούνται εργαζόμενοι!,

δεν μπαίνουν στον ΟΑΕΔ για υποστήριξη. Και

αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι ως επί το πλεί-

στον  οικογενειακές! 

Μικρά μπακάλικα έκλεισαν και στη θέση τους

“φύτρωσαν” ...carrefour!

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ο προαιώνιος αστάθμητος παράγων στην καταδυ-

νάστευση και καταδολίευση ενός λαού είναι πά-

ντοτε ο ίδιος ο λαός. Ποτέ, όπου γης και Ιστορίας,

κανένα σχέδιο υποδούλωσης και εκμετάλλευσης

δεν ήταν τέλειο. Όλα είχαν την Αχίλλειο πτέρνα

τους, τη μικρούλα διαρροή που μεταβάλλεται σταδιακά σε ορμητικό

ποτάμι και στο τέλος όλα τα μεγαλεπήβολα σχέδια των δυναστών και

των ντόπιων λακέδων τους συναντούν νομοτελειακά το Βατερλώ

τους. Αυτή την ιστορική νομοτέλεια την γνωρίζουν φυσικά τόσο οι

διεθνείς χρυσοποίκιλτες κοιλιές που θέλουν να καταπιούν την Ελλά-

δα, όσο και τα ημεδαπά μεγάλα ανθρωπάκια της καρπαζιάς, έναντι

των οποίων –δυστυχώς- εξακολουθούν να εκστασιάζονται και να ζη-

τωκραυγάζουν τινές αθεράπευτοι εξ’ ημών. Είναι γνωστό στους λά-

τρεις της Ιστορίας ότι όλοι ανεξαιρέτως οι κατακτητές μελετούσαν

τον βίο και την πολιτεία των αρχαιοτέρων ομοφρόνων τους και πά-

ντοτε πίστευαν ότι θα τα καταφέρουν καλύτερα από εκείνους, αφού

το δικό τους σχέδιο κυριαρχίας θα ήταν, βεβαίως βεβαίως, αλάνθα-

στο.

Στην περίπτωση της σημερινής υποδούλωσης της Ελλάδας οι σύγ-

χρονοι Μήδοι δεν βασίζονται μόνο στην ισχύ του χρήματος που πα-

ράγει όλες τις άλλες επίφοβες –πλην φθαρτές- δυνάμεις. Έχουν

φροντίσει τα τελευταία 20 χρόνια, με την συνειδητή και πρόθυμη βοή-

θεια των ντόπιων Δημάρατων να χώσουν στους αγαθούς και φιλόξε-

νους κόρφους μας τόσα και τέτοια αυγά του φιδιού που πιστεύουν ότι

όταν εκκολαφθούν θα γεμίσει η Ελλάδα λογιών-λογιών αλλοδαπά και

ημεδαπά φιδάκια και φίδαρους ώστε να καταστεί αδύνατη και μάταια

κάθε προσπάθεια αντιστάσεώς μας. Το μόνο που ουσιαστικά διαφο-

ροποιεί την σύγχρονή μας Πέμπτη Φάλαγγα δωσιλόγων, είναι ότι ο

εξωμότης Σπαρτιάτης Δημάρατος είχε προειδοποιήσει τον Ξέρξη

πριν από την μάχη των Θερμοπυλών ότι ήταν εξαιρετικά ανησυχητι-

κό που οι Σπαρτιάτες λούζονταν, χτενίζονταν και έπαιζαν. Ενώ οι ση-

μερινοί ελληνότυποι σφουγγοκολάριοι του κάθε Ντομινίκ Στρος Καν,

μη έχοντες παρά ελάχιστη –κι αυτή γιαλαντζί- Ελλάδα στις ψυχές

τους, δεν έχουν πληροφορήσει τ’ αφεντικά τους ότι οι πνευματικές

και ψυχικές δυνάμεις κι αντιστάσεις αυτού του λαού είναι αφάντα-

στες κι αστείρευτες.

Τα κύρια εργαλεία που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν για τον εκ-

φοβισμό και την απονεύρωσή μας είναι αφενός η πολιτική εκμετάλ-

λευση του δυσανάλογα μεγάλου προς τα αριθμητικά και άλλα δεδο-

μένα μας πλήθους λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και η λογικά ανα-

μενόμενη να λειτουργήσει ως κράχτης συνεχώς αυξανόμενης εισό-

δου τους, νομιμοποίηση με το νομοσχέδιο του Γ.Α.Π. για την απόδο-

ση ιθαγένειας. Το ότι οι περίπου μισοί –προς το παρόν- και συνεχώς

αυξανόμενοι είναι μουσουλμάνοι αποβαίνει εξαιρετικά βολικό. Το άλ-

λο, ανυπολόγιστο ως προς τις εθνικά βλαπτικές παρενέργειές του εί-

ναι το νομοσχέδιο «Καλλικράτης» που με τις περιφέρειές του αναμέ-

νεται να προωθήσει περαιτέρω και δραστικότερα τα εδώ και χρόνια

υποβόσκοντα, αποσχιστικά παιχνίδια των ταγών της Παγκόσμιας Δια-

κυβέρνησης σε βάρος της Ελλάδας.

Το σχέδιο εκβιασμού και κατάπνιξης των λαϊκών αντιδράσεων έχει

προϋπολογισθεί να υλοποιηθεί ως εξής: Εάν η κυβέρνηση του νεο-

ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι πολιτικοί της σύμμαχοι και τα μεγάλα Μέσα Μαζικής

Εξαπάτησης δεν καταφέρουν να αποκοιμίσουν ικανοποιητικά τον ελ-

ληνικό λαό όταν τα κράτη δανειστές μας θα αποσπούν τα φιλέτα της

δημόσιας περιουσίας, τότε θα ενεργοποιούνται και θα συνδαυλίζο-

νται μειονοτικά κινήματα των λαθρομεταναστών οι οποίοι μετ’ ου πο-

λύ, εκμεταλλευόμενοι το νομοσχέδιο-εθνικό ολετήρα του Γ. Παπαν-

δρέου για την «ελληνοποίησή» τους θα ιδρύσουν εθνοτικά κόμματα

με πρώτο το αλβανικό στο οποίο προετοιμάζεται να ηγηθεί ο σφόδρα

αγαπών την Ελλάδα Όντι Τσενάϊ, εκπαιδευόμενος καταλλήλως σε

πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Το υπό ίδρυση και δεύτερο –προς το πα-

ρόν- σε αριθμητική δύναμη πακιστανικό κόμμα θα μπορεί και αυτό

άνετα να υπερβεί το όριο του 3% για την είσοδό του στην Βουλή των

Ελλήνων(;). Μιλάμε για δύο εθνοτικές ομάδες λαθρομεταναστών

στην Ελλάδα, των οποίων οι κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης εί-

ναι παραδειγματικά υποχείρια των Η.Π.Α. Η υποκίνηση κάποιων προ-

βοκατόρικων επεισοδίων μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών είναι παι-

χνιδάκι για τις ξένες μυστικές υπηρεσίες που από την εποχή του Μη-

τσοτάκη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανενόχλητες από την δια-

βρωμένη και υπνώττουσα Ε.Υ.Π.

Έτσι κάθε φορά που οι τοπικές κοινωνίες ή πανελλαδικά κινήματα Ελ-

λήνων θα αντιδρούν στην υπό ξένη κρατική κυριαρχία αποικιοποίηση

τμημάτων της ελληνικής  επικράτειας η Ελλάδα θα γίνεται μπάχαλο.

Το ίδιο ακριβώς εκβιαστικό έργο αναμένεται να

σκηνοθετήσουν οι υπερεθνικοί μαριονετίστες με

κάποιους «πιασμένους» και προωθημένους με τα

χίλια περιφερειάρχες-μαριονέτες. 

«Τι έκαναν λέει οι Κρητικοί; Δεν συμφωνούν να

υπαχθούν κάποιες εξόχως τουριστικές περιοχές τους υπό την κυριό-

τητα του γερμανικού κράτους; Για βάλτε να παίζει το εργάκι της

«Κρητικής Πολιτείας». Για αμολύστε τον Κρητικάρχη να κάνει δηλώ-

σεις για την ανάγκη περαιτέρω αυτονόμησης της Κρήτης. Κι όταν

σκύψουν το κεφάλι μαζέψτε τον πάλι». –«Τι λένε οι Θρακιώτες; Δεν

τους αρέσει να δοθεί το δάσος της Δαδιάς στη Γαλλία; Αμολύστε τον

Θρακάρχη να κάνει δηλώσεις για περαιτέρω αυτονόμηση της «τουρ-

κικής μειονότητας». –«Αντιδρούν οι Μακεδόνες να τους πάρουμε κά-

ποια από τα βουνά τους για να φτιάξουμε χιονοδρομικά; Αμολύστε

τον αρχιΜακεδόνα να μιλάει για τα δικαιώματα της «μακεδονικής μει-

ονότητας» -«Τι είπαν οι Ηπειρώτες; Δεν θέλουν ο δρυμός του Βίκου

και οι παραλίες της Θεσπρωτίας να περάσουν στην Ιταλία; Α τους

βλαμμένους! Δεν ξέρουν ότι μας χρωστάει το κωλοκράτος τους κι ότι

το δικαίωμά μας να τους κατάσχουμε ότι γουστάρουμε το έχει υπο-

γράψει η κυβέρνησή τους; Για αμολύστε τον «Ου Τσε Κα» να βάζει

μπόμπες και τον Ηπειρωτάρχη να κάνει δηλώσεις για τα δικαιώματα

των Τσάμηδων στην Τσαμουριά-Θεσπρωτία».

Έτσι σχεδιάζουν να κατακομματιάσουν την Ελλάδα και να την μετα-

τρέψουν σ’ ένα μωσαϊκό τσιφλικιών υπό ξένες δυνάμεις. Έτσι πι-

στεύουν ότι θα μας εκβιάσουν να συναινέσουμε στην απόσπαση πολ-

λών μικρών κομματιών της πατρίδας μας προκειμένου να μην μας

αποσπάσουν με τα μειονοτικά τους σενάρια ολόκληρες περιφέρειες.

Όταν αυτά τα σχέδια θ’ αρχίσουν να υλοποιούνται μην ξεχάσετε να

μουντζώσετε τους αυτοδιοικητικούς ταγούς που βαράνε παλαμάκια

στον «Καλλικράτη». Μην ξεχάσετε, επίσης, έναν-έναν όλους τους

«Έλληνες» βουλευτές που υπερψήφισαν το μνημόνιο της ντροπής.

Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέ-

ψουμε την υλοποίηση των σχεδίων που θα μας μεταβάλουν σε δου-

λοπάροικους μέσα στην ίδια την πατρίδα μας. Αρκεί να καθαρίσουμε

από την τηλεόραση την ψυχή μας, να βρούμε στα βάθη της το «όχι ρε

γαμώ το» και να το σηκώσουμε σημαία. Αλλιώς ας σκύψουμε ραγια-

δίστικα το κεφάλι κι ας αποδεχθούμε ότι κάποιοι άλλοι είναι πιο άξιοι

για να έχουν αυτή τη χώρα κι ότι οι μεγάλες χιλιετίες της  Ελλάδας

θα τελειώσουν στα μικρά τωρινά  μας χρόνια. 

Εισπρακτική κοινοπραξία ΠΑ.ΣΟ.Κ-Δ.Ν.Τ
Δ΄ μέρος (τελευταίο)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Δεν είναι μόνον οι πολιτικοί και οι βουλευτές,

που οι πράξεις και τα έργα τους αποτελούν, στη

σημερινή εποχή, το μελανό σημείο και το όνει-

δος της Δημοκρατίας!

Δυστυχώς, ανάλογες συμπεριφορές υιοθετούν

συχνά και εν τοις πράγμασι και οι εξαρτώμενοι

από την κεντρική πολιτική διοίκηση, σε επίπεδο

οικονομικό και πολιτικό, δημοτικοί μας άρχοντες,

δήμαρχοι και σύμβουλοι!  

Ψεύτικες εξαγγελίες και πλατιά χαμόγελα,

αγκαλιές, φιλιά, υποσχέσεις. Μέχρι να βγουν!

Μετά... ύφος δέκα καρδιναλίων, παγερή έκφρα-

ση, σφιγμένο χαμόγελο, ανύπαρκτη καλημέρα!

Κομπλεξικοί, αδιάφοροι, αλαζόνες. Στόχος τους

και μοναδική τους επιδίωξη η τακτοποίηση των

οικογενειακών περιουσιακών και οικονομικών

τους θεμάτων και το άρμεγμα της αγελάδας του

δημοτικού κορβανά και των κρατικών επιχορηγή-

σεων για υπερτιμολογημένα ή και πολλές φορές,

για ανύπαρκτα ή ήδη κακοφτιαγμένα έργα!

Και φυσικά οι πάσης μορφής και προέλευσης

προμήθειες για αναθέσεις έργων, για χορήγηση

αδειών νυκτερινών κέντρων, επεκτάσεις λει-

τουργίας τους κ.λπ., κ.λ.π.

Eν όψει, λοιπόν, των επερχομένων δημοτικών

εκλογών, καλόν είναι να αρχίσουμε να ενδιαφε-

ρόμαστε περισσότερο  για την περιφερειακή δι-

οίκηση και τους δήμους καθώς και τα πρόσωπα,

που κάθε φορά στελεχώνουν τα δημοτικά συμ-

βούλια, είτε είναι δήμαρχοι είτε είναι απλοί σύμ-

βουλοι. Μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποι-

ήσει, αλλά αποτελούν κι αυτοί τμήμα της κεντρι-

κής εξουσίας, με αυξημένες αρμοδιότητες. Απο-

τελούν μια μικρογραφία κυβέρνησης, που εκλέ-

γεται για να διοικήσει με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο την πόλη, ή τώρα πιά και  την ένωση πό-

λεων (Καλλικράτης).

Οσον αφορά στην περιοχή μας, με βοηθό την

πείρα μας, που έχουμε αποκτήσει κατά το πα-

ρελθόν και μέχρι σήμερα, ως δημότες αυτής της

πόλης, ας δούμε ποιούς, μέχρι τώρα, εκλέγουμε:

πολλοί από τους περί ων ο λόγος, λοιπόν, στε-

ρούνται και μόρφωσης και διοικητικών ικανοτή-

των. Αλλοι δεν ξέρουν καλά-καλά ούτε και τα ελ-

ληνικά, αδυνατούντες να συντάξουν ακόμη και

ένα απλό κείμενο! Είναι απαίδευτοι, αδίστακτοι,

καιροσκόποι. Το μόνο τους προσόν οι κομματικές

επιδόσεις, ο κομματικός φανατισμός και η ικανό-

τητα διαπλοκής!Και ως εκ τούτου είναι  και επι-

κίνδυνοι! Εχουν τον τρόπο να πλησιάζουν

απλούς, απονήρευτους ανθρώπους και κυρίως

ηλικιωμένους και  να τους τάζουν χάρες πουλώ-

ντας τους  εξυπηρετήσεις (σβήσιμο κλήσεων για

παράνομη στάθμευση, στραβά μάτια για πολεο-

δομικές παραβάσεις - βέβαια με την αντικαταβο-

λή κάποιου μικρού χρηματικού αντιτίμου σε συ-

νεργασία με τον  υπάρχοντα  πάντοτε επίορκο

πολεοδομικό υπάλληλο). Τους τάζουν ακόμη και

προσλήψεις μέσω του κεντρικού κόμματος που

τους στηρίζει και το στηρίζουν, κλείνοντας ρα-

ντεβού με υπουργούς, βουλευτές, νομάρχες και

κομματικούς περιφερειάρχες. Ακόμη και στην

Αστυνομία έχουν τον δικό τους άνθρωπο, κομ-

ματικό φερέφωνο κι αυτός, που τους διευκολύ-

νει στο τόσο  «δημιουργικό» για την πόλη, έργο

τους! Κάποιοι απ’ αυτούς, θρασύτατοι, αναξιο-

πρεπείς, αρριβίστες, δεν διστάζουν να δημοσιο-

ποιήσουν το όποιο δικό τους  πρόβλημα, προκει-

μένου να προκαλέσουν τον οίκτο των συνδημο-

τών τους και να αποσπάσουν τα τόσα πολύτιμα

γι’ αυτούς, ψηφαλάκια! Δεν φείδονται μήτε της

κολακείας και της παράκλησης, μήτε της συκο-

φαντίας και των απειλών, όπου τους παίρνει βε-

βαίως! Δεν σταματούν πουθενά προκειμένου  να

επιτύχουν τον σκοπόν τους: την πραγμάτωση

αποκλειστικώς και μόνον των αχαλίνωτων φιλο-

δοξιών τους για την εξουσία και την καρέκλα!

Και βέβαια μιά, οποιαδήποτε συνεπεία αυτής, αρ-

γομισθία! Δυστυχώς για την πόλη, τύποι αυτών

των κατηγοριών και αυτών των χαρακτηριστικών

εκλέγονται κατ’ επανάληψιν, γινόμενοι ρυθμι-

στές των δημοτικών πραγμάτων! Ποιοί; Αυτοί,

που το πρώτιστον μέλημά τους είναι τι να αρπά-

ξουν και τι να «κονομήσουν», διαπλεκόμενοι

όπου και με όσους μπορούν!! Και ως φορείς πλέ-

ον εξουσίας, δεν υπολογίζουν τίποτε και κανέ-

ναν, ούτε και τους Νόμους, τους οποίους κατα-

στρατηγούν κατά το δοκούν, προκειμένου να κά-

νουν τις δουλειές τους! Κάτι ανάλογο, μπορεί να

συμβαίνει και με κάποιους επαγγελματίες, που

θεωρούν τον Δήμο, ως εφαλτήριο για την επαγ-

γελματική ή κοινωνική τους εξέλιξη ή την περαι-

τέρω αναρριχησή τους σε αξιώματα της κεντρι-

κής εξουσίας, αδιαφορώντας κατά τα λοιπά, για

τη λύση των δημοτικών προβλημάτων, που απα-

σχολούν το σύνολο των κατοίκων!

Εχουν υπάρξει βέβαια και πρόσωπα και υπάρχουν

κι ακόμα, με γνώσεις και θέληση για την βελτίωση

των κοινωνικών δρώμενων και των συνθηκών δια-

βίωσης μέσα στην πόλη μας, που όμως πάντοτε

αποτελούν την μειονότητα και δεν μπορούν να

επηρεάσουν καθοριστικά τα πράγματα

Ετσι εξηγείται γιατί δεν πάει τίποτε και στην πό-

λη μας καλά! Ολοι οι τομείς από την καθαριότη-

τα, το περιβάλλον, την ηχορρύπανση, την ασφα-

λή διαβίωση τελούν υπό καθεστώς συστηματικής

αδράνειας. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι,

περί άλλα τυρβάζουν, αν και κάποιοι θυμούνται

λίγο πριν τις εκλογές να κινητοποιηθούν υποκρι-

τικά, προς την δήθεν λύση κάποιων προβλημά-

των, για τα οποία όμως επί χρόνια αδιαφορούν

πανηγυρικώς!

Ολοι αυτοί είναι παράδειγμα προς αποφυγήν!

Δεν μας κάνουν! Με τη στάση τους έχουν αφή-

σει, χρόνια, πίσω την πόλη! Την ξέχασαν, ας τους

ξεχάσουμε κι εμείς!

Οι καιροί άλλαξαν. Απαιτείται μεγάλη προσοχή

που θα δώσουμε την ψήφο μας. Ας ψηφίσουμε

όλοι νέα άφθαρτα πρόσωπα, που έχουν αποδεί-

ξει με την στάση τους αγωνιστικότητα και αξιο-

πρέπεια και που θα μπορούμε να απευθυνθούμε

με εμπιστοσύνη για την λύση των όποιων προ-

βλημάτων της πόλης μας. Οχι πιά στα ανακυ-

κλωμένα άτομα, που μονοπωλούν επί τετραετίες

τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου, προς ίδιον

συμφέρον, χρησιμοποιώντας το φιλότιμο ή την

καλοσύνη μας! ή τις κομματικές αποχρώσεις

μας! Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε καινούρ-

γιο. Ο,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν! Και βασικά

δεν έδωσαν τίποτε! Η  πόλη δεν τους χρωστά

αναγνώριση, παρά μόνον χλευασμόν  και αποδο-

κιμασία! Κι αυτό ας μην το ξεχάσουμε ποτέ! 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μαραθώνας 2500 χρόνια μετά
17 Μεταγειτνιώνος 490π.Χ. - 12 Σεπτεμβρίου 2010, 19:30 Ανήμερα της μάχης θα περ-

πατήσουμε στον Τύμβο, να ξαναζήσουμε την ιστορία, σε μια διαδρομή μνήμης προς

τον Τύμβο με τη συμμετοχή διακεκριμένων ηθοποιών, που θα αφηγηθούν από τον Ηρό-

δοτο και άλλα αρχαία κείμενα την περιγραφή της

Μάχης.  Έχουν ήδη δεχθεί να συμμετάσχουν η

Λυδία Κονιόρδου και ο Λευτέρης Βογιατζής. Η

μουσική παρέμβαση ανήκει στον Νίκο Ξανθούλη,

με αρχαία λύρα, αρχαία ελληνική σάλπιγγα και

αυλό. Θα συμμετάσχει επίσης ο μουσικός Χάρης

Λαμπράκης, στο ney (αρχαίο πνευστό της Μεσο-

ποταμίας), καθώς και η Μαρία Πολύζου, η πρώτη

γυναίκα που αναβίωσε τον Φειδιππίδειο Άθλο.

Στον ηλεκτρονικό κόσμο των υπολογιστών η ζωή

δεν έχει αξία, ούτε τιμωρείται κάποιος που δολοφο-

νεί. Αντιθέτως κερδίζει πόντους και ανεβαίνει επίπε-

δα στο εκάστοτε παιχνίδι.

Οι φίλοι δεν είναι πάντοτε τόσο γνωστοί όσο οι

πραγματικοί, μερικές φορές δεν είναι καν γνωστοί.

Οι σχέσεις που δημιουργούνται ηλεκτρονικά δεν βα-

σίζονται στην προσωπική επαφή και την αντίστοιχη

διατύπωση εντυπώσεων, αλλά στην εικόνα που ο άλ-

λος χρήστης θέλει να σου περάσει. 

Τι γίνεται όμως όταν η κάθε είδους ηλεκτρονική κα-

τάσταση συγκρούεται με την πραγματική ζωή. Οι πα-

ρακάτω ειδήσεις έχουν αλιευτεί ηλεκτρονικά και

αποδεικνύουν την κρισιμότητα της ικανότητας του

κάθε χρήστη να διαχωρίζει το «ψεύτικο» απ’ το αλη-

θινό. 

- Ένας φανατικός παίκτης του Counter Strike, του

οποίου ο χαρακτήρας είχε σκοτωθεί κατά τη διάρ-

κεια διαδικτυακής μάχης, μαχαίρωσε στο στήθος τον

αντίπαλο του μέσα στο σπίτι του.

Ο οργισμένος  20χρονος Ζιλιέν Μπαρώ που σκότω-

σαν το χαρακτήρα του, επί εφτά μήνες παρακολου-

θούσε τον virtual δολοφόνο του, σχεδιάζοντας την

πραγματική εκδίκηση του.

Όταν εντόπισε το θύμα, ο Ζιλιέν του χτύπησε την

πόρτα και με το που άνοιξε ο άτυχος άνδρας, έβγα-

λε το μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος του θύμα-

τος.

Το θύμα επέζησε από θαύμα, όπως είπαν οι γιατροί,

αφού το μαχαίρι καρφώθηκε μόλις λίγα εκατοστά

μακριά από την καρδιά του.

- Φυτεύοντας ντοματούλες και φραουλίτσες ηλε-

κτρονικά, ένας 12χρονος χρέωσε την πιστωτική της

μητέρας του με 1400€ θέλοντας να γίνει κορυφαίος

παίχτης του παιχνιδιού Farmville στο facebook. Το

συγκεκριμένο παιχνίδι είναι δωρεάν για τους χρή-

στες του facebook όμως κάποιες υπηρεσίες του χρε-

ώνονται αδρά. 

Η μητέρα του 12χρονου, προσπάθησε μεν να πάρει

τα χρήματα της πίσω όμως δεν κατηγόρησε κανέναν

εμπλεκόμενο (facebook, zynga, farmville) παρά μόνο

τον εαυτό της για την ελλειπή προσοχή που έδειχνε

στο «σερφάρισμα» του γιου της…

- Ένας 36χρονος άντρας από τις Ηνωμένες Πολιτεί-

ες, εκδικήθηκε βασανίζοντας και φυλακίζοντας την

23χρονη φίλη του επί 4 μέρες στο σπίτι του γιατί διά-

βασε ένα μήνυμα στο Facebook και θεώρησε ότι τον

απατά.

Ο δράστης άρπαξε τη νεαρή γυναίκα από τα μαλλιά

και την έσερνε στο πάτωμα, απειλούσε ότι θα την

σκοτώσει ενώ προσπάθησε να την πνίξει με σχοινί

και πετσέτα. Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά, τα έκανε

μπροστά στα παιδιά της τα οποία παρακολουθούσαν

σοκαρισμένα το βασανισμό της.

Τα περιστατικά μπορεί να μοιάζουν ακραία, δεν είναι

όμως τίποτα άλλο παρά μια μηδαμινή αριθμητικά

αναφορά γεγονότων που συμβαίνουν καθημερινά

όταν μεταφέρουμε την ηλεκτρονική “ζωή” στην

πραγματική. 

Οτιδήποτε είναι έξω απ’ τις κανόνες της φύσης έχει

αποδειχθεί ότι ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να

το συνειδητοποιήσει και να το αξιολογήσει. 

Όταν η εικονική πραγματικότητα 

μπλέκεται με την αληθινή ζωή

CardioCardioSSalsaalsa
Συνδυάστε Συνδυάστε 

την άσκηση με την άσκηση με 

λάτιν χορούς λάτιν χορούς 

στο καινούργιοστο καινούργιο

πρόγραμμα τουπρόγραμμα του

Vari Sport ClubVari Sport Club

κάθε Δευτέρακάθε Δευτέρα

18:00 - 19:00.18:00 - 19:00.

από το Μεξικό

Λαθρέμπορος άγριων ζώων συνελήφθη στο αε-

ροδρόμιο της Μαλαισίας, όταν το προσωπικό

των Αερογραμμών της Μαλαισίας στο αερο-

δρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ ειδοποιήθηκε για

μια τσάντα που είχε σπάσει και ανοίξει, ενώ

ήταν επάνω σε μεταφορική ταινία. Η Υπηρεσία

άγριας ζωής και Εθνικών Πάρκων, δήλωσε ότι

βρήκαν 95 βόες συσφιγκτήρες, δυο κερασφό-

ρες οχιές και μια χελώνα Ματαμάτα στο εσω-

τερικό της αποσκευής του. Οι βόες συσφιγκτή-

ρες υπόκεινται σε κανονισμούς ή και σε πλήρη

απαγόρευση στις διεθνείς εμπορικές συναλλα-

γές, όπως αυτές παρατίθενται στη σύμβαση για

το διεθνές εμπόριο απειλουμένων ειδών. Σύμ-

φωνα με το μαλαισιανό δίκαιο, αν κριθεί ένο-

χος, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή

επτάχρονης κάθειρξης και πρόστιμο έως

100.000 ρίνγκιτ (32.000 δολάρια) για το κάθε

ζώο ή και τα δύο. 

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιο-

σύνης, ο Ουόνγκ έχει ήδη κριθεί ένοχος για λα-

θρεμπόριο άγριων ζώων στις Ηνωμένες Πολι-

τείες το 2001 και έχει καταδικαστεί σε 71 μη-

νών κάθειρξη. 

Αποσκευή ταξιδίου με 95 βόες συσφιγκτήρες
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«Στην εορταστική συναυλία στον Λυκαβηττό δεν είπα

μόνο τη λέξη “Κατοχή” αλλά και απηύθυνα προς κάθε

κατεύθυνση την προειδοποίηση ότι με βάση την ιστορι-

κή πείρα “ο Ελληνας όταν στριμώχνεται, καθώς είναι

πολυμήχανος, υποχωρεί, με τη σκέψη ότι τελικά κάτι

θα γίνει για να αποφύγει το κόστος της αναμέτρησης.

Υποχωρεί, υποχωρεί λοιπόν έως ότου τον αναγκάσουν

να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Τότε μη έχοντας

άλλη διαφυγή, θα γίνει είτε ήρωας είτε ραγιάς”. 

Είναι λοιπόν φρόνιμο, για τους εκάστοτε δυνατούς, να

μην ξεγελιώνται από την υπομονή, την παθητικότητα

και την υποχωρητικότητα του ελληνικού λαού αγνοώ-

ντας είτε υποτιμώντας το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θέ-

σει λόγω της ιδιομορφίας του χαρακτήρα του την κόκ-

κινη γραμμή, όπου η “σύνεση” μεταβάλλεται σε κείνο

το γνωστό ΟΧΙ, χάρη στο οποίο άλλωστε η έννοια “ελ-

ληνικότητα” από αρχαιοτάτων χρόνων είναι συνυφα-

σμένη με υπεράνθρωπες θυσίες με καταστροφικές για

τον ίδιο συνέπειες, που όμως τελικά μας χαλυβδώνουν

το ήθος και μας επιτρέπουν να βαδίζουμε όρθιοι με το

κεφάλι ψηλά... Κι αυτός είναι ο λόγος που αγάπησα με

τόσο πάθος την Ελλάδα και τους Ελληνες, ενώ πρέπει

να ομολογήσω ότι η καθημερινότητά τους με απωθεί σε

σημείο που να αποζητώ την απομόνωση. Γνωρίζω όμως

και κάτι άλλο: ότι ο Ελληνας με τους καλούς γίνεται κα-

λύτερος, ενώ με τους κακούς χειρότερος. Γι΄ αυτό και

το σύνθημα “η Ελλάδα στους Ελληνες” τον ομόρφυνε

και τον συστράτευσε, γιατί πίσω απ΄ αυτό έβλεπε ότι

κάποιοι δυνατοί θέλουν να παλέψουν μαζί του για κεί-

νο που αγαπά περισσότερο: την εθνική ανεξαρτησία! 

Κοίταξε όμως πόσο παράξενος σκηνοθέτης είναι η ζωή,

ώστε ύστερα από τριάντα χρόνια να βρεθεί ένας “κλώ-

νος” εκείνου που ανέμισε το σύνθημα αυτό πάνω από

τα κεφάλια των Ελλήνων, να πει το ακριβώς αντίθετο!

Οτι δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να παραχωρήσουμε

ένα μέρος από την εθνική μας ανεξαρτησία... Υποχρε-

ωμένοι από ποιους; Και τι είναι η εθνική ανεξαρτησία

για να την παραχωρείς και μάλιστα εθελοντικά πιστεύ-

οντας και διαλαλώντας ότι έτσι σώζεις τον λαό; 

Ομως η εθνική ανεξαρτησία είναι η ψυχή, η πνοή, η ίδια

η ζωή ενός ελεύθερου λαού. Χωρίς αυτήν ο λαός είναι

ουσιαστικά νεκρός. Μιας και η ψυχή δεν είναι ένα φτη-

νό πανί που το κόβεις για να δώσεις ένα κομμάτι εδώ κι

ένα κομμάτι εκεί. Είναι ένα ΟΛΟΝ, ομοούσιο και αδιαί-

ρετο... Και μου προκαλεί αληθινό πόνο το γεγονός ότι

τόσοι πολλοί και αξιόλογοι, ξεκινώντας από τον Γιώργο

Παπανδρέου, λησμόνησαν τις θυσίες αυτού του λαού

για την υπεράσπιση της εθνικής του ανεξαρτησίας. 

Θα ΄θελα εδώ να υπενθυμίσω ότι ο Ιταλός πρεσβευτής

στις 28 Οκτωβρίου του 1940 ζήτησε από τον Ιωάννη

Μεταξά την άδεια να χρησιμοποιήσουν οι Ιταλοί ορι-

σμένα λιμάνια και αεροδρόμια. Και εκείνος είπε ΟΧΙ εκ-

φράζοντας τη θέληση ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Δεν δήλωσε “για να γλιτώσω τη χώρα από την κατα-
στροφή ενός ενδεχομένου πολέμου “παραχώρησα ένα
μέρος της εθνικής μας ακεραιότητας”. 
Και ρωτώ: συγκριτικά ποια παραχώρηση είναι πιο σημα-

ντική για την ανεξαρτησία ενός λαού; Ο έλεγχος 2-3 λι-

μανιών ή η καθολική υποταγή της οικονομίας; Με άλ-

λα λόγια ποια θα ήταν βαρύτερη μορφή ξένης κατο-

χής; Η πρώτη ή η δεύτερη; 

Και κάτι ακόμη: Πιστεύω και μπορώ να το αποδείξω, ότι

δεν είναι η οικονομική μας κρίση που οδήγησε την Τρόι-

κα στη χώρα μας αλλά ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα

μιας διεθνούς συνωμοσίας με όργανα τρεις Τράπεζες,

μια Αμερικανική και δυο Ευρωπαϊκές. Το πώς και το για-

τί, όπως φαίνεται, ο ελληνικός λαός θα το δει μόνο

όταν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Και τότε θα πο-

νέσει πολύ. Πάρα πολύ. 

Οσο για τον ρόλο του πρωθυπουργού και της κυβέρνη-

σης θέλω να εκφράσω μόνο μια ευχή: Οτι έχουν πέσει

θύματα της πρωτοφανούς συκοφαντικής εκστρατείας

που κάποιοι ενορχήστρωσαν κατά της χώρας και του

λαού μας με καταστροφικές βλέψεις για το μέλλον

μας, που άλλωστε δεν τις κρύβουν και που για ανεξή-

γητους λόγους δεν φαίνεται να τις έχουν αντιληφθεί

ακόμα τόσοι και τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι, των οποίων

την ευθύνη και τον πατριωτισμό κανείς δεν μπορεί να

αμφισβητήσει. 

Ομως και μόνο το γεγονός αυτό αποτελεί κατά την τα-

πεινή μου γνώμη μέγιστη τραγωδία, δεδομένου ότι γί-

νονται έτσι άθελά τους ο καλύτερος αγωγός- σε σχέση

με την κομματική γεωγραφία της χώρας μας- για να

επιβληθεί η πιο σατανική και καταστρεπτική επίθεση

από όσες έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα.

Γιατί χτυπούν ταυτόχρονα το σώμα και την ψυχή μας

αποβλέποντας στην ολοκληρωτική μας διάλυση. 

Η Επιστολή δημοσιεύθηκε στα «ΝΕΑ» 13 Αυγούστου 2010

“Χτυπούν ταυτόχρονα το σώμα
και την ψυχή μας”

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου,

δημοσιοποίησε στον τοπικό τύπο,  την από-

φασή του να θέσει υποψηφιότητα ως δήμαρ-

χος του νεοσύστατου δήμου Ωρωπού, επικε-

φαλής της ανεξάρτητης δημοτικής παράτα-

ξης: «Δημοτική Συνεννόηση Ωρωπού». Στην

ομιλία του προς τους δημοσιογράφους τόνι-

σε, ότι οι στόχοι της παράταξης του είναι ο

νέος μεγάλος Δήμος του Ωρωπού να αποτε-

λέσει ένα πρότυπο εναλλακτικής, ορθολογι-

κής και πράσινης ανάπτυξης, να σταματήσει

επιτέλους να συμπεριφέρεται και να λογίζε-

ται απλώς ως προάστιο των Αθηνών αλλά να

γίνει πλέον ένας μεγάλος και δυνατός δήμος

της Αττικής. 

Ο Ωρωπός διαθέτει μια μοναδική συγκέντρω-

ση φυσικών πλεονεκτημάτων (θάλασσα, βου-

νό, λίμνη, λιμνοθάλασσα, ποτάμι), με σημα-

ντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Αμφιάρειο,

Αφίδναι) και με την δυνατότητα ανάπτυξης

πολιτιστικών δράσεων πανελλήνιας εμβέλει-

ας. 

Κύριο χαρακτηριστικό της παράταξης «Δημο-

τική Συνεννόηση Ωρωπού» θα είναι οι δημο-

κρατικές διαδικασίες και η σύνθεση των δημι-

ουργικών δυνάμεων που επιθυμούν να προ-

σφέρουν, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς

κομματικές αγκυλώσεις. Τόνισε ότι όλοι οι

συμμετέχοντες στο ψηφοδέλτιο της Δημοτι-

κής Συνεννόησης γνωρίζουν τις δυσκολίες

που συνεπάγεται ο νέος Δήμος καθώς είναι

πολλά τα λειτουργικά και διαχειριστικά ζητή-

ματα που πρέπει να επιλυθούν, πολλά και δια-

φορετικά τα προβλήματα σε κάθε περιοχή. 

–––––––––––

Ανατροπή του Μνημονίου

το μήνυμα των εκλογών

«Οι εκλογές αυτές, όσο και αν κάποιοι προ-

σπαθούν να τις υποβαθμίσουν πολιτικά, απο-

τελούν τις πλέον κρίσιμες πολιτικές εκλογές

στο νέο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό

περιβάλλον που διαμορφώθηκε μετά την

αποδοχή του Μνημονίου Δανεισμού. Ειδικά

οι εκλογές στην Αττική, την μεγαλύτερη Πε-

ριφέρεια της χώρας, όπου διαμένει ο μισός

περίπου πληθυσμός της Ελλάδας, δεν μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα από

τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται

σε βάρος του ελληνικού λαού. Η Περιφερεια-

κή ηγεσία που θα προκύψει από τις εκλογές

οφείλει να πάρει θέση για το οικονομικό και

κοινωνικό περιβάλλον, όπου θα ασκεί τις αρ-

μοδιότητές της και να δεσμευτεί στον λαό

για το αν θα λειτουργήσει ως το κοινωνικό,

πολιτικό και οικονομικό αντίβαρο, δημιουρ-

γώντας δημόσιες κοινωνικές δομές, αποδίδο-

ντας κοινωνικό μισθό και προωθώντας τους

πόρους της Περιφέρειας προς τους δοκιμα-

ζόμενους Έλληνες, ή αν θα λειτουργήσει ως

άβουλο και πειθήνιο εξαπτέρυγο της κεντρι-

κής εξουσίας και των αδιέξοδων πολιτικών

που εφαρμόζει. 

Είναι η εκλογική διαδικασία που δίνει την ευ-

καιρία στον ελληνικό λαό να καταψηφίσει το

μνημόνιο και τις αναποτελεσματικές και άδι-

κες πολιτικές που εφαρμόζονται. 

Απέναντι στις συντηρητικές-αδιέξοδες πολι-

τικές της κυβέρνησης που εφαρμόζονται

πρέπει να αντιπαρατεθεί μια Συμπαράταξη

Προοδευτικών Δημοκρατικών δυνάμεων, ικα-

νή να εφαρμόσει ένα ριζοσπαστικό, ενωτικό

και κοινωνικό πρόγραμμα, δημιουργώντας

νέες δομές, νέες ευκαιρίες και κυρίως νέες

προοπτικές για την Αττική και τους κατοίκους

του Λεκανοπεδίου». 
Απόσπασμα από άρθρο του στο περιοδικά “Πολιτικά”

Υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Ωρωπου 

ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου
με το συνδυασμό «Δημοτική Συνεννόηση Ωρωπού» 
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Με την παρουσία πολλών αξιωματούχων του κυβερ-

νητικού μηχανισμού, Γενικών Γραμματέων Υπουργεί-

ων, βουλευτών της περιοχής, διευθυντών νοσοκο-

μείων, αυτοδιοικητικών της ευρύτερης περιοχής κλπ.

και πολλών τοπικών παραγόντων και πολιτών ο συν-

δυασμός «Ζούμε Μαζί στο Δήμο Σαρωνικού» η  υπο-

ψήφια δήμαρχος Χριστίνα Χριστοφάκη – σύζυγος

του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου –

μαζί με τους συνεργάτες της, παρουσίασαν τους βα-

σικούς άξονες του προγράμματός τους εν’ όψει των

δημοτικών εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου, την

περασμένη Τετάρτη σε παραλιακό κέντρο της περιο-

χής.

«… το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο, αλλά ταυτό-
χρονα και ρεαλιστικό», τόνισε η Χρ. Χριστοφάκη.
«Είναι κοστολογημένο και άμεσα υλοποιήσιμο. Είναι
δομημένο με στόχο ο Δήμος Σαρωνικού να γίνει Δή-
μος πρότυπο για την Αττική. Να γίνει ένας σύγχρο-
νος, ανεπτυγμένος ευρωπαϊκός Δήμος».
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος αναφέρονται

κυρίως «στα θέματα της δημιουργίας δικτύου απο-
χέτευσης, του σχεδίου πόλης του νέου Δήμου, της

αναβάθμισης των υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας, τη
δημιουργία υποδομών συγκοινωνίας και μεταφορών
και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με σεβασμό
στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολι-
τών», όπως τόνισε η υποψήφια Δήμαρχος.

Η παρουσία και συμμετοχή απλών πολιτών, σύμφω-

να με τις εκτιμήσεις μας, δεν πρέπει να ικανοποίη-

σαν την υποψήφια.

Θα λέγαμε ότι αποτελεί πρόκριμα της αντίδρασης

των πολιτών κατά της κυβερνητικής πολιτικής, που

θα εκδηλωθεί στις προσεχείς εκλογές. Κι αυτό πρέ-

πει να προβληματίσει και την κυβέρνηση και τους

υποψηφίους της.

Αν λάβουμε υπ’ όψη μας την οργανωτική προσπά-

θεια και κινητοποίηση, την προσωπικότητα και την

συμπαθή εμφάνιση της υποψήφιας, το ιδιαίτερο κυ-

βερνητικό εκτόπισμα του συζύγου της και την οικο-

γενειακή της δυναμική στην περιοχή, μάλλον επιζή-

μια πρέπει να θεωρείται η κομματική στήριξη για την

υποψήφια.

Panos Metaxopoulos
Dance School

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ για ΠΑΙΔΑΚΙΑ από 3,5 ετών

ΓΛΥΦΑΔΑ: Α. Παπανδρέου 97 & Αχιλλέως

Τηλ. 210 963.4020

Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου

Mε την αποδοχή των

πολιτικών media 

η υποψηφιότητα 

του Αποστολάτου 

"Ο ενιαίος Δήμος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι τόσο προνο-

μιακός ώστε να «σφάζονται» πολλοΙ για τη διεκδί-

κησή του. Αγνοούν όμως οι περισσότεροι, αφού

δεν έχoυν σχετική πείρα, τα πολλά και δύσκολα

προβλήματα που θα προκύψουν γι' αυτόν που θα

αναδειχθεί δήμαρχος από τις επικείμενες εκλογές. 

Ο Άγγελος Αποστολάτος, επιτυχημένος δήμαρχος

επί τρεις περιόδους στο Δήμο Βούλας, γνωρίζει κα-

λά τα προβλήματα αυτά και γι' αυτό διεκδικεί το δη-

μαρχιακό αξίωμα με κεντρικό σύνθημα του "Και ξέ-

ρουμε και μπορούμε". Ο ίδιος στηρίζει την επιτυχία

του και στα ικανά και άφθαρτα στελέχη που έχει

επιλέξει ως υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους". 

"Αδέσμευτος Τύπος", 01-09-2010

Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πάνω από την σχολή Ευελπίδων. Τηλέφωνο 210-8975222 www.aquadome.gr

Τους βασικούς άξονες του προγράμματός της παρουσίασε

η Χρ. Χριστοφάκη στο Δήμο Σαρωνικού
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Η φωτιά στον Πευκωτό του Καλλικράτειου Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης μπορεί να έσβησε,

αφού έκαψε δεκάδες στρέμματα, αλλά “άναψε” πό-

λεμο για το ποιός την είδε πρώτος και ποιος έφτασε

πρώτος.

Γράψαμε στο φύλλο μας 645, 21/8, σελ. 6 με τίτλο

“Η άμεση παρέμβαση, στην πυρκαγιά της Βάρης,
απέτρεψε τα χειρότερα”, αναφερόμενοι στη φωτιά

από πληροφορίες που συλλέξαμε.

Επισημάναμε, όπως μας ήρθε η πληροφορία, ότι τη

φωτιά είδε ο πυροφύλακας από το λόφο Μπαράκου,

και αναρωτηθήκαμε πώς δεν την είδε ο πυροφύλα-

κας της Βουλιαγμένης.

Μιλήσαμε για τους εθελοντές της Βάρης και γενικό-

τερα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ανταπο-

κρίθηκαν στη φωτιά.

Αυτό ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων, από τη Βου-

λιαγμένη, τέτοια που μας βάζει σε σκέψεις για τα κί-

νητρα...

Επιστολή από τη Βούλα

Επιστολή λάβαμε από τον υπεύθυνο της Πολιτικής

Προστασίας της Βούλας Παναγιώτη Σωτηρόπουλο,

ο οποίος μας ενημερώνει ότι “Το παρατηρητήριο του
Πευκωτού το καλύπτει ο Δήμος Βούλας με πυροφύ-
λακα τον Κ. Ράπτη, και όχι η Βουλιαγμένη, ο οποίος
διέκρινε τον καπνό και μικρή φωτιά στην οδό Υπάτης
και ενημέρωσε τους αρμόδιους”.
Σημειώνει πόσες δυνάμεις προσέτρεξαν και η ομάδα

εθελοντών που “με αυταπάρνηση και υπερπροσπά-
θεια, επιχειρούσε μέχρι τις 22.00. Για την προσπά-
θειά τους ο Αντ/γός Περιφερειάρχης Αττικής, Βελ-
λής Παναγιώτης, τους συνεχάρη και τους ευχαρί-
στησε δημοσίως”.
Σ.Σ.: Και πιστεύω ότι το ίδιο θα έκανε με κάθε εθε-

λοντική ομάδα που προσέτρεξε.

Προβοκάτσια;

Επισημαίνει ακόμη ότι πιθανή προβοκάτσια, ήταν η

αιτία που απροπροσανατόλισε την πυρασφάλεια.

Γράφει συγκεκριμένα: «Προβοκάτσια; Στις 2μ.μ. της
Κυριακή, ο Παρατηρητής Γλυφάδας έδωσε φωτιά
που δήθεν υπήρξε στο κέντρο “Καταράλα”. 

Αποτέλεσμα αυτού να δοθεί εντολή μετακινήσεως
του πυροσβεστικού οχήματος που εδρεύει μονίμως,
όλο το θέρος στην περιοχή της οδού Υπάτης, εκεί
που στάθμευε, και που σε 50 μέτρα απόσταση, εκ-
δηλώθηκε η φωτιά, που επέφερε την απώλεια εκτο-
ντάδων στρεμάτων δάσους».

και ...εξώδικο από τη 

Βουλιαγμένη!!

Λάβαμε όμως και μία επιστολή-εξώδικο από τη Βου-

λιαγμένη, που την υπογράφουν 41 εργαζόμενοι

στην πυρασφάλεια, εθελοντές και απλοί πολίτες της

Βουλιαγμένης, που αφού διάβασαν(;;) όπως γρά-

φουν το άρθρο “υπογεγραμμένο από την κα Μπου-
ζιάνη” καταγγέλουν και απαιτούν να δημοσιεύσουμε

την επιστολή τους στην ίδια στήλη και ζητούν “τη
συγγνώμη της αρθρογράφου σας για τη δημιουργία
ψευδών εντυπώσεων”.
Το σχετικό κείμενο της στήλης σημειωτέον ότι δεν

φέρει καμία υπογραφή, ούτε καμία αναφορά στο

όνομα της Αννας Μπουζιάνη. Τώρα πώς 41 άνθρω-

ποι διάβασαν το όνομά της, θέλει ψυχανάλυση, ή

αναζήτηση κινήτρων...

Σημειώνουν λοιπόν από την επιστολή τους ότι: 

«1. το πυροφυλάκειο του Πευκωτού ανήκει στο Δήμο

Βούλας. (Σ.Σ.: Το πυροφυλάκειο βρίσκεται σε ασαφή

ζώνη συνόρων, όπως μάθαμε, αφού είναι συγκεχυμένα

τα όρια και γι’ αυτό το σημείο λέγεται τριεθνές).

2. το συγκεκριμένο πυροφυλάκειο ΔΕΝ κάηκε.
(τσουρουφλίστηκε, μάρτυς η φωτογραφία).

3. Τη φωτιά εντόπισε ο πυροφύλακας, ο οποίος βρι-
σκόταν στο συγκεκριμένο πυροφυλάκειο και είναι
υπάλληλος του Δήμου Βούλας με 2μηνη σύμβαση,
4. Ο πυροφύλακας της Βάρης που βρίσκεται στο λό-
φο Μπαράκου, δεν έχει οπτική επαφή με το σημείο
απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά», (41 εμπειρογνώμονες,

που όμως δεν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει φωτιά χω-

ρίς καπνό!)

«5. Η κατάσβεση δεν διήρκησε δύο ημέρες. 2 ημέρες
ήταν η επιφυλακή λόγω φόβων αναζωπύρωσης» (η

πάλη δύο ημερών που γράψαμε εμείς, μεταφράστη-

κε σε κατάσβεση δύο ημερών).

Και βέβαια ακολουθεί το “εξώδικο” της υποχρεωτι-

κής δημοσίευσης και της συγνώμης!!!

Γι’ αυτό κάηκε...

Αρχίζει κανείς και αναρωτιέται, όταν σε τόσο ευαί-

σθητα θέματα, αφήνω τους εργαζόμενους,  οι εθε-

λοντές που πραγματικά δίνουν κομμάτι από τη ζωή

τους για να προσφέρουν στο σύνολο, αντιδρούν με

έναν τέτοιο τρόπο. Δηλαδή ανταγωνίζονται ποιόν

και γιατί; Εθελοντισμός σημαίνει πριν απ’ όλα ανι-

διοτελής προσφορά και όχι ανταγωνιστική προβολή

που προδίδει η επιστολή. Αντιλαμβανόμαστε πολλά

και κατανοούμε. Ου γαρ οίδασι τί ποιούσι και εν προ-

κειμένω γράφουσι...

Μάρτυς η φωτιά 

στα λιμανάκια...

Παρεπιπτόντως, την ώρα που γράφαμε αυτές τις

γραμμές, μάθαμε για νέα φωτιά στα λιμανάκια της

Βουλιαγμένης. Ποιοί την είδαν πρώτοι και ποιοί προ-

σέτρεξαν;  

Ας μας απαντήσουν οι 41 υπογράφοντες, γιατί έχου-

με πάλι «μονόπλευρη» πληροφόρηση από Δήμαρχο

«που υποστηρίζουμε»!!! 

Αννα Μπουζιάνη

Ομως ο Πευκωτός των 3Β κάηκε!

Τα δενδρύλια μέχρι και το πυροφυλάκειο είναι καμμένα.

Ενας μοναδικός πνεύμονας πρασίνου χάθηκε...

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Σε απάντηση ερώτησης (Αρ.

Πρωτ. 12302/29-06-10) που κατα-

τέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέ-

ρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου,

αναφορικά με τις καθαρίστριες

των δημόσιων σχολείων ο Υφυ-

πουργός Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης  Γ. Ντόλιος απάντησε

ότι η συντήρηση, η καθαριότητα

και η φύλαξη των σχολικών κτι-

ρίων, ανήκει στις αρμοδιότητες

των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και πιο

ειδικά στον τομέα της Παιδείας,

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Παρά όμως τη ρητή πρόβλεψη, η

αρμοδιότητα της καθαριότητας

δεν ασκείται από την αυτοδιοίκη-

ση αφού το αντίστοιχο προσωπικό

ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων, επισημαίνει ο βουλευτής. 

Η καθαριότητα στις καλένδες

ή 

ο φάντης με το ρετσινόλαδο

Στο σχέδιο νόμου που πρόσφατα

κατατέθηκε στην Βουλή με τίτλο:

«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών
και υποψηφίων και έλεγχος αυ-
τών, κατά τις περιφερειακές και
δημοτικές εκλογές» , έχει συμπε-

ριληφθεί και διάταξη για τη μετα-

φορά από 01-01-2011 του προσω-

πικού καθαρισμού σχολικών μονά-

δων με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου αορίστου χρόνου από

το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων σε

προσωποπαγείς θέσεις των νέων

δήμων. 

Σ.Σ.: Αν είναι δυνατόν μέσα σε
ένα νομοσχέδιο για τις εκλογές
να “χώνεται” και άλλο ένα για το
ποιοι θα καλύπτουν λειτουργικά
έξοδα των σχολείων!

Για το προσωπικό που απασχολεί-

ται με το ίδιο αντικείμενο, με συμ-

βάσεις μίσθωσης έργου η κατάρ-

τιση των σχετικών συμβάσεων

προτείνεται να γίνει μεταβατικά

για το διδακτικό έτος 2010-2011

από το Υπουργείο Παιδείας Δια

Βίου Μάθησης, ενώ για τα επόμε-

να διδακτικά έτη, οι δήμοι θα

έχουν αποκλειστικά την εκτίμηση

της ανάγκης πρόσληψης προσω-

πικού με σχετικές συμβάσεις.

Η Κομισιόν αρνείται
να ερευνήσει 

καταγγελίες για
δωροδοκία 

στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά

επισημαίνει με ερώτησή του ο
ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

Ενώ ολοκληρώνεται το νέο ξεπούλημα των Ναυπηγεί-

ων Σκαραμαγκά από τη

γερμανική εταιρία

Thyssen group στην εται-

ρία Abu Dhabi Mar και

υποχρεώνουν την Ελλά-

δα σε εκβιαστικές απευ-

θείας αναθέσεις εξοπλι-

στικών προγραμμάτων, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

όπως και η ελληνική κυ-

βέρνηση, προσποιείται

ότι αγνοεί το σκάνδαλο

που απασχολεί τη γερμα-

νική δικαιοσύνη και αφο-

ρά την εταιρία Ferrostaal-Thyssen Group, για την υπό-

θεση δωροδοκιών σε δεκάδες χώρες, μεταξύ αυτών και

σε χώρες της ΕΕ όπως στην Πορτογαλία και στην Ελ-

λάδα, για να εξασφαλίσει δημόσιες συμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα με ερώτηση του προς την Κομισιόν ο

ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής αναφερό-

ταν στο σκάνδαλο δωροδοκιών της εταιρίας Ferrostaal-

Thyssen Group και ζητούσε από την Κομισιόν να πα-

ρέμβει  στην πορεία των ερευνών, δεδομένου ότι

«έχουν παραβιαστεί οι κανόνες περί των δημοσίων

συμβάσεων και ενδεχομένως να έχουν ζημιωθεί τα τα-

μεία της ΕΕ σε περιπτώσεις συγχρηματοδοτήσεων».

Στην απάντησή της η  Κομισιόν ακολουθεί την ίδια πρα-

κτική με την υπόθεση Siemens προσποιούμενη άγνοια

του θέματος ενώ εδώ και καιρό το θέμα απασχολεί τα

γερμανικά δικαστήρια. Ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Μπαρ-

νιέ απαντώντας στον Νίκο Χουντή δηλώνει ότι «η ποι-

νική δίωξη μεμονωμένων περιπτώσεων διαφθοράς

εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και οι

έρευνες σε εθνικό επίπεδο δεν παρακολουθούνται από

την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει μόνο συγκεκριμέ-

νες περιπτώσεις, εάν έχουν περιέλθει σε γνώση της

συγκεκριμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε»,

κρύβοντας το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του κ. Μπαρ-

νιέ έχουν το δικαίωμα ερευνών, όταν θεωρήσουν ότι

παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία και ζημιώνεται ο

κοινοτικός προϋπολογισμός.

Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ 

ο καθαρισμός των σχολείων

Απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Ο Παντελής Ασπραδάκης, κατέθεσε

ερώτηση σχετικά με τις απαράδε-

κτες συνθήκες διαβίωσης σε οικισμό

αθίγγανων στον Γέρακα, μετά από

αλλεπάλληλα αιτήματα και παράπο-

να από πολίτες του Γέρακα, όπως

σημειώνει.

Προτρέπει και ρωτάει τους αρμόδι-

ους Υπουργούς για τις απαραίτητες

ενέργειες που πρέπει να γίνουν,

ώστε η περιοχή να αποκτήσει την ει-

κόνα που πρέπει να έχει μια ποιοτι-

κή τοπική κοινωνία.

Παραθέτοντας το πρόβλημα ο Πα-

ντελής Ασπραδάκης αναφέρει μετα-

ξύ άλλων: «Εδώ και πολλά  χρόνια
και παρά τις προσπάθειες που έχουν
γίνει από τον Δήμο αλλά και κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής, και
επί των οδών Βέροιας και Τρικάλων
στον Γέρακα, παρατηρείται το θλι-

βερό φαινόμενο να κυριαρχούν
πρόχειρες κατασκευές, νερά κάθε
είδους που χύνονται αυθαίρετα
στους δρόμους και πρόχειρα κτί-
σματα τσιγγάνων που ακουμπούν
σε πυλώνες υψηλής τάσης της
Δ.Ε.Η. θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία αλλά και την ανθρώπινη ζωή. 
Την απαράδεκτη για κάθε πολιτι-
σμένη κοινωνία εικόνα συμπληρώ-
νουν τα άχρηστα υλικά, τα παλιοσί-
δερα και οι εγκαταλελειμμένες οι-
κιακές συσκευές που υποβαθμίζουν
την περιοχή που βρίσκεται μάλιστα
πλησίον του νεκροταφείου της πό-
λης.»

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης στη σχετική απάντηση

δηλώνει πως στόχος του Υπουργεί-

ου είναι άμεσα και συντονισμένα,

να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προ-

βλήματα που έχουν δημιουργηθεί

με μέτρα που θα διασφαλίζουν στοι-

χειωδώς όρους αξιοπρεπούς δια-

βίωσης αυτών των συμπολιτών μας,

αλλά και θα εγγυώνται την ομαλή

συμβίωση με τους λοιπούς πληθυ-

σμούς.

Ερώτηση για τους αθίγγανους του Γέρακα

από το βουλευτή Παντελή Ασπραδάκη
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Φίλες και φίλοι,  

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολί-

τες μου -και ιδιαίτερα τους νέους της Βού-

λας- για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε

το 2006 και με εκλέξατε για πρώτη φορά 10ο

κατά  σειρά ως υποψήφιο δημοτικό σύμβου-

λο, σε ηλικία 25 ετών στις προηγούμενες

εκλογές με τον συνδυασμό ΔΑΔΑ. Η 10η θέ-

ση αποτελεί τιμή για την αναγνώριση των

προσπαθειών μου και σας βεβαιώ ότι θα είμαι

δίπλα σας ως συνεργάτης να φανώ χρήσιμος

και να ανταποκριθώ στις ανάγκες της Βού-

λας που τρέφω γι΄ αυτήν μια ιδιαίτερη αγά-

πη. Συνεχίζω με την δική σας εμπιστοσύνη

και ο επόμενος στόχος είναι οι εκλογές του

Νοεμβρίου όπου θα αγωνισθώ με συνέπεια

σε αρχές και αξίες ζητώντας να με στηρίξε-

τε και πάλι δυναμικά για νέα εκλογική νίκη. 

Δημότισσες και δημότες, 

Οι νέοι της Βούλας κάτω από την ηγεσία

του καταξιωμένου πρώην δημάρχου Άγγε-

λου Αποστολάτου, θα γυρίσουν σελίδα στο

δήμο Βούλας με εργαλεία τη σύγχρονη αντί-

ληψη, την παιδεία, τη συνείδηση και το ελ-

ληνικό φιλότιμο. Εσείς θα δώσετε την εντο-

λή της αισιοδοξίας και ενότητας του αγώνα

με ψήφο εμπιστοσύνης, ψήφο αυτοδυναμίας

για να κάνουμε μια δυναμική και νέα αρχή.

Ένας νέος έχει ενέργεια, έχει δυναμισμό,

ξεχειλίζει από ζωντάνια και σε συνάρτηση

με την πείρα και την εμπειρία των μεγάλων

μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει τον

τόπο του. Η Βούλα δεν μπορεί να περιμένει.

Δεν γυρίζουμε πίσω. Είναι καιρός να πάμε

μπροστά. Στόχος μας είναι αυτοί που έχουν

πραγματική ανάγκη. 

Μαζί μπορούμε και μαζί θα πετύχουμε νέα

πορεία νέα αρχή με συναίνεση, συνεννόηση,

συνεργασία, συμμετοχή.  Θα συγκρουσθού-

με χωρίς ακροβατικές σκέψεις με συντε-

χνίες και με κάθε αντίληψη που μαστίζει τον

τόπο και κάθε κατεστημένο που κρατά τη

Βούλα καθηλωμένη. Έχω ενθουσιασμό και

διάθεση για έργο με όραμα εφικτό, εφαρμό-

σιμο, ρεαλιστικό για να ζούμε και όχι να μέ-

νουμε απλά. Η μάχη των εκλογών κρίνεται

την ώρα που κλείνουν οι κάλπες και είμαστε

αισιόδοξοι στο προσκλητήριο ενότητας

όλων των πολιτών για την έκβαση της εκλο-

γικής μάχης. Η Βούλα θα ψηφίσει με ευθύνη

και ελπίδα ότι οι νέοι προάγουν τη δημοκρα-

τία και τον πολιτισμό που συσπειρώνει κοι-

νωνικά και θα δώσουν το στίγμα της προό-

δου. Αντίπαλός μας είναι η δημαγωγία, ο

λαϊκισμός και η υποκρισία που είναι διαστρο-

φή της εποχής μας. Πολιτική είναι η τέχνη

του εφικτού και όχι του ευκταίου. 

Μελέτησε το παρελθόν για να γνωρίσεις το
μέλλον λένε οι σοφοί κινέζοι. Καμία σκευω-

ρία δεν θα αναγκάσει τη νεανική ευαισθησία

να πεί το Ναι Οχι και το Οχι Ναι. Αδιαφορού-

με για τη δόξα διότι μας φυλακίζει στα πλαί-

σια που θέλει αυτή και τότε συνηθίζοντας τη

φρίκη...μας τρομάζει η ομορφιά! Οι νέοι θα

δώσουμε τη μάχη στα αλώνια της δημοκρα-

τίας ν΄ αλλάξουμε δρόμο ώστε με νέες επι-

λογές να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών.  

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Δείξτε εμπιστοσύνη  σε νέους με παιδεία.

Δώστε τη σκυτάλη σε μας τους νέους που εί-

ναι μια λέξη με νόημα ζωής, να συνεχίσουμε

τον αγώνα με αφοσίωση για τα κοινά μας

ιδανικά και να ανταποκριθούμε στις απαιτή-

σεις και προσδοκίες των πολιτών για καλύ-

τερο περιβάλλον, για καλύτερη υγεία, για

καλύτερη παιδεία, που θα αγκαλιάζει όλους

για καλύτερη ζωή. Οι νέοι πιστεύουμε σε

σταθερές αξίες της ζωής για να αντιμετωπί-

σουμε τις ανάγκες και να πετύχουμε στό-

χους με προτεραιότητα την υγεία την παι-

δεία και τον πολιτισμό. Θα στηρίξουμε αυτές

τις αξίες σε πλαίσια δράσης αντιμέτωποι με

συνθήκες ανασφάλειας και προκλήσεων. Με

αγνές προθέσεις θα συμμετάσχουμε στα

κοινά, πέρα από κομματικές αντιλήψεις και

θα οικοδομήσουμε θεσμούς που θα εξυπηρε-

τούν τις ανάγκες των δημοτών και θα ξηλώ-

σουν τα σάπια σανίδια. Τα προσόντα μας εί-

ναι: Μόρφωση, παιδεία, καλλιέργεια. πίστη,

όραμα, ελπίδα, σωφροσύνη. Όλους  μας

ενώνει η Βούλα. Κάθε συλλογική προσπά-

θεια θέλει νέο αίμα. Η ετυμηγορία του λαού

της Βούλας θα είναι σεβαστή. Δημότη, το

πανίσχυρο όπλο της ψήφου σου θα έχει κα-

ταλυτικό χαρακτήρα στην αναβάθμιση της

Βούλας. Ψήφισε αυτό που σου υπαγορεύει

αβίαστα η συνείδησή σου.  

Ψηφίστε νέους με παιδεία. Αυτούς έχει

ανάγκη η πολιτεία. Νέοι στο δήμο με νέο

ήθος και ύφος. 

Νέοι με κρίση, ανιδιοτέλεια, σεμνότητα και

σταθερότητα, ξεχωρίζουν από το πλήθος.

ΟΧΙ στα κατεστημένα συμφέροντα ΟΧΙ σε

αρρωστημένες νοοτροπίες ΟΧΙ στις αλαζονι-

κές συμπεριφορές ΟΧΙ στις αντιλήψεις που

απομακρύνουν στα λιμνάζοντα ύδατα της

αδιαφορίας. Είμαστε οι νέοι της  χώρας που

γέννησε το ολυμπιακό ιδεώδες του ‘εύ  αγω-

νίζεσθαι’.  Ο Κοραής έλεγε: “Πολιτεία που

δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οι-

κοδομή πάνω στην άμμο”.

Τέλος, στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα

καλώ εσάς τους μεγάλους που φθάσατε

στην Ιθάκη γεμάτοι εμπειρίες, να επενδύστε

σε μας τους νέους να στηρίξετε την υποψη-

φιότητά μας και να μας δώσετε την ομηρική

ευχή του Πηλέα: ‘‘Αιέν αριστεύειν και υπή-
ροχον έμμεναι άλλων’’ για να σας απαντή-

σουμε με τη σειρά μας: ‘‘Αμες δε  γ΄ εσόμε-
θα πολλώ κάρρωνες’’.

Η νεολαία της Βούλας στο πλευρό του 

υποψηφίου Δημάρχου Αγγελου Αποστολάτου

του Αντώνη Αγιάμπαση  
Οικονομικού Αναλυτή

Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του

συνδυασμού “Δ.Α.Δ.Α. με όραμα”

“Μαζί, όλα γίνονται δυνατά!”

Όλοι μαζί να σηκώσουμε τη Βούλα λίγο ψηλότερα.... λίγο ψηλότερα....

Γεννήθηκε, στον Πειραιά στις 25-04-1957.

Είναι παντρεμένος με την Μαργαρίτα Φιλιπ-

πάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία

παιδιά, τον Κωνσταντίνο ετών 23 και τα δί-

δυμα Βικτώρια και Αλέξανδρο ετών 22.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον Οι-

κονομικό και Ναυτιλιακό χώρο. Πτυχιούχος

του Οικονομικού κλάδου, Τελωνειακός Αντι-

πρόσωπος (Εκτελωνιστής) και οικονομικός

Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Τελωνειακή

και Φορολογική Νομοθεσία, Μέλος του

Τ.Α.Π.Ε.Π.Α., μέλος της Ο.Ε.Τ.Ε., μέλος του

Σ.Ε.Π.Α.  και Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επι-

τροπής του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Είναι μόνιμος κάτοικος Βούλας από τη δεκα-

ετία του ’80.

Τηλ.  210 8990 232- κιν.6944 88 33 51

e-mail  tsalkanis@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Τελωνειακός Αντιπρόσωπος (Εκτελωνιστής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Κυοφορούνται ακόμη

συνδυασμοί στα 3Β
Τέσσερις μέχρι σήμερα οι επίσημοι συνδυασμοί που θα διεκδικήσουν τη

Δημοτική Αρχή στα 3Β (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη): Α. Αποστολάτος, Α.

Κάσδαγλης, Γρ. Κωνσταντέλλος και Παν. Καπετανέας.

Ομως οι ζυμώσεις συνεχιζονται, ο Γρ. Κασιδόκωστας σιωπά, αλλά οι σύμ-

βουλοι που τον πλαισιώνουν (παλιοί και νέοι) δηλώνουν ότι ο συνδυα-

σμός ...τρέχει.

Ο Παν. Καπετανέας συνεχίζει τις επαφές και τις ζυμώσεις και όπως δεί-

χνουν τα πράγματα, πλαισώνεται με στελέχη, από Βούλα και Βουλιαγμέ-

νη, που θα του δώσουν  νέα δυναμική.

Τελευταία εβδομάδα· όσοι περιμένουν τα κόμματα θα πάρουν την “κρυά-

δα” ή τη χαρά της στήριξης ή μη και θα αποφασίσουν πώς θα πορευθούν.

Η Ν.Δ. δηλώνει ότι δεν θα δώσει, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα δώσει, αλλά δεν βιά-

ζεται.

Τη δυναμική του Αποστολάτου επεσήμανε και ο “Αδέσμευτος Τύπος” με

σχόλιό του την 1η Σεπτεμβρίου (δημοσιεύεται σε άλλη στήλη).
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Καταγγέλουν στην ουσία τις «περίεργες» τουλάχι-

στον επιλογές του Πρωθυπουργού για τις τοποθετή-

σεις σε υπεύθυνες θέσεις – κλειδιά, ατόμων με «πε-

ρίεργες» θέσεις και στάσεις τουλάχιστον ή και ξεκά-

θαρα αρνησιπάτριδων «προοδευτικών». 

Οι ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Π.Ε.) ΥΦΗΛΙΟΥ με

έγγραφό τους προς τον Πρωθυπουργό και Υπουργό

Εξωτερικών Γεωργ. Παπανδρέου, αφού του επιση-

μαίνουν ότι παρ’ όλες τις επανειλημμένες προσπά-

θειες να τον συναντήσουν, δεν κατέστη τούτο δυνα-

τόν, (Σ.Σ. που σημαίνει μεθερμηνευόμενο ότι ήθελε ν’

αποφύγει την ομογένεια, την οποία, αν μη τι άλλο,

χρειάζεται στην παρούσα οικονομική συγκυρία), του

εκφράζουν τις σκέψεις τους και κυρίως τις ανησυχίες

τους για το μείζον εθνικό θέμα της Μακεδονίας. 

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

θα τον υποδεχθεί 

ένας “ελληνόφωνος;”!

«Πριν από λίγους μήνες, του λένε, διορίστηκε από
την κυβέρνηση στη θέση του Προέδρου της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο δικηγόρος Γιάννης Κων-
σταντίνου. Μείναμε κατάπληκτοι από αυτήν την επι-
λογή διότι ο κ. Κωνσταντίνου όχι μόνο δηλώνει “Ευ-
ρωπαίος Ελληνόφωνος Κεντροαριστερός Δικηγό-
ρος”, αλλά επιπλέον συμμετείχε στη Θεσσαλονίκη,
το 2006 στην παρουσίαση του “ABECEDAR” (“Μακε-
δονικού” αναγνωστικού) το οποίο προωθείται από τη
Σκοπιανή προπαγάνδα. 
Ο κ. Κωνσταντίνου ήταν μαζί με το γνωστό Βοσκό-
πουλο του Ουράνιου Τόξου, τον πολιτευτή ψυχίατρο
Ιμπράμ Ονσούνογλου, που δήλωνε Οθωμανός και το
γνωστό υποστηριχτή της Σκοπιανής προπαγάνδας κ.
Νακρατζά. 
Κύριε Πρωθυπουργέ, ποιος είναι ο λόγος που ανά-

μεσα σε εκατομμύρια Έλληνες η Κυβέρνηση επέλε-
ξε κάποιον που δεν θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα;»
Ακολούθως αναφέρονται στον Μάθιου Νίμιτς, τον

οποίο βεβαίως δεν διόρισε ο Πρωθυπουργός, αλλά

τον απεδέχθη για συνομιλητή και μεσολαβητή του

ΟΗΕ. Παραθέτουμε τη σχετική παράγραφο: 

«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως το Κέντρο Δη-
μοκρατίας και Συμφιλίωσης στην Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, (CDRSEE) είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργα-
νισμός ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πρώτος
πρόεδρος του CDRSEE ήταν ο Mathew Nimetz ο νυν
ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ για την εύρεση απο-
δεκτού ονόματος της πΓΔΜ. Η πρώτη εργασία αυτού
του ΜΚΟ ήταν η έκδοση τεσσάρων βιβλίων Κοινής
Ιστορίας των Βαλκανικών χωρών, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ελλάδας».

Υπ’ όψιν ότι το έργο αυτό προωθεί ανθελληνικές θέ-

σεις και ερμηνείες αφού «αμφισβητεί ανοιχτά την ελ-
ληνική εθνοπολιτιστική διάσταση και ιστορική συνέ-
χεια της Μακεδονίας και προπαγανδίζει την ύπαρξη
ξεχωριστής δήθεν “Μακεδονικής” εθνικής οντότη-
τας»! Το τετράτομο αυτό έργο δεν έχει διεισδύσει
ακόμη στα ελληνικά σχολεία, αλλά “πού θα πάει”»; 
Με την τοποθέτηση της γνωστής Θάλειας Δραγώνα

στο Υπουργείο Παιδείας όλα μπορούν να συμβούν.

Ιδού τι καταγγέλουν οι άξιοι Έλληνες της διασποράς,

που έχουν κλείσει μέσα στην ψυχή τους την Ελλάδα: 

«Η κ. Θάλεια Δραγώνα, πρώην Βουλευτής Επικρατεί-
ας του ΠΑΣΟΚ, η οποία τοποθετήθηκε στην Ειδική
Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού εκπαίδευσης Ελληνοπαί-
δων, γνωστή και από τη δράση της στη μειονοτική εκ-
παίδευση μαθητών στη Θράκη, είναι και μέλος της
Επιτροπής Ιστορικής Εκπαίδευσης της Κοινής Βαλκα-
νικής Ιστορίας. Ποιος είναι ο λόγος που ανάμεσα σε
χιλιάδες Έλληνες καθηγητές η Κυβέρνηση επέλεξε
την κ. Δραγώνα για τη θέση – κλειδί που κατέχει στο
Υπουργείο Παιδείας; (Πιστεύουμε ότι η Χαρά Νικο-
πούλου θα ήταν πολύ χρήσιμη σ’ αυτό το Υπουρ-
γείο.)

Περαιτέρω καταγγέλουν τον Θ. Βερέμη και τις επι-

λογές των ελληνικών κυβερνήσεων:

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής προ-
ώθηση σε θέσεις κλειδιά της κυβέρνησης (αμφοτέ-
ρων κομμάτων) ατόμων των οποίων τα έργα δεν συ-
νάδουν με το υψηλό έργο ευθύνης που η κυβέρνηση
τους έχει αναθέσει, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Παιδεί-
ας του οποίου σκοπός του σύμφωνα με το άρθρο 16
του Ελληνικού Συντάγματος είναι: “Η παιδεία αποτε-
λεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την
ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή
των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρη-

σκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύ-
θερους και υπεύθυνους πολίτες”.
Επομένως, βάσει του άρθρου 16, η τοποθέτηση στο
Υπουργείο Παιδείας της κ. Δραγώνα, αλλά και όλων
όσων σκέπτονται παρόμοια, είναι αντισυνταγματική.
Κύριε Πρωθυπουργέ, οι ενέργειες αυτές προσβάλ-
λουν όχι μόνον τους Μακεδόνες απανταχού της
υφηλίου αλλά τον απανταχού Ελληνισμό».

Τέλος ζητάνε από τον Πρωθυπουργό προγράμματα –

«κινέζικα»! Να υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια, με

εκτενή κεφάλαια για την «ελληνικότητα της Μακεδο-

νίας, τον Μακεδονικό Αγώνα, την Γενοκτονία των

Ποντίων και λοιπών Ελλήνων της Μικράς Ασίας,

όπως και της Γενοκτονίας των Αρμενίων και Ασσυ-

ρίων από τους Οθωμανούς. […] 

Επιπλέον να διδάσκεται στα σχολεία μας το γεγονός

ότι ο Νέο-Οθωμανισμός, που καλλιεργείται στη γεί-

τονα Τουρκία, αποτελεί θανάσιμη απειλή για την επι-

βίωση του Ελληνισμού.  

Υπογράφουν: Η πρόεδρος της Π.Ε. Υφηλίου Νίνα

Γκατζούλη, και οι Πρόεδροι της Π.Ε. ΗΠΑ, Δρ. Αντ.

Παπαδόπουλος, της Αυστραλίας Δημ. Μηνάς, Κανα-

δά Χαραλ. Μουτουσίδης, Ευρώπης, Αφρικής, το Κέ-

ντρο Μακεδονικών Σπουδών, ο Πρόεδρος του Ελλη-

νοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, Παλ. Κοτρώ-

τσιος και το κοινοποιούν στο Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας Κάρολο Παπούλια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

και τους Προέδρους των Κομμάτων Ν.Δ., ΚΚΕ,

ΛΑ.ΟΣ., ΣΥΡΙΖΑ, στο Νομάρχη και το Δήμαρχο

Θες/νίκης και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Δεν

γνωρίζουμε ποια και ποιοι συγκινήθηκαν) 

Αφήσαμε για το τέλος το υστερόγραφο: 

«Ο Μακεδονικός Ελληνισμός αναρωτιέται αν έγινε

έρευνα για να εξακριβωθεί από ποιόν και για ποιο λό-

γο τοποθετήθηκε τον Απρίλιο 2010, με σφραγίδα της

Ελληνικής Βουλής στην Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της

Ελληνικής Βουλής, το ABECEDAR («Μακεδονικό»

Αναγνωστικό) με αναφορά στη «Μακεδονική» Γλώσ-

σα και «Μακεδονική» Μειονότητα, και τι κυρώσεις

πιστεύετε ότι πρέπει να επιβληθούν για το διεθνή αυ-

τόν διασυρμό του Ελληνισμού;» 

Εμείς το κοινοποιούμε στους χιλιάδες αναγνώστες

μας, στους 12.000 «επισκέπτες» της ιστοσελίδας

μας, στους Βουλευτές και Υπουργούς της περιοχής

μας, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρ. Υπ.

Εξωτερικών, τους Υποψηφίους υπερδημάρχους, Πε-

ριφερειάρχες κλπ, κλπ. Ίσως κάποιων τ’ αντανακλα-

στικά δεν έχουν ακόμη απονεκρωθεί και δεν τρέμουν

μήπως οι μαρκουτσοφόροι τους προσάψουν τον πε-

ριπαιχτικό χαρακτηρισμό, «Ελληναράς»!

Κ. Βενετσάνος

Απλά, Ελληνας

Ανήσυχες οι ΠαμΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

για το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ και τις Επιλογές

του Πρωθυπουργού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Παλλήνη 30.8.10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 14η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα

12.00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την

προμήθεια υδραυλικών υλικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.420,53

ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος ορ.) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 671,03ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της δια-

κήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθη-

μερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη –

Β. Παπαϊωάννου, τηλ. 210 6600.711).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν

τον προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς
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Ανοιξε παράνομα η Β’ πλαζ Βούλας
Η αστυνομία βεβαίωσε την καταγγελία

Πρόγραμμα βοήθειας για

οικονομικά αδύναμους

στο Δήμο Βάρης
Πρόγραμμα βοήθειας με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ιματισμού και υπόδη-

σης καινούργιων ή μεταχειρισμένων, οργανώνει ο Δήμος Βάρης και η Υπη-

ρεσία Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Βάρης με την αρμόδια

αντιδήμαρχο Μαρία Γεμελιάρη και τη δημοτική σύμβουλο Τασία Πασπαλιάρη

για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες της περιοχής. 

Η Δημοτική Αρχή Βάρης και η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του

Δήμου καλούν όσους πολίτες επιθυμούν να βοηθήσουν, να φέρνουν τα εν-

δύματα - υποδήματα, με την προϋπόθεση να είναι καθαρά και σε καλή κατά-

σταση, για να μοιραστούν σε εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Τα ενδύματα - υποδήματα προς τους οικονομικά αδύναμους πολίτες θα συ-

γκεντρώνονται καθημερινά στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου, αφού

προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

(ώρες 9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι, στην αρμόδια γραμματέα κ. Νικολαϊ-

δου, στο τηλέφωνο 2132030413

Την διαπίστωση έκανε πρωί – πρωί του Σαββάτου ο Άγγελος Αποστολάτος, που

επισκέφθηκε το χώρο και έλεγξε αυτοπροσώπως τα σχετικά έγγραφα που ζήτη-

σε και του επέδειξαν. Η «άδεια» που ισχυρίστηκαν ότι κατέχουν, είναι άδεια

«μαϊμού». Όπως πληροφορηθήκαμε είναι άδεια χρήσεως του αιγιαλού!

Πρόκειται δηλαδή περί της γνωστής τακτικής να εκδίδεται και να επιδεικνύεται

κάποια άσχετη άδεια, προκειμένου να ρίχνεται «στάχτη στα μάτια», για τα προ-

σχήματα. 

Κατόπιν τούτου ο Αποστολάτος μετέβη στο Αστυνομικό τμήμα Βούλας μαζί με

Συμβούλους του, όπου κατέθεσε μήνυση κατά των «Απολλώνιων Ακτών», του

Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, της ΕΤΑ Α.Ε. και παντός υπευθύνου.

Το Α.Τ. Βούλας μετά από σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησε,  μας πληροφό-

ρησε τηλεφωνικά ο Αξιωματικός Υπηρεσίας, σχηματίστηκε δικογραφία για τα

περεταίρω.

Να θυμίσουμε ότι έχει γίνει αγώνας για να μην ανοίξει η Β’ πλαζ. Οχι αυτή καθ’

αυτή η ακτή, αλλά η ακτή συνοδεύεται και με τα 5 καταστήματα που θέλουν να

ανοίξουν οι Απολλώνιες Ακτές.

Το πρώτο λάθος έκανε η

Δημοτική Αρχή, όταν

υπέγραψε να γίνουν τα

μαγαζιά και άνοιξε την

κερκόπορτα.

Τελευταία είχαν τοποθε-

τήσει από το Δήμο ένα

απορριμματοφόρο στην

είσοδο του Αλιπέδου, το οποίο ως δια μαγείας την ημέρα που άνοιξε παράνομα,

η Β’ πλαζ είχε αποσυρθεί!!! Ποιος έδωσε, αλήθεια, εντολή να αποσύρουν το

απορριμματοφόρο;

Γκρεμίστηκαν τα κτίσια στο χώρο

του πρώην κάμπινγκ στη Βούλα

Στην αρχή της εβδομάδος, συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, γκρέμισαν τα

κτίρια που υπήρχαν μέσα στο χώρο του πρώην κάμπινγκ της Βούλας.

Είχαμε γράψει ότι ο χώρος από την ώρα που άνοιξε, χωρίς κανένα πρόγραμ-

μα και σχεδιασμό από το Δήμο Βούλας, έμεινε στην τύχη του.

Ούτε τα ξερά δέντρα μαζεύτηκαν με κίνδυνο πυρκαγιάς, ούτε κάποια επίβλε-

ψη για να μην κατοικοεδρεύει κάθε καρυδιάς καρύδι, τραβώντας μάλιστα πα-

ράνομα ρεύμα και νερό.

Τα κτίρια ήταν σε καλή κατάσταση, και μπορεί να είχαν και κάποια αρχιτεκτο-

νική, και δεν καταλαβαίνουμε γιατί και πώς πάρθηκε η απόφαση να γκρεμι-

στούν, εκτός και κάτι έχουν στο νου τους οι “αρμόδιοι”...

Σάββατο 29 Αυγούστου, το Β’ αλίπεδο Βούλας, άνοιξε παράνομα με άδεια του …Λιμεναρχείου Πειραιά.  Λειτουρ-

γούν 2 καντίνες και ξαπλώστρες με 5 ευρώ!

Ο Αγγ. Αποστολάτος μαζί με
υποψηφίους συμβούλους του
μπροστά στο Αστυνομικό Τμή-
μα.
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ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, 

με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες.

Τηλ. 6936503199 

1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου

Είσαι απόφοιτος της Α´ Λυκείου

Γίνε Ηχολήπτης, Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας,

Εγκαταστάτης Δορ/κών Κεραιών,Τεχνικός Ηλ/νι-

κών Υπολογιστών, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Γράψου αυτό το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

στη Β´ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στο 1ο

ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου
(Η δημόσια Παιδεία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ) Παρέ-

χεται Αναβολή από το Στρατό.  

Πληροφορίες στο 210-6624266

Ορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ως Ολοήμερα

37 Δημοτικά Σχολεία (49 τμήματα) σε όλη την Ελλά-

δα, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργα-

νικών θέσεων δασκάλων της χώρας:

Στην Ανατολική Αττική τα Σχολεία που αναφέρονται

ως ολοήμερα είναι:

1.  2ο Δ.Σ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

2.  3ο Δ.Σ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

3.  2ο Δ.Σ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 9521337

4.  2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ακόμη με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλο-

πούλου, μετατρέπονται 152 Νηπιαγωγεία σε Ολοή-

μερα Νηπιαγωγεία, χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός

αριθμός των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών

της χώρας. 

Στην Ανατολική Αττική μόνο το 1ο Νηπιαγωγείο Κε-

ρατέας αναφέρεται ως ολοήμερο.

Αιτήσεις για πρόσληψη 

εκπαιδευτικού προσωπικού

στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ανακοινώνει την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής

υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με

σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς

του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού

στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2010 - 2011»

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν  έως και την

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνο-

νται  στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και

στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα

Πληροφορίες: Λαλλάς Ι. - Τηλ. 213 2020040, fax 213 2020049

e-mail: ilallas@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-

σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»

του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Κατα-

σκευή ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο», με προϋπολογισμό

45.000,00€ με Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14/09/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου

Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στη Βούλα ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επιτρο-

πής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία

την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με fax.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  που τηρείται

στο ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και Α2 τάξη για έρ-

γα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά και Οικοδομικά. Επίσης γίνονται δε-

κτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους

καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντί-

στοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νο-

μαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού).

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και υπόκειται

στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης

της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ

137/Α/24.8.93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 735,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας

ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην υπη-

ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον

κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει

να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική

προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008.

7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών στο

ποσό των 26.960,48€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 4.772,00€, γενικά

έξοδα και εργολαβικό όφελος 4.852,89€ και Φ.Π.Α. 23% 8.414,63€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται.

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη μελέτη σε εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο δια-

γωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν. 3669/2008,

για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρα-

σίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα

των διαγωνιζομένων.

12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των δια-

γωνιζομένων.

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)

βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18

στη Βούλα (ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2020040, fax επικοι-

νωνίας 213 2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα

τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για τη συμπλήρω-

ση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας

και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 10/09/2010, από

09.00 μέχρι 13.00.

Βούλα 01.09.2010

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα

με τα όσα ορίζει ο νόμος ζητά από

τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές

όπως σφραγίσουν τις εγκαταστά-

σεις και αφαιρεθούν όλες οι σχετι-

κές επιγραφές από το American

University of Athens, καθώς το

ίδρυμα αυτό κατά δήλωση του δεν

έχει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας

ως ΚΕΜΕ (Κέντρο Μεταλυκειακής

Εκπαίδευσης), ούτε έχει υποβάλλει

αίτηση για την έκδοση τους και επι-

πλέον προβάλλεται παρανόμως ως

«Πανεπιστήμιο» στις καταχωρήσεις

του, παρά τα οριζόμενα στο Νόμο

3696. 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του

ν. 3696/2008 «3. Πλην των δημό-

σιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπε-

ται η χρήση του όρου «Πανεπιστή-

μιο» στην ελληνική ή ξένη γλώσσα

από οποιονδήποτε πάροχο υπηρε-

σιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Επίσης, με την  παρ. 5 του  άρθρου

22 του ν.3696/2008 «...η παροχή εκ-

παιδευτικών υπηρεσιών από εκπαι-

δευτήριο που προβάλλεται ως «ΚΕ-

ΜΕ» χωρίς άδεια ίδρυσης και λει-

τουργίας «ΚΕΜΕ» ή ως «Πανεπι-

στήμιο», πλην των δημοσίων πανε-

πιστημίων συνεπάγεται την άμεση

διακοπή της λειτουργίας του. 

Το Υπουργείο Παιδείας με συνεχείς

επιστολές από το Σεπτέμβρη του

2009 και μετά, ζητά από το Ameri-

can University of Athens να ενημε-

ρώσει και να καταθέσει την άδεια

ίδρυσης και λειτουργίας βάσΕΙ της

οποίας λειτουργεί. 

Σε απάντηση του το εν λόγω ίδρυμα

ισχυρίζεται ότι είναι αμερικανικό

νομικό πρόσωπο που εδρεύει στις

ΗΠΑ και ως εκ τούτου δεν έχει ζη-

τήσει να του χορηγηθεί άδεια ίδρυ-

σης και λειτουργίας από το Υπουρ-

γείο Παιδείας. Από το ΦΕΚ της σύ-

στασης του όμως προκύπτει ότι

πρόκειται για νομικό πρόσωπο που

έχει συσταθεί σύμφωνα με τις δια-

τάξεις που διέπουν τη σύσταση και

τη λειτουργία των Μονοπρόσωπων

Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης

στην Ελλάδα και δεν προκύπτει κα-

νένας νομικός δεσμός με αμερικα-

νικό νομικό πρόσωπο. 

Επιπλέον, σε πρόσφατο διαφημιστικό

δημοσίευμα σε free press εβδομαδι-

αία εφημερίδα το ανωτέρω ίδρυμα

αναφέρεται ως «Πανεπιστήμιο». 

Παράνομη η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο»
Σφραγίζεται το American University of Athens

ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή

«Πρόβα» ξεκίνησε τις εγγραφές για μαθήματα, όπως:

Υποκριτική, Αγωγή Λόγου, Κίνηση, Χορός, Μουσική –

Τραγούδι, Δραματολογία, Παγκόσμια Ιστορία Θεάτρου,

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορία Κινηματο-

γράφου, Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, Ξιφασκία με

αξιόλογους καθηγητές. Η φοίτηση είναι 3ετής και τα

τμήματα είναι ολιγομελή και απογευματινά. 

Οσοι ενδιαφέρονται θα εξετασθούν την Τρίτη 14 Σε-

πτεμβρίου 6 – 9 μ.μ. όπου θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές

εξετάσεις.

Τηλ. 210 8818.326, 8818.117, 

e-mail:info@prova.gr – site: www.prova.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΩ: διαμέρισμα ισόγειο 125τ.μ. νεόκτιστο

3 ύπνου μπάνιο WC, αυτονομία, Γκαράζ, αποθήκη

μεγάλες βεράντες, θέα 450.000 - κωδ. (Κ-281).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ: Μεζονέτα 300τ.μ. νεόκτιστη στα

μπετά με πισίνα σε οικόπεδο 400τ.μ. θέα 550.000€ -

κωδ. [Κ-246]. 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ: μεζονέτα 250τ.μ. νεόκτιστη 5

ύπνου, 3 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι,

γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο

230τ.μ. 750.000€ - [ΚΩΔ0282]

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ: μεζονέτα 190τ.μ. νεόκτιστη,

3 ύπνου, 2 μπάνια WC, play room, ασανσέρ, τζάκι,

γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο

230τ.μ. 750.000€ - ΚΩΔ: [282].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΛΑΓΟΝΗΣΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ 220τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου,

3 μπάνια, WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, με-

γάλες βεράντες σε οικόπεδο 300τ.μ. θέα 480.000€ -

ΚΩΔ: [Κ-55].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ: Μονοκατοικία 450τ.μ., 5 ύπνου, 5

μπάνια, WC play room, ασανσέρ, ασανσέρ, πισίνα,

τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, σε οικό-

πεδο 1500τ.μ., θέα 1.400.000€, - ΚΩΔ [Κ-279].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ: Βίλα 650μ.μ., 6 ύπνου, 7 μπάνια, WC

play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγά-

λες βεράντες πισίνα,  θέα απεριόριστη, πολυτελές,

πολλά έξτρα σε οικόπεδο 10.000τ.μ., μόνο σοβαρές

προτάσεις ΚΩΔ: [Κ-294].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: μονοκατοικία 140τ.. σε 700 τ.μ.

οικόπεδο γωνιακό, θέα, θάλασσα απεριόριστη, σα-

ρωνικός 720.000€, Κ-30.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ: μονοκατοικία 370τ.μ. νεόκτιστη, 5

ύπνου, 3 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκα-

ράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 380τ.μ.

θέα βουνό - θάλασσα 1.200.000€ - ΚΩΔ: [Κ-184].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ: μεζονέτα 350τ.μ. νεόκτιστη,

4 ύπνου, 3 μπάνια, WC play room, ασανσέρ, τζάκι,

γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα σε οικό-

πεδο 350τ.μ. 1.250.000€ - ΚΩΔ: [Κ-264].

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, μονοκατοικία νεόκτιστη

300τ.μ., 3 ύπνου (master), 2 μπάνια, WC play room,

τζάκι, ασανσέρ, γκαράζ, αποθήκη, καλοριφέρ+clima,

μεγάλες βεράντες BBQ, θέα βουνό - θάλασσα, πα-

ράδοση 30.9.10 (πισίνα κατόπιν επιθυμίας) σε

850τ.μ. οικόπεδο με γεώτρηση πολυτελής κατα-

σκευή (από ιδιώτη).

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ ενοικιάζονται διαμερίσματα - μο-

νοκατοικίες - βίλες, νεόκτιστα πολυτελών κατασκευ-

ών.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΚΙΖΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: γνωστή επιχείρη-

ση Καφέ-Ουζερί-Εστιατόριο πάνω στη θάλασσα με

200 τραπεζοκαθίσματα εν λειτουργία. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις Κ-250.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΑΡΗ: επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου κατάστημα

ισόγειο 150τ.μ. και 150τ.μ. υπόγειο, χωρίς κολόνες με-

γάλης προβολής, άνετο πάρκινγκ για γραφεία - εκθέ-

σεις κλπ., κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο 3000€ Κ-244.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου 300τ.μ. ισό-

γειο - 300τ.μ. υπόγειο μεγάλης προβολής άνετο

πάρκινγκ, σε οικόπεδο 1500τ.μ. διαμπερές σε 2 δρό-

μους 6000€ συζητήσιμη.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: Σ.Δ. 0,3, 223τ.μ. 190.000, 60τ.μ.

θέα απεριόριστη 490.000€, 1000τ.μ. 800.000€,

2100τ.μ. 1.250.000€.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ: 240τ.μ. 280.000€, 400τ.μ.

430.000€, 900τ.μ. 900.000€. Βάρη κέντρο 6 διαμερί-

σματα των 85τ.μ. ημιτελή στα μπετά του 2010 σε

800τ.μ. οικόπεδο 1.000.000€.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ: 262τ.μ. 300.000€ 800τ.μ.

1.600.000€ (δίνεται και το μισό), 4000τ.μ. 180.000€,

7000τ.μ. 3.000.000€ 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ: Φλέμιγκ 225τ.μ. 320.000€,

320τ.μ. με άδεια για 2 μεζονέτες 450.000€, 620τ.μ.

θέα θάλασσα 950.000€, 4.500τ.μ. 3.500.000€,

3100τ.μ. 3.000.000€

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 1000τ.μ. Σ.Δ. 0,4 θέα θάλασσα

1.000.000€

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΑΡΗ επί της Λεωφ. Κορωπίου προς Ελ. Βενιζέλο,

αυτοτελές κτίριο 300τ.μ. ισόγειο + 300τ.μ. υπόγειο

σε 1500τ.μ. οικόπεδο διαμπερές, μεγάλης προβο-

λής, άνετο πάρκιγνκ 2.000.000€ 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

FIAT Barqueta μοντέλο του 1996, 1800 κυ-

βικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 4.800€.  Τηλ.

: 6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERSENTES E200/2000
σε εξαιρετική κατάσταση (αισθητήρες πα-

ντού, θερμικά καθίσματα, αυτόματος πιλότος,

κοτσαδόρος κλπ. Χιλιόμετρα 200.000. Πλη-

ρωμένα τέλη κυκλοφορίας, περασμένο ΚΤΕΟ.

Τιμή 9000 (συζητήσιμη).

Πληροφορίες 6979 232125 & 2311 247353

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

HONDA SHADOW 1100c.c. μοντέλο του

1996, πλήρως εξοπλισμένη, τιμή 5.000   ευρώ. 

Τηλ.: 6932466608

Βρεφονηπιαγωγός, αναλαμβάνει την φύλαξη  παι-

διών, στις περιοχές Παλλήνης- Γέρακα και Κάντζας -

Γλυκών   Νερών.

Τηλ. επικοινωνίας 6946-323802

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με δικό του σπίτι, επιθυμεί σοβαρή

γνωριμία με γυναίκα πολύ εύσωμη, υγιή, μη καπνί-

στρια 60-70, χωρίς υποχρεώσεις. Προτιμά φτωχειά,

χμαηλών τόνων. Αφήστε μήνυμα: 22920 22079

ΥΓΡΑΣΙΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ
και ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΟΣ

6977 729300 - 210 8973178

Αρτια εργασία & οικονομική
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. 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

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

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 6, ΠΕΜΠΤΗ 9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 12 /9

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει Τετάρτη  8/9,  8μ.μ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου συνεδριάζει την Τετάρτη

8 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00, με 16 θέματα στην ημερήσια διάτα-

ξη. Επιλέγουμε:

13) Απόφαση για έγκριση χρονοδιαγράμματος της μελέτης

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

14) Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής του

άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια οχημάτων με χρη-

ματοδοτική μίσθωση leasing για τις υπηρεσίες του Δήμου.
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Ενδομητρίωση
Αιτία γενετικοί μηχανισμοί προδιάθεσης, ή περιβαλοντικοί λόγοι (τοξίνες στην τροφή ή στην ατμόσφαιρα)

. . . γ ια την υγειά μας

Ενδομητρίωση είναι η παρουσία και ανάπτυξη ενδο-

μήτριου ιστού, δηλαδή κυττάρων όπως αυτών που

βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της μήτρας, σε άλ-

λα όργανα εκτός μήτρας αλλά τα οποία βρίσκονται

εντός της πυέλου (πύελος είναι η περιοχή στο κα-

τώτερο μέρος της κοιλιάς που περιέχει τα έσω γεν-

νητικά όργανα δηλ. μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες κα-

θώς  και την ουροδόχο κύστη και το τελικό μέρος

του παχέως εντέρου) ή και  μακριά ακόμα από την

πύελο. 

Τέτοια όργανα είναι το πυελικό περιτόναιο (το κά-

λυμμα του εσωτερικού της κοιλιάς), οι ωοθήκες, οι

σάλπιγγες, το παχύ- λεπτό έντερο αλλά και χώροι

που βρίσκονται πίσω από το περιτόναιο. 

Στο σημείο εμφάνισης των κυττάρων δημιουργού-

νται μικρές εστίες οι οποίες σιγά-σιγά εξαπλώνονται

και δημιουργούν κύστεις. Αυτές οι κύστεις όταν εί-

ναι πάνω στην ωοθήκη αποκτούν την εικόνα της σο-

κολατοειδούς κύστης (κύστη που στο εσωτερικό πε-

ριέχει υγρό χρώματος καφέ που θυμίζει λίγο σοκο-

λάτα) και μετά από κάποιο σημείο αρχίζουν και

εμποδίζουν τη λειτουργία της ωοθήκης.

Στο περιτόναιο, στο παχύ και λεπτό έντερο αυτές οι

εστίες μπορεί να δημιουργήσουν συμφύσεις δηλαδή

συγκολλήσεις ανάμεσα στο έντερο και σε άλλα γειτ-

νιάζοντα όργανα. Αν είναι πολύ εκτεταμένες μπορεί

να παρεμποδίσουν την λειτουργία του οργάνου που

τις φιλοξενεί με αποτέλεσμα π.χ. τη δυσκολία σύλ-

ληψης.

Παρόμοια ενδομητρίωση βρίσκεται κάτω από το πε-

ριτόναιο (περιτόναιο είναι ο υμένας που καλύπτει

όλα τα εσωτερικά όργανα της κοιλιάς καθώς και τα

τοιχώματά της) και στην περίπτωση αυτή δημιουργεί

ένα είδος όζου (όγκου) που στις περισσότερες περι-

πτώσεις προκαλεί πόνο.  

ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Οι πιο πιθανές θεωρίες είναι ότι υπάρχουν ανοσολο-

γικά αίτια τα οποία επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά

που - φυσιολογικά κατά την διάρκεια της περιόδου

περνάνε μέσα από τη σάλπιγγα και πέφτουν στο

εσωτερικό της κοιλιάς - να βρουν εύφορο έδαφος

πάνω στο οποίο να εμφυτευτούν. Άλλες θεωρίες

υποδεικνύουν γενετικούς μηχανισμούς προδιάθεσης

σε αυτή τη δημιουργία, ενώ άλλες έχουν να κάνουν

με περιβαλοντικούς λόγους (τοξίνες στην τροφή ή

στην ατμόσφαιρα). 

Σε ορισμένα κράτη της Βόρειας Ευρώπης έχει πα-

ρατηρηθεί μια αύξηση κρουσμάτων της ενδομητρίω-

σης ώστε να θεωρείται ότι γενετικοί ή ανοσολογικοί

λόγοι δεν επαρκούν για να εξηγήσουν την αύξηση

αυτή. Και στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί μια σχετι-

κή αύξηση των γυναικών με προβλήματα ενδομη-

τρίωσης. Πιθανώς αυτό να έχει και κοινωνικούς λό-

γους αφού όλο και περισσότερες γυναίκες επιδιώ-

κουν την τεκνοποίηση σε μεγαλύτερες ηλικίες και

όσο περνάνε τα χρόνια οι πιθανότητες να βρεθεί εν-

δομητρίωση στο εσωτερικό του οργανισμού αυξάνο-

νται. 

ΜΟΡΦΕΣ   ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ

Βασικά υπάρχουν τρεις μορφές ενδομητρίωσης.

Η ενδομητρίωση στις ωοθήκες, στις οποίες δημι-

ουργεί κύστεις που φαίνονται εύκολα στον υπέρηχο

και είναι συνήθως ασυμπτωματικές (τυχαία ευρήμα-

τα).

Η ενδομητρίωση του περιτοναίου που δημιουργεί

κηλίδες σε αυτό και οι οποίες σε εκτεταμένες μορ-

φές μπορούν να δημιουργούν συμφύσεις. 

Και η οπισθοπεριτοναϊκή ενδομητρίωση (η σοβαρό-

τερη μορφή γιατί συνοδεύεται από σοβαρό πυελικό

πόνο αλλά και ανατομικές και λειτουργικές ανωμα-

λίες λόγω των σοβαρών και εκτεταμένων συμφύσε-

ων που προκαλεί). 

ΣΕ   ΠΟΙΕΣ   ΗΛΙΚΙΕΣ   ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

Η ενδομητρίωση εμφανίζεται σε κορίτσια 18-20 χρό-

νων με έντονο πυελικό πόνο, σε    γυναίκες ηλικίας

25-30 χρόνων με συνηθέστερη την ωοθηκικής μορ-

φής ενδομητρίωση και τέλος έχουμε εικόνες μει-

κτών μορφών ενδομητρίωσης με τα μεγαλύτερα

προβλήματα σε γυναίκες 30 χρόνων και άνω που

προσπαθούν να κάνουν οικογένεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ

 

Η ενδομητρίωση πολύ σπάνια προκαλεί καρκίνο. Οι

πιθανότητες μιας κύστης να μετατραπεί σε καρκίνο

είναι εξαιρετικά χαμηλές. Παρόλα αυτά οι γυναίκες

που πάσχουν από ενδομητρίωση σε σχέση με τον

γενικό πληθυσμό που είναι υγιείς έχουν μεγαλύτε-

ρες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου.

Άλλα προβλήματα είναι η δυσκολία σύλληψης λό-

γω συμφύσεων. Οι μικρές εστίες ενδομητρίωσης

σύμφωνα με όλες τις μελέτες δεν επηρεάζουν την

εξωσωματική γονιμοποίηση. Όμως η παρουσία κύ-

στεων άνω των 4 εκατοστών μέσα στην ωοθήκη

εμποδίζει όχι μόνο την λειτουργία της ωοθήκης αλ-

λά μπορεί να προκαλέσει και επιπλοκές (μόλυνση

μετά την ωοληψία). Άρα μεγάλες κύστεις πρέπει να

καθαρίζονται πριν την θεραπεία εξωσωματικής γο-

νιμοποίησης.

ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Όλες οι μορφές φαρμάκων που προσπαθούν να κα-

ταστείλουν τη νόσο σε όλες τις μορφές εμφάνισής

της έχουν μόνο πρόσκαιρη αξία. Η αποτελεσματικό-

τερη θεραπεία της νόσου είναι η χειρουργική αφαί-

ρεση.

Μέχρι και πριν 15 χρόνια αυτή γινόταν με ανοιχτή χει-

ρουργική επέμβαση (λαπαροτομία).  Τα τελευταία

χρόνια η λαπαροσκοπική αντιμετώπισή της κερδίζει

έδαφος γιατί παρέχει καλύτερη οπτική εικόνα (καλύ-

τερη ανάλυση του χειρουργούμενου τμήματος), πε-

ρισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες (laser, ηλεκτρι-

κό ρεύμα, υπέρηχοι μέσω των οποίων καταπολεμάμε

τη νόσο χωρίς την απώλεια αίματος).

Στη 2nd International Meeting Deep Infiltrating En-

dometriosis θα μιλήσουν οι πλέον ειδικοί στο χώρο

της χειρουργικής αντιμετώπισης της ενδομητρίωσης

που πλέον καταφεύγουν στην λαπαροσκοπική αντιμε-

τώπισή της. Θα συζητηθούν πολύ σημαντικά θέματα

όπως π.χ. η επιδημιολογία, οι λόγοι πρόκλησης της

νόσου, νέες θεωρίες για την εμφάνιση της, χειρουργι-

κές τεχνικές, μέθοδοι, πηγές ενέργειας, προβλήματα

και επιπλοκές που προκαλούνται από την αντιμετώπι-

ση των σοβαρών μορφών ενδομητρίωσης.

Νίκος Γαραντζιώτης ngara@otenet.gr
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ιδιαίτερης σημασίας ήταν φέτος η

αθλητικο-πολιτιστική διοργάνωση της

Γεν. Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτι-

κής Πολιτικής, Aegean Reggata.

Έκλεισε τα 10 χρόνια επιτυχούς διορ-

γάνωσης (2001 – 2010) και σημείωσε

ρεκόρ συμμετοχών περίπου 100 σκά-

φη. 

Σημαντική όμως ήταν και για μας, για

ακόμα ένα λόγο.

Πριν από 10 χρόνια, ο συνεργάτης μας

Κωστής Βενετσάνος, συμμετείχε στην

πρώτη Aegean Reggata που πραγματο-

ποιήθηκε, στο σκάφος της επιτροπής

αγώνων ως φωτορεπόρτερ. Η αγάπη

του για την θάλασσα και την ιστιο-

πλοΐα τον έφερε να συμμετέχει για

τρίτη φορά ως ιστιοπλόος, φέτος με

το σκάφος Selana* και κυβερνήτη τον

Ν. Φίλια, του Ναυταθλητικού Ομίλου

Τζιτζιφιών – Καλιθέας και όπως ο ίδιος

δήλωσε «αναπάντεχα κερδίσανε»

στην 3η κλάση της κατηγορίας ORC In-

ternational. 

Ο αγώνας ξεκίνησε από την Θάσο στις

22 Αυγούστου και τα σκάφη σκίσανε

με την βοήθεια του Αιόλου 162 ναυτι-

κά μίλια θάλασσας τερματίζοντας

στην Λέσβο. 

Σε κάθε ένα νησί που προσεγγίσανε

πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις με την πολύτιμη βοήθεια και

των τοπικών αρχών, με γνωστούς τρα-

γουδιστές, καθότι η Aegean Regata εί-

ναι γνωστή για την συγχρόνως πολιτι-

στική της προσφορά. 

Τα νησιά σταθμοί του αγώνα ήταν, η

Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος και η

Λέσβος. 

Με επιτυχία συμμετείχε και ο Ναυτα-

θλητικός Όμιλος Βούλας με το σκάφος

Nautilus VI που πήραν την πρώτη θέση

στη κατηγορία IRC στην διαδρομή Σα-

μοθράκη - Λήμνος.

Οι ιστιοπλόοι και οι ναυταθλητικοί σύλ-

λογοι έδωσαν ραντεβού για το επόμε-

νο καλοκαίρι και όρισαν νέα διαδρομή

με στάσεις στα νησιά Σάμο, Λέρο, Τή-

λο, και Ρόδο. 

* Selana - Σελάνα είναι η Σελήνη στην αρχαία αι-

ολική, ελληνική γλώσσα. Σε αιολική θάλασσα

διεξήχθη ο ιστιοπλοϊκός αγώνας, στη χάση κεί-

νη τη μέρα η Σελήνη, στη νίκη “Σελάνα”.

10η Επετειακή Aegean Regata

Η εκκίνηση έγινε, τα πανιά άνοιξαν και οι ιστιοπλόοι στα άρμενα...

Το πλήρωμα του Selana με το κύπελλο της νίκης. Στο βάθος ο Κώστας Βενετσάνος

Τη στιγμή του αγώνα, στην προσπάθεια αποφυγής σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Θάσος - Σαμοθράκη - Λήμνος - Λέσβος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 31-8-2010

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΑΣ ΚΑΤ/ΤΗ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την Ε.Μ. 3140 οικ. 31/8/2010 Απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-

τικής, επεβλήθει πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) στην εταιρεία ΤΣΙΜ-

ΤΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., πρατήριο υγρών καυσίμων Πάρνηθος 48 στις

Αχαρνές Αττικής διότι αρνήθηκε κατά τον έλεγχο σε υπαλλήλους της

Ν.Α.Α.Α., να παραδώσει τα τιμολόγια αγοραπωλησίας των υγρών καυσί-

μων κατά παράβαση του άρθρου 30 παρ.14 του Ν.Δ. 136/46, όπως αναθε-

ωρήθηκε και ισχύει. 

Το πρόστιμο επεβλήθει ως υπερβάλλον (Συνολικό ποσό προστίμου €

5.000,00). 

Ο Νομάρχης

Λεωνίδας Κουρής

Tα σωματεία θα πρέπει

να υποβάλλουν τις δη-

λώσεις συμμετοχής στα

Πρωταθλήματα Νέων,

Παίδων, Παμπαίδων και

Junior Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α έως

την Δευτέρα 20/09/2010.

Κάθε ομάδα έχει την

υποχρέωση να υποβάλ-

λει μαζί με την δήλωση

συμμετοχής και Κατά-

σταση στην οποία θα

αναγράφονται υποχρεω-

τικά τα πλήρη στοιχεία

18 τουλάχιστον ποδο-

σφαιριστών (Αρ. δελτίου

ΕΠΟ, ονοματεπώνυμο,

όνομα πατρός κ.λ.π.)

που χορηγείται από την

διοργανώτρια και πρέπει

να συνοδεύεται υποχρε-

ωτικά από το σχετικό πα-

ράβολο που ορίζεται σε

30€.

Η ΕΠΣΑΝΑ έκανε γνω-

στό στα σωματεία ότι

μπορούν να παραλάβουν

την προκήρυξη του Πρω-

ταθλήματος Νέων, Παί-

δων Παμπαίδων και Jun-

ior από την Γραμ-

ματεία της

Ένωσης κα-

θώς επίσης

να την κατε-

βάσουν από

το site

www.epsana.gr

Επίσης στα πρωταθλή-

ματα Υποδομών θα ισχύ-

σουν τα κάτωθι:

Α) Νέων: συμμετέχουν

1993-1994 και με-

ταγενέστερα.

Έναρξη το

Σάββατο

2/10/2010

Β) Παίδων:

συμμετέχουν

1995-1996 και με-

ταγενέστερα. Έναρξη

την Κυριακή 3/10/2010

Γ) Παμπαίδων: συμμε-

τέχουν 1997-1998 και

μεταγενέστερα. Έναρ-

ξη το Σάββατο

16/10/2010

Δ) Junior: συμμετέχουν

1999-2000 και μεταγενέ-

στερα. Έναρξη την Κυ-

ριακή 17/10/2010

Ε) Projunior: συμμετέ-

χουν 2001 και μεταγενέ-

στερα. 

Καλούνται για εκδήλωση

ενδιαφέροντος οι ομά-

δες της ΕΠΣΑΝΑ για

συμμετοχή στο πρώτο

φθινοπωρινό Κύπελλο

Projunior 2010.

ΣΤ) Στα πρωταθλήματα

υποδομών ΕΠΣΑΝΑ κα-

θιερώνεται η εθελοντική

συμμετοχή 2ης ομάδος

κάθε συλλόγου στην ίδια

ηλικιακή κατηγορία (σε

διαφορετικό όμιλο)

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοι-

νώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2010-

2011, αρχίζουν  στις  6 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα εί-

ναι ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00

και το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως τις 13.00.

Τηλέφωνα:  

210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 78 66 13 02 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Οδηγίες της ΕΠΣΑΝΑ για τα αθλητικά σωματεία

Μεγάλη διεθνή επιτυχία σημείωσε ο νεαρός πρωταθλη-

τής Γιάννης Ναθαναήλ, κατακτώντας το χάλκινο μετάλ-

λιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, που διεξή-

χθη στο Fischlham της Αυστρίας !

Με 1/11,25 στο Σλάλομ ανέβηκε στο βάθρο, παρά το γε-

γονός ότι στη κατηγορία του αγωνίζεται για πρώτη χρο-

νιά. Στο ίδιο αγώνισμα την 6η θέση κατέκτησε ο Αχιλ-

λέας Πατούνης ενώ ο Νίκος Πλυτάς ήρθε 5ος στο Τρία-

θλο. 

Ευρωπαϊκές διακρίσεις

στο σκι για τον Ν.Ο.Β.



Το μνημόνιο της ανευθυνότητας, της παρακ-

μής και της πλήρους εγκατάλειψης του Δήμου

Βούλας, είχαμε την «τύχη» να διαβάσουμε σε

τοπική εφημερίδα αυτής της εβδομάδας με

συντάκτη τον κο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο,

Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικό

Σύμβουλο Βούλας, Πρώην Αντιδήμαρχο.

Και είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο, το γεγονός

ότι, εν ενεργεία Δημοτικός Σύμβουλος της νυν

Δημοτικής Αρχής που ασκεί ακόμα εξουσία, να

μιλά για καρεκλο-ανεύθυνους και να ζητά να

επιληφθεί ο εισαγγελέας σε όλα αυτά που ο

ίδιος με τον προηγούμενο συνδυασμό του δημι-

ούργησε, ψήφισε, κατέστρεψε.

Είναι απίστευτα όσα γράφει ο πρώην αντιδή-

μαρχος και νυν υποψήφιος με το συνδυασμό

του κου Κάσδαγλη και λοιπών Δημοτικών Συμ-

βούλων που επί δώδεκα χρόνια είχαν την Δι-

οίκηση του Δήμου.

Πρώτα- πρώτα γιατί συνέβησαν και συνεχί-

ζουν να συμβαίνουν, αλλά κυρίως γιατί ακόμα

και σήμερα ό, τι έγινε ή δεν έγινε σε τούτο

τον τόπο, συνέβη ή δε συνέβη για λόγους πο-

λιτικής σκοπιμότητας και ψηφοθηρίας και τί-

ποτα περισσότερο.

Σαν τα ποντίκια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συ-

μπολίτευσης πηδούν από το καράβι της Δημοτι-

κής Αρχής. Δεν ήξεραν- Δεν γνώριζαν- Δεν έμα-

θαν ποτέ. Ξαφνικά μια ωραία μέρα ξύπνησαν και

2 μήνες πριν τις εκλογές αναζητούν εισαγγελέα.

Και ειλικρινά ρωτάμε: ποιους θα εξετάσει ο ει-

σαγγελέας; αν δεν είναι υπεύθυνος ένας πρώην

Αντιδήμαρχος, ένας Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-

βουλίου, οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; ποιος εί-

ναι τελικά υπεύθυνος ; πώς θα είχαν διαπραχθεί

όλα αυτά τα αίσχη που αυτές τις μέρες βλέπουν

το φως αν δεν είχαν εγκριθεί από την πλειοψη-

φία του Δημοτικού Συμβουλίου;

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΡΑΣΟΣ!

Είναι το λιγότερο απαράδεκτα αυτά που βιώ-

νουμε και διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό. Και

στοχεύουν πάλι να μας αποπροσανατολίσουν.

Κανένας Δήμαρχος δε μπορεί να καταστρέψει

μια πόλη μόνος του. Γιατί ελέγχεται από το

Συμβούλιό του. Και κανένα Συμβούλιο δεν εί-

ναι αμέτοχο γιατί στηρίζει σε κάθε ζήτημα με

την ψήφο του τις αποφάσεις.

Είναι αργά λοιπόν για τέτοια δάκρυα

Δύο μόλις μήνες λοιπόν πριν τις εκλογές αυτοί

οι κύριοι (Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων-

Δημοτικοί Σύμβουλοι- Αντιδήμαρχοι) αποφάσι-

σαν να αλλάξουν όνομα για να ξανακερδίσουν

την ψήφο όλων μας και βγαίνουν και καταγ-

γέλλουν αυτά που συνυπογράψανε. 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Και αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, επι-

θυμούν να βάλουν τον προηγούμενο συνεργά-

τη τους φυλακή, ώστε να εξαγνιστούν και να

ξανακερδίσουν τις καρεκλίτσες τους. 

Και αυτό είναι το μεγάλο ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Φορτώνουν τις ευθύνες που οι ίδιοι ποτέ δεν

ανέλαβαν -καθώς όφειλαν-  στους άλλους και

πηδούν από το καράβι. Σήμερα θυμήθηκαν- και

δεν έχουν καν ακόμα παραιτηθεί- ότι η πόλη

καιγόταν ανυπεράσπιστη! Μα ποιος είναι

υπεύθυνος γι’ αυτό το θέμα αν δεν είναι ο

ίδιος ο κος Σωτηρόπουλος ως υπεύθυνος της

πολιτικής προστασίας; Σήμερα ζητούν εισαγ-

γελέα για την καθαριότητα, την ανακύκλωση,

την τεχνική υπηρεσία, την ασφάλεια των δη-

μοτικών οχημάτων, το δημοτικό φωτισμό και

όλα τα άλλα. Μόλις σήμερα τα θυμήθηκαν αλ-

λά εξακολουθούν να μην έχουν ακόμα παραι-

τηθεί. Ή μήπως δε γνωρίζουν ακόμα ότι και αυ-

τό είναι αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωσή

τους.

Και μας προτρέπουν να «σταματήσουμε στις

εκλογές την αναρρίχηση των ανίκανων, των

επικίνδυνων και των ανεύθυνων.» ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙ-

ΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΥΤΟΙ.

Είστε οι Μεταλλαγμένοι Διοικούντες έως και

σήμερα Δημοτικοί Σύμβουλοι που αλλάξατε το

όνομα της ταμπέλας σας και νομίζετε ότι αυτό

αρκεί για να μας κοροϊδέψετε. Προσπαθείτε

να ρίξετε ευθύνες σε όσους διοίκησαν την Πό-

λη τα προηγούμενα 30 χρόνια, και ξεχνάτε ότι

τα τελευταία 12 εσείς και μόνο ΕΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥ-

ΣΑΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Όσο και αν προσπαθείτε να κάνετε έναν ΑΠΟ-

ΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟ ΤΡΑΓΟ, εξακολουθείτε να είστε

το ΚΟΠΑΔΙ που ΑΛΛΑΞΕ ΜΑΝΤΡΙ.

Οι «καρεκλο-υπόλογοι» της Δημοτικής Αρχής

είναι αυτοί που πήραν την καρέκλα του Αντι-

δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, του Υπεύθυνου....ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΟ-

ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ. Και όσες ρομαντικές

συγνώμες και να ζητήσετε δεν αλλάζουν την

ιστορία που γράψατε και φέρει την υπογραφή

σας. ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ.

Ευτυχώς τούτη η Πόλη, είχε δυνατά θεμέλια και

άντεξε όλα αυτά που εσείς αναφέρετε και έχει

ακόμα ανθρώπους που το λεει η ψυχή τους. Και

που και ξέρουν και μπορούν, να την αναστηλώ-

σουν, να την προστατέψουν και να την αναδεί-

ξουν. Και να θυμάστε ότι ο κόσμος δεν είναι κου-

τός. Ζει εδώ- Βλέπει- Γνωρίζει-Υφίσταται τις συ-

νέπειες και στις 7 Νοεμβρίου θα επιλέξει χωρίς

τις ανεύθυνες προτροπές σας.

Προσωπικά πιστεύω πως ο νέος ενιαίος Δήμος

χρειάζεται ΟΡΑΜΑ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΣΤΟΧΟΥΣ

που θα βάλουν τα θεμέλια για τις επόμενες

δεκαετίες. Και εκεί πρέπει να δώσουμε τη μά-

χη μας. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς όλοι κου-

βαλάμε μια ιστορία που αποτελεί το βιογραφι-

κό μας για την επόμενη σελίδα. 

Οι αρμοδιότητες και οι εξελίξεις που θα έρ-

θουν με τον Καλλικράτη είναι πολλές και ποι-

κίλες και μόνο με αίσθημα ευθύνης- γνώσης

και διάθεση για έργο μπορούμε να ανταποκρι-

θούμε στις απαιτήσεις της νέας δεκαετίας.

Αυτή είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία.

Είναι η ώρα να διαφυλάξουμε τον τόπο μας

ώστε να μη γίνει η πίσω αυλή της Αθήνας. Εί-

ναι η ώρα να προστατεύσουμε την ομορφιά και

την κληρονομιά μας.

Αγγελος Αποστολάτος

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ
Είναι όλοι τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

και κοροϊδεύουν του δημότες
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