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Τα 7 θανάσιμα

αμαρτήματα 

των πολιτικών
Όπως συχνά συμβαίνει, ένα αριθμητικώς οριζόμενο

πλήθος να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-

τα, αλλ’ άλλοτε να υπερβαίνει την αρχική καταμέ-

τρηση και άλλοτε να τη συρρικνώνει, έτσι και τα

«επτά»… θανάσιμα αμαρτήματα στην πολιτική, μάλ-

λον είναι πολύ περισσότερα!...

Το πρώτο και εκτός καταμέτρησης,

είναι ότι η πολιτική, στο κατεστη-

μένο σύστημα …δεν είναι πολιτική!

Και δεν είναι πολι-τική, διότι δεν

αποβλέπει στο συμφέρον της πό-

λης – του κράτους, αλλά κινείται

στα πλαίσια της ιδιοτέλειας ομά-

δων και ατόμων, ακόμη. Αυτό είναι

το γενεσιουργό, το πρώτο και κύ-

ριο «αμάρτημα» της πολιτικής.

Για να πάμε τώρα στα «επτά αμαρ-

τήματα του εν επικεφαλίδι τίτλου του θέματος, που

μας απασχολεί και, που παραπέμπει συνειρμικά στη

θρησκευτική παράδοση, είναι αναγκαία μια μικρή ει-

σαγωγή:

Η όποια θρησκεία δεν έχει αποκλειστική νοηματική

σύνδεση με τη μεταφυσική. Αντιθέτως, με την επα-

πειλή της μεταφυσικής «τιμωρίας», από την υπερφυ-

σική θεϊκή δύναμη, προσπαθεί να τιθασεύσει τις

αντικοινωνικές και αυτοφθόρες συμπεριφορές των

ατόμων και πρωτίστως τις συμπεριφορές εκείνες,

που προσκρούουν στις εκάστοτε κοινωνικές αντιλή-

ψεις ή αποκλίνουν απ’ αυτές. 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου Οικοδομική

άδεια σε χώρο

πρασίνου στην

Αγ. Μαρίνα

Κρωπίας
Σελίδα 11

Τροποποίηση

ρυμοτομικού

στη Βούλα για

ανέγερση 

γραφείων
Σελίδα 7

Μόνιμη Έκθεση Παλαιοντολογικών

Ευρημάτων στο Πικέρμι

Ποδηλατόδρομοι 

...παγίδες στη Βούλα

Σελίδα 6

Σελίδα  12

Τη σπίθα άναψε ο Μίκης Θεοδωράκης
Ιδρύθηκε Ανεξάρτητο Κίνημα Αντίστασης

Κανείς άλλος, ίσως δεν έχει το μέγεθος του κύρους και της διεθνούς

ακτινοβολίας του Μίκη Θεοδωράκη, για ενα τέτοιο εγχείρημα.

Ετσι, αυτός ο αειθαλής αγωνιστής επωμίστηκε το βάρος ενός τέ-

τοιου τολμήματος.

“Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες”...

Ο Μίκης έβαλε την πρώτη σπίθα, όπως είπε ο ίδιος, και καλεί όλους

να μεταλαμπαδεύσουν την καθαρτήρια φλόγα. “Δεύτε, λάβετε

φώς”, φλόγα πατριωτικής εγρήγορσης· αντίστασης στις ξένες επι-

βουλές, ανάστασης και αναγέννησης.

Συνέχεια στη σελ. 3

“Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες”...

Πρωτοβουλία για κοινή εμφάνιση και δράση των νέ-

ων δήμων της Ανατολικής Αττικής, ανέλαβε ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, καθώς και τον

περιφερειακών συμβούλων.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση. Σελίδα 15

Κοινή δράση Δημάρχων Ανατ. Αττικής
Πρότεινε σε συνάντηση που 

προκάλεσε ο Πέτρος Φιλίππου
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ως «θανάσιμα» αναφέρονται από τη χριστιανική θρη-

σκεία – ορθόδοξη και καθολική – τα αμαρτήματα εκείνα

που λόγω της βαρύτητάς τους μπορεί να οδηγήσουν

στην «αιώνια καταδίκη της ψυχής». Τα απαρίθμησε και

τα εισήγαγε τον έκτο αιώνα ο Πάπας Γρηγόριος ο Α’

στο “Magna Moralia” και τα συναποδέχθηκαν και οι δύο

εκκλησίες, καθ’ ότι δεν είχε επέλθει ακόμη το σχίσμα. 

Tempora et mores

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, κατά φθίνουσα ιεραρχι-

κή βαρύτητα της εποχής και των αντίστοιχων ηθών

(ηθικών αντιλήψεων), είναι τα ακόλουθα. Α, μην ξεχά-

σω, για το καθένα υπήρχε και ο αντίστοιχος… δαίμο-

νας. Τα αναφέρουμε για την ιστορία. (Διαβάζοντας, κά-

νετε και τους ανάλογους συνειρμικούς παραλληλι-

σμούς):

― Οκνηρία με «προστάτη», προαγωγό και βασανιστή

προφανώς, τον Βηλφεγώρ

― Αλαζονεία με δαίμονά της τον Εωσφόρο (Lucifer)

― Λαιμαργία με τον Βελζεβούλ

― Λαγνεία με τον Ασμοδαίο

― Απληστία – Μαμμωνάς

― Οργή - με τον Σατανά και η 

― Ζηλοφθονία με τον Λεβιάθαν

Ανάλογα με τις εποχές όπως είπαμε και τις αξιολογή-

σεις, διαφόρων πατέρων της εκκλησίας, ο πίνακας επι-

δέχεται μικρές τροποποιήσεις και αυξομειώσεις. Έτσι,

κατά καιρούς προστίθενται νέα αμαρτήματα όπως η πορ-

νεία, η ακηδία (αδιαφορία), η κενοδοξία, η απάτη, η

ασέλγεια, το ψεύδος, η αφροσύνη, ο φθόνος κ.ά. 

Χαρακτηριστικό της προσαρμογής των αμαρτημάτων

στις αδυναμίες, αντιλήψεις και εξάρσεις των εποχών εί-

ναι η πρόσφατη (2008) ανανέωση των επτά «θανάσιμων

αμαρτημάτων», από τον σημερινό Πάπα Βενέδικτο. Στη

σχετική παπική εγκύκλιο ως επικαιροποιημένα αμαρτή-

ματα αναφέρονται: 

Η επέμβαση στα ανθρώπινα γονιδιώματα, τα ναρκωτικά,

η ρύπανση του περιβάλλοντος, η κοινωνική και οικονο-

μική αδικία, η ξεδιάντροπη συσσώρευση πλούτου, η

παιδεραστία και η έκτρωση. 

Ως θανάσιμα, αποδεδειγμένα, αμαρτήματα ή spor, για

την Ελλάδα θα μπορούσαν ν’ αναφερθούν επί πλέον η

φοροδιαφυγή και το λάδωμα!

Στην πολιτική

Ας δούμε τη σχέση αυτών των αμαρτημάτων με την πο-

λιτική και τους πολιτικούς, τα τελευταία τουλάχιστον 30

χρόνια:

Δεν θα ‘λεγα ότι χαρακτηρίζει τους πολιτικούς μας η

οκνηρία. Αντίθετα είναι πολύ δραστήριοι, αλλά συνηθέ-

στατα «περί αλλα και ίδια τυρβάζουν».

Δεν θα ισχυρισθούμε όμως το ίδιο για την Αλαζονεία.

Εδώ φαίνεται ότι ο Εωσφόρος τους έχει, στην κυριολε-

ξία, κυριεύσει. Κι ενώ φαίνονται προσηνείς, ιδιαίτερα σε

προεκλογικές περιόδους, όταν προτείνεις ή τους ζητάς

κάτι, ιδιαίτερα όταν κατέχουν ένα αποφασιστικό ή εκτε-

λεστικό αξίωμα, τότε ΔΕΝ ακούνε τίποτα· τα ξέρουν

όλα», ή ξέρουν την “τύφλα τους» και υπακούουν στις

υποδείξεις των μανδαρίνων, που τα ξέρουν κι εκείνοι

όλα και μάλιστα κατά το δοκούν και κατά τα συμφέρο-

ντα! 

Όσον αφορά τη λαιμαργία, ο Βελζεβούλ έχει πολλά πο-

δάρια. Η αδηφαγία οδηγείται στη μεταφορική της έν-

νοια. Όσο και να φάνε, δε χορταίνουν. 

Για τη λαγνεία δεν θα τους κατηγορήσω, αν και χαρακτη-

ρίζει πλείστους όσους - και τους κρυφούς να φοβάσαι -, θα

συμφωνήσω με τον Μπερλουσκόνι: «Καλύτερα γυναικάς,
παρά γκέι», χωρίς να σημαίνει ότι απουσιάζει κι αυτό το

φρούτο, το κατανοητό ως φυσική απόκλιση. Το θέμα είναι

να μην κάνεις χρήση της εξουσίας σου για να «καμακώ-

σεις» το θήραμά σου, ή η έντονη ροπή σου προς την ηδο-

νή να μην επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων σου και

των εξουσιαστικών σου επιλογών. Αν απλά, οι ηδονές «ξε-

λαμπικάρουν» το μυαλό σου, πάει καλά. 

Όσο για την απληστία, εδώ θα πούμε ότι ο Μαμμωνάς

«άνοιξε μαγαζί». Τι «μαγαζί»; Super market έχει ανοίξει.

Δεκάδες σπίτια, οικόπεδα, εκτάσεις, καταθέσεις μέσα κι

έξω, επιχειρηματικές δραστηριότητες, διασυνδέσεις, βί-

λες, κότερα, έμμεσες και άμεσες πηγές πολλαπλών οι-

κογενειακών εισοδημάτων…

Και μόλις παραγραφούν, καλά φαγωμένα!

Η οργή είναι μια ψυχική έκρηξη που η εξουσία την καθι-

στά ιδιαίτερα επικίνδυνη και η πολιτική ιδιότητα την με-

ταλλάσει συχνά σε ύπουλη εκδίκηση. 

Για να εξαντλήσουμε τον κατάλογο ν’ αναφερθούμε και

στην ζηλοφθονία. Ζηλεύουν και φθονούν τον ανερχόμε-

νο ακόμα και δικαίως και διακαής τους επιθυμία είναι να

γίνουν «βεζύρης στη θέση του βεζύρη». Για το σκοπό

αυτό μετέρχονται πολλών μέσων και μεθόδων. Από ρα-

διουργίες, ανατροπές κι αποστασίες, μέχρι και προδο-

σίες και «διαρροές», και εξωμοσίες. 

Με ανοιχτό τον κατάλογο των αμαρτημάτων των πολιτι-

κών, στον οποίο θα πρόσθετα και την αναλγησία, θέλω

να τελειώσω με ένα εκ των επτά αμαρτημάτων κατά

Πλούταρχον που αναφέρεται στην πολιτική: Θανάσιμο
αμάρτημα για τον Πλούταρχο είναι η πολιτική χωρίς αρ-
χές!
Με την ευκαιρία ν’ αναφέρουμε και τ’ άλλα έξι.

Θανάσιμα αμαρτήματα λοιπόν, κατά τον Έλληνα ιστορι-

κό, είναι:

― Πλούτος χωρίς μόχθο (κι όπως είναι ευνόητο, με τον

προσωπικό σου μόχθο, λίγος πλούτος αποκτάται).

― Απόλαυση (ηδονή) χωρίς συναίσθημα

― Γνώση χωρίς χαρακτήρα

― Εμπόριο χωρίς ήθος

― Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά

― Αγάπη χωρίς θυσία, κι όπως αναφέραμε ήδη, 

― Πολιτική χωρίς αρχές.

――――――――
1. Wikipedia

2. ΤΟ ΒΗΜΑ 16/3/2010

Από το Δημοτικό Συμβούλιο
Βούλας της Αννας Μπουζιάνη Σελ. 7

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 8

Τα παραλειπόμενα του “Μαρα-

θώνα” Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Η γλώσσα της κρίσης
του Κώστα Μιχαλάκη Σελ. 9

Γιουνανιστάν 2010: Η κοντόφθαλμη

θεώρηση της Αριστεράς Γ. Ρώντας Σελ. 9

Γυναίκες και Παιδιά, θύματα

βίας με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Αναστολή εκτέλεσης έργου
στην Αγία Μαρίνα Σελ. 11

Η γιορτή της ελιάς Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΤα 7 θανάσιμα αμαρτήματα

των πολιτικών

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 28-11 στη Βούλα, από

Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τ.Α. Βούλας, μετά

από καταδίωξη, 32χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας,

κατηγορούμενος για «διακεκριμένες κλοπές κατά συναυ-

τουργία και κατ΄ εξακολούθηση», «αντίσταση» και παρά-

βαση του Ν. «Περί Όπλων».

Ο κατηγορούμενος, συνελήφθη εξερχόμενος από μονοκα-

τοικία, που προ ολίγου είχε διαρρήξει, μαζί με συνεργό του

που αναζητείται.

Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε από το

Α.Τ. Βούλας, προέκυψε ότι οι δύο δράστες από κοινού, κα-

τά το τελευταίο μήνα στις περιοχές της Βούλας και της Βά-

ρης είχαν διαπράξει 14 διαρρήξεις οικιών, από τις οποίες

αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές,

κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Στη κατοχή του συλληφθέντος και εντός κλεμμένου αυτο-

κινήτου, που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των κλο-

πών-διαρρήξεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κλεμ-

μένων αντικειμένων (ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, τσάντες,

γυαλιά ηλίου κλπ), διαρρηκτικά εργαλεία και ένα πιστόλι.

Λήστευαν σπίτια σε 

Βούλα και Βάρη
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Μια εικαστική πρόταση (μελέτη) πάνω στη σχέση της μουσικής με το χρώμα. Μια ιστορία

που έρχεται από πολύ παλιά και απασχόλησε μουσικούς, ζωγράφους και αρχιτέκτονες.

Γιατί όπως λέει ο Kandinsky: “Το μάτι μπορεί να ακούσει και το αυτί μπορεί να δει”.
Καθημερινά 18:00 – 22:00 (Κλειστά: 24, 25, 26 Δεκεμβρίου)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Σημειώνει ο Λουκιανός Κηλαηδόνης:
Όλα ξεκίνησαν από το φαινόμενο που λέγεται συναισθησία. Ως συναισθησία (εκ του συν και του αί-
σθησις), ονομάζουμε τη μη φυσιολογική (με την έννοια ότι εμφανίζεται σπάνια), νευρολογική κατά-
σταση κατά την οποία ένας, κατά τα άλλα υγιής άνθρωπος, βιώνει δύο ή και περισσότερες αισθήσεις
ταυτόχρονα. Ένα ερέθισμα, το οποίο εγείρει μια συγκεκριμένη αίσθηση, ακούσια εγείρει και μια επι-

πλέον αίσθηση. 

Μουσική – Χρωματική συναισθησία
Αντιστοίχηση των τονικών υψών (π.χ. Do, Re…) με συγκεκριμένα χρώματα. Δεν βλέπουν όλοι οι μουσι-

κά-χρωματικά συναισθητικοί τα ίδια χρώματα, (π.χ. το χρώμα του Re του Messiaen διαφέρει από αυτό του

Scriabin).
Αισθανόμουνα το φαινόμενο, δεν ήξερα όμως, ούτε την ονομασία του, ούτε ότι αυτό συνέβαινε και σε άλλους αν-

θρώπους. Το πρώτο -ανακάλυψα στη μέση της δουλειάς, γράφοντας το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος κάου-μπόυ»,

στίχοι και μουσική δικά μου (έχει τη σημασία του αυτό), όταν, δίπλα σε κάθε τελειωμένο τραγούδι, έβαζα ένα χρώμα

και στη συνέχεια έλεγα: -μου λείπει ένα ροζ τραγούδι, - μου λείπει ένα κίτρινο. Τα χρώματα που αναφέρω, αφορούν

ολόκληρο το τραγούδι (στίχους - μουσική) και δεν έχουν καμία νοηματική σχέση με το περιεχόμενο των στίχων. Πε-

ρισσότερο έχουν να κάνουν με τη μουσική του. Έτσι, λοιπόν, εγώ έβλεπα στις μουσικές των τραγουδιών χρώματα.

(Μωβ, μπλε, πορτοκαλί κ.λπ.).

Κάποια στιγμή, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω το ίδιο πράγμα με τις νότες. Δεν ήθελα όμως μια υποκειμενι-

κή αντιστοίχηση νότας- χρώματος. (περίπτωση Alexander Scriabin)

Ήθελα μια αντιστοίχηση αντικειμενική, που να βασίζεται στους νόμους της φυσικής. Ήμουνα σίγουρος, πως

υπάρχει σχέση, της συχνότητας του ήχου, με το μήκος κύματος του χρώματος. Το έψαξα και το προχώρησα,

όσο μπορούσα, με στοιχεία, που ζήτησα από φίλους. Έναν μουσικό (ήχος) και έναν φωτιστή (χρώμα). Βρισκό-

μαστε στο 2001. Εκ των υστέρων, διαπίστωσα, ότι ήμουν πολύ κοντά σ’ αυτό που, χιλιάδες χρόνια πριν, είχε

διατυπώσει ο Πυθαγόρας, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεοσοφιστές και σχετικά πρόσφατα (γύρω στο 1850) η Madame

Helena Blavatsky.

Έτσι άρχισαν όλα.  Τα χρωματιστά τραγούδια είναι ένα θαρραλέο βήμα, προς τα μπροστά.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 117 78,  τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr  - Είσοδος Ελεύθερη

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Λουκιανός Κηλαηδόνης

Ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως είχε προαναγγείλει από τα

μέσα του περασμένου μήνα, προχώρησε την 1η Δεκέμβρη

μπροστά σ’ ένα ογκώδες, προβληματισμένο, αλλά και εν-

θουσιώδες ακροατήριο, στην ίδρυση Κινήματος Ανεξάρτη-

των Πολιτών, με την ονομασία “Σπίθα”.

«...βρισκόμαστε στην περίοδο που όλοι μαζί πρέπει να
σκεφθούμε, να πληροφορηθούμε, να ψάξουμε και να δρά-
σουμε. Βάζω εγώ σήμερα μια σπίθα, είπε, και περιμένω ν’
ακολουθήσουν κι άλλες, μέχρι η σπίθα να φουντώσει και
να γίνει καθαρτήρια φωτιά που θα μας σώσει», είπε και σύ-

στησε, έξω απ’ τα δόντια, ανυπακοή στα κυβερνητικά μέ-

τρα τα οποία υπαγορεύονται από τις ΗΠΑ, το ΔΝΤ, και την

Ευρωπαϊκή Ενωση και εκχωρούν τα εθνικά κυριαρχικά μας

δικαιώματα στις ξένες δυνάμεις.

“Η κυβέρνηση, δεν έχει την ηθική νομιμοποίηση να εφαρ-
μόζει τέτοια σκληρά μέτρα, διότι ενώ ανέλαβε την εξουσία
για να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη, την οδήγησε

στην κηδεμονία των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Οχι μόνον δεν είχαν
πρόγραμμα ανάπτυξης, είπε, αλλά δεν είχαν ούτε καν
σχέδιο. Οι Υπουργοί είναι άπειροι, χωρίς κανέναν συντο-
νισμό”, τόνισε.

«... οι κύριοι Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου και Προβό-
πουλος δήλωναν παντού ότι είμαστε φτωχοί, με αποτέλε-
σμα να εκτιναχθούν τα spreads. Πέρασαν μήνες χωρίς να
κάνουν τίποτα, οδηγώντας μας στο δίλημμα, πτώχευση ή
ΔΝΤ. Το δίλημμα το προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι και μ’ αυτό
το πρόσχημα η χώρα βρίσκεται κάτω από αυστηρή επιτή-
ρηση του ΔΝΤ και της Ε.Ε.», παρατήρησε.

Σημείωσε δε ότι με την υπογραφή του μνημονίου, η κυ-

βέρνηση έχει εκχωρήσει τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώ-

ματα στους δανειστές μας. Οταν ένα κράτος δεν έχει κυ-

ριαρχία, δεν είναι ανεξάρτητο κράτος.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αποσκοπεί να μετατρέψει το κίνημα σε

πολιτικό κόμμα. “Θέλω να βοηθήσω να δημιουργηθεί ένα

κίνημα ζύμωσης ιδεών, με επίκεντρο τον ανεξάρτητο πολί-

τη που έχει ανάγκη να εκφράσει την αντίδρασή του στην

κρίση», πρόσθεσε και κάλεσε τους πολίτες να συστήσουν

“επιτροπές πρωτοβουλίας” παντού. Στις πόλεις, στις συ-

νοικίες, στους τόπους δουλειάς, που θα συντονίζονται και

θα βοηθούνται από την Κεντρική Επιτροπή από προσωπι-

κότητες που περιβάλλουν τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο υπογράφων που παρέστη και παρακολούθησε τη ομιλία

του Μίκη, διάρκειας 2 ωρών, σκοπεύει σύντομα να δρα-

στηριοποιηθεί για τη σύσταση τέτοιων “Επιτροπών Πρωτο-

βουλίας” ανεξάρτητων πολιτών.

Θεωρώ καθήκον μου, η τεκμηριωμένη αρθρογραφία μου

τόσων μηνών - χρόνου αναμονής για να εκδηλωθεί μια τέ-

τοια κίνηση - να μετουσιωθεί σε δράση.

Σε προσεχή φύλλα θα δημοσιεύσουμε ευρύτερα αποσπά-

σματα της εμπνευσμένης ομιλίας του μεγάλου μουσικο-

συνθέτη και αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη.

Οπως και του Συνταγματολόγου καθηγητή Γιώργου Κασι-

μάτη, που παρενέβη επί δεκάλεπτο περίπου.

Κώστας Βενετσάνος

Ιδρύθηκε Ανεξάρτητο Κίνημα Αντίστασης

Τη σπίθα άναψε ο Μίκης Θεοδωράκης



Ο “Καλλικράτης” νόμος πλαίσιο

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Δημοσθέ-

νης» σε συνεργασία με τον Δήμο Κρωπίας, θα οργανώ-

σει ομιλία αναφορικά με τον «Καλλικράτη» το νέο νόμο

πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Η ομιλία θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00

στην αίθουσα του θεάτρου του Δήμου Κρωπίας. 

Ομιλητής θα είναι ο  Φαίδων Σοφιανός. Θα ακολουθή-

σει ανοιχτή συζήτηση.  

Χριστουγεννιάτικο BAZAAR 

στο  Ίδρυμα Κακογιάννης  

Κυριακή 5/12

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ιδρύ-

θηκε το 1889  με σκοπό την περίθαλψη ορφανών και

άπορων κοριτσιών και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα,

ιστορικά Ιδρύματα της Ελλάδας στον τομέα της κοινω-

νικής μέριμνας, της αλληλεγγύης και  της προστασίας

παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με πολύτιμο έρ-

γο. 

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης εμπνεόμενο από το “etsi” της

Ρ. Σεντούκα, ξεκινά μία νέα ενότητα δράσεων με τον τίτλο

«etsi γιατί μπορούμε» με στόχο την ευαισθητοποίηση κοινού

και φορέων σε μια κατεύθυνση περισσότερο συνειδητοποιημέ-

νης κοινωνικής παρουσίας όλων.

Κυριακή 5/12  Ώρες: 11:00 – 21:00

Βιβλία, dvd, cd, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα είδη, ημε-
ρολόγια, χειροποίητα κοσμήματα, καλλιτεχνικά αντικεί-
μενα, είδη δώρων, ρούχα, γλυκά και πολλά -πολλά ακό-
μα είδη.
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550 

Ηλ.Ταχ.: info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ

Bazaar στο ΚΑΑΠ Βούλας
3-5 Δεκεμβρίου

Ζώντας πολύ κοντά στους περιθαλπόμενους του

ΚΑΑΠΒ (πρώην ΠΙΚΠΑ) νιώσαμε πως όσα κι’ αν

προσφέραμε  μέχρι σήμερα είναι λίγα σε σχέση

με τον ανθρώπινο πόνο και τον κοινωνικό απο-

κλεισμό που βιώνουν ως άτομα με Αναπηρίες.

Έτσι αποφασίσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές

μας ως ενεργοί πολίτες-εθελοντές μαζί με  τον

Σύλλογο « Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας», τους εργα-

ζόμενους, να συνδράμουμε στον αγώνα να απα-

λύνουμε τις ανάγκες τους.

Το Bazaar θα πραγματοποιηθεί  στις 3 – 5 Δεκεμ-

βρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΑΠΒ.

Στην εκδήλωση έναρξης, ώρα 12:00   στις 3  Δε-

κεμβρίου  θα βραβευτούν περιθαλπόμενοι ΑμεΑ

που συμμετείχαν σε αθλητικές διοργανώσεις και

διακρίθηκαν!!

Ώρες λειτουργίας του Bazaar 3-12-2010  από

12:00 π.μ -6:00μ.μ. και τις υπόλοιπες μέρες  από

10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Η συμμετοχή σας, μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς,

θα είναι επίσης το δικό σας μήνυμα αλληλεγγύης,

στις προσπάθειες που καταβάλλουμε Διοίκηση,

εργαζόμενοι, ενεργοί πολίτες,  εθελοντές,  χορη-

γοί, ως «Κοινωνία Πολιτών» να αποτελέσουμε

ένα στέρεο δίχτυ προστασίας των ΑμεΑ  του ΚΑ-

ΑΠ Βούλας.

Όλοι  μαζί ….μπορούμε.

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ: 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»
6 Δεκεμβρίου, Δημαρχείο Βούλας

Το Κέντρο για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for

UNESCO in Greece), βάσει των καταστατικών στόχων

του και με επίκεντρο την προώθηση του εθελοντισμού

και της κοινωνικής προσφοράς, σύμφωνα με τις αρχές

και τη φιλοσοφία του Παγκόσμιου Οργανισμού της UN-

ESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών), αναπτύσει νέες

δράσεις στο Δήμο Βούλας.

Κύριος στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η ενημέ-

ρωση - ευαισθητοποίηση των Δημοτών και ιδιαίτερα των

Νέων σχετικά με το φλέγον ζήτημα του αλκοολισμού, η

ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση και τους Φορείς (Το.ΣΥΝ., Συλλόγους, Οργανώ-

σεις, κ.α) για να ενισχυθεί η πρόληψη και να τονισθεί η

κατάδειξη της αξίας της προσωπικής και συλλογικής

υπευθυνότητας απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ετσι το Center for UNESCO in Greece υλοποιεί κατ’ αρχήν

ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα: «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ: ΟΧΙ

ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» σε συνεργασία με το Δήμο Βούλας

στις 6 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Ιωνία, (δίπλα από το Δη-

μαρχείο), 6 – 8.30μ.μ.Bazaar στην Πλάκα

Στην συνοικία της Πλάκας, η τριήμερη Χριστουγεννιάτι-

κη Εορταγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιμένει

τους πιστούς υποστηρικτές της αλλά και όλους αυτούς

που φέτος επιλέγουν να δώσουν οικολογικό χρώμα στα

Χριστούγεννα, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους σκοπούς

μας.  

Θα υπάρχει και φέτος μια γωνιά για να μοιραστείτε λι-

χουδιές με τους φίλους σας σε μια όμορφη, παραδοσια-

κή, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

Σάββατο 4 & Kυριακή, 5 Δεκεμβρίου - 11:00-20:00

Τριπόδων 28, Πλάκα (στάση Μετρό Ακρόπολη)

4 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

«Οδός Ελευθερίας»

Ο Ελληνογεωργιανός Σύλλογος «Ο Καύκασος»  πα-

ρουσιάζει την ποιητική συλλογή  «Οδός Ελευθε-

ρίας» του Κώστα Νούσια το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου

ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλό-

γου, Πατησίων 81, (1ος όροφος), στην Αθήνα.

Κεντρικοί ομιλητές: 

Γιώργος Χρονάς –

εκδότης, ποιητής,

δημοσιογράφος -

Γιώργος Κατεμής –

φιλόλογος - Στέλλα

Λεοντιάδου – ποιή-

τρια

Στο Β’ μέρος θα ακου-

στούν τραγούδια του

ποιητή-μουσικού, με-

λοποιημένα από τον

ίδιο, έντεχνα τραγού-

δια του καθώς και

έντεχνα τραγούδια

Ελλήνων συνθετών,

όπως Χατζηδάκι, Θεοδωράκη, Ζαμπέτα,  με εκτέλεση από

το Μουσικό Σύνολο ΗΧΩ Αθηνών και ερμηνεία από το Γρη-

γόρη Κακούρη και τη Ρένα Στρούλιου.

Θα συμμετέχουν πολυφωνικά συγκροτήματα της Γεωρ-

γίας και της Βορείου Ηπείρου. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Το μεγαλείο της Φύσης:

Εντομα και Φυτά
Gilles MERMET

Εκθεση φωτογραφίας

έως 31 Ιανουαρίου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ



7ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο 

Μελισσοθεραπείας

Αυτήν την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, στο αμφι-

θέατρο του Αθήνα 9,84 FM στο Γκάζι, θα

πραγματοποιηθεί το 7ο Μελίαμα που διοργα-

νώνει το Επιστημονικό Κέντρο Μελισσοθε-

ραπείας (ΕΚΕΜ) με θέμα την αντιμετώπιση

παθήσεων του αναπνευστικού, ΩΡΛ, βακτη-

ριακών και ιογενών λοιμώξεων με προϊόντα

μέλισσας.  

art gallery café
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα

Τηλ. 210 8958.866 - m.gyras@otenet.gr

Μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί

από την art gallery cafe για το μήνα Δεκέμβριο. Εκ-

δηλώσεις για όλα τα ενδιαφέροντα με μουσικές,

εκθέσεις, ποιητικές βραδιές και άλλα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και κάθε Σάββατο

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ
TANGO, LATIN, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥΣ & ΒΑΛΚΑ-

ΝΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Ο αισθησιακός δυναμισμός και το ταλέντο της βιρτουό-

ζου ακορντεονίστας Ζωής Τηγανούρια σε μια μοναδική

μουσική παράσταση.

Άννα Μελίτη τραγούδι, Ηλίας Αργυρόπουλος πιάνο,

Στέλιος Γενεράλης τύμπανα

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΩΤΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΤΡΙΟ «DIVISI»
Άσκηση Ερωτική.. Μια μουσική ιστορία προσωπικής

αναζήτησης και αγάπης με πρόζα και τραγούδι. Επιλογές από

Xατζιδάκι, Κραουνάκη, Σπανό μέχρι Madredeus και Dulce

Pontes, με άξονα την θεατρική προσέγγιση και ερμηνεία. 

Ο Γιάννης Μαθές, στο ρόλο του περιηγητή. 

Συνοδεύει το Trio Divisi. Ιώ Κυριακίδη (πιάνο), Θοδωρής

Λυκουρόπουλος (βιολί), Βίκυ Κυριακίδη (φλάουτο). 

Βαγγέλης Στεφανόπουλος Trio

Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος, ένας από τους πλέον ενεργούς

τζαζ μουσικούς της πόλης θα είναι στο Art Gallery Cafe την Πέ-

μπτη 9 Δεκεμβρίου. Γνωστός σαν συνθέτης και ενορχηστρω-

τής των Jazznovation, μέλος της μπάντας του Χρήστου Θηβαί-

ου (2010) αλλά και από τις πιο πρόσφατες συμμετοχές του

στους Smokey Bandits και στην Q Orchestra.  

Το τρίο με τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα και τον Adeg-

bola Daniel στο όρθιο μπάσο ερμηνεύει συνθέσεις του πιανίστα

καθώς και διασκευές από κομμάτια των Miles Davis, Egberto

Gismonti και Keith Jarret. 

ΕΒΔΟΜΗ  4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Χριστουγεννιάτικη φιλοξενία παιδιών από την πρώην Γιουγκοσλαβία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για δέκατη έβδομη συνεχή χρονιά, διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σερ-

βικό Ερυθρό Σταυρό πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8-16 ετών σε ελληνικές οικογένειες.

Για την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, οι ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το

πρόγραμμα έχουν οριστεί ως εξής:

19 Δεκεμβρίου άφιξη - 4 Ιανουαρίου αναχώρηση

Η μετακίνηση των παιδιών από και προς τη χώρα τους θα γίνει με λε-

ωφορεία της εταιρίας επιλογής του Ερυθρού Σταυρού Σερβίας.

Ολα αυτά τα χρόνια, στο Δήμο Βούλας φιλοξενούνται  παιδιά με

πρωτοβουλία πολιτών και τη συμβολή του Δήμου.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Βούλας στο 213 2020119, υπεύθυνη Αδ. Νικολάου.

Εγκαίνια Ναού Αγίου Νικολάου

στο Μαρκόπουλο

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται τα εγκαί-

νια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαρκόπουλο

Μεσογείων Αττικής (οδός Χαραλάμπους Νικολάου & Αν-

δρέα Κουμπή).

Της ακολουθίας των εγκαινίων θα προεξάρχει ο Σεβα-

σμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κκ. Νικόλαος.

Λόγω της τελετής των εγκαινίων διενεργούνται παράλ-

ληλες εκδηλώσεις στο εντευκτήριο του Ναού και στο

κλίτος του Οσίου Δαβίδ.

Το οικόπεδο όπου έχει ανεγερθεί ο Ιερός Ναός αποτελεί

δωρεά της αείμνηστης Δέσποινας Μουσχουντή εις μνή-

μην του αδερφού της Νικολάου Μουσχουντή.

Η ανέγερση ξεκίνησε το έτος 1995.

Το 1997 πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του κάτω να-

ού (ισόγειο) του Αγ. Νικολάου και των παρεκκλησιών του

Οσίου Δαβίδ του Γέροντος και της Αγίας Αικατερίνης. 

Το έτος 1999 ξεκίνησε η ανέγερση του κυρίως ναού του

Αγίου Νικολάου ο οποίος και εγκαινιάζεται.

Ο ρυθμός του ναού είναι Βυζαντινός οκταγωνικός με

τρούλο και γυναικωνίτη Π. Ο ναός διαθέτει δυο παρεκ-

κλήσια.

Ανεγέρθηκε και αποπερατώθηκε με χρηματικές δωρεές

των πιστών.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ 

Με αφορμή τον χριστουγεννιάτικο εορτασμό ο Δήμος Γέ-

ρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα, διορ-

γανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων έχοντας ως στόχο τη

μετάδοση της μαγικής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων

και τη δημιουργία ενός γιορτινού κλίματος σε κεντρικά

σημεία της πόλης.

Ένα χριστουγεννιάτικο τριήμερο με ποικίλα δρώμενα που

περιλαμβάνουν παραστάσεις, μουσική, παιχνίδια και εργα-

στήρια που καλύπτουν όλες τις ηλικίες. Μικροί και μεγά-

λοι διασκεδάζουν, χορεύουν και τραγουδούν στο πνεύμα

των Χριστουγέννων και μεταφέρουν το μήνυμα αγάπης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12 – Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

ΏΡΑ:  19.30 – 21.30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια – Φιλαρμονική Ορχήστρα &

Παιδική Χορωδία Δήμου Γέρακα

Παιχνίδια, Κατασκευές & Λιχουδιές
Εργαστήριο Κατασκευής Χριστουγεννιάτικης Κάρτας – Εικαστικά

Εργαστήρια Δήμου Γέρακα

FACE PAINTING - ΚΟΥΤΑΛΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΦΕ-

ΛΙΖΟΛ - ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ – ΑLΕΧ DE PARIS

Σας περιμένουν ο Αγ. Βασίλης και οι φίλοι του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12, ΩΡΑ 20.00,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«Χριστούγεννα στη Βιέννη»
Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχή-
στρας και της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Γέρακα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/12, ΩΡΑ:  14.30 – 20.00, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ        

«Σοκολατο- Χαρές»
Εργαστήρια:  Θεατρικό Παιχνίδι - Ζαχαροπλαστική 

- Μουσικοκινητική - Κατασκευές - Παραστάσεις 

Γλυπτά στον Πάγο 
Χιονοπόλεμος και  πολλά παγωμένα δώρα 
Το Σπίτι της «Χάνσελ και Γκρέτελ»

Δημιουργικό Καφέ Γονέων 

Έναρξη 14:30 Kαλωσόρισμα από ηθοποιούς, εμψυχωτές 

15:00-16:00 Παράσταση για παιδιά

16:00-16:20 Xωρισμός παιδιών σε ομάδες

16:20-18:00 δραστηριότητες σε 6 δημιουργικά σημεία

18:00-19:00 Kεντρική Σκηνή- Ομαδική δράση 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σημείο 1: Γνωριμία με τη Λευκή και τη Μαύρη Σοκολάτα. 
Θεατρικό παιχνίδι –διαδραστική παράσταση. 

Σημείο 2:Σοκολατένιο Εργαστήρι για μικρούς καλλιτέχνες
Εικαστικό Εργαστήρι όπου τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν δη-

μιουργικά μέσα από χρώματα και  γεύσεις σοκολάτας.  

Σημείο 3: Λιλιπούτειοι Ζαχαροπλάστες εν δράση.. 
Παράλληλα θα λειτουργεί και εργαστήρι σοκολάτας και η επίσκε-

ψη των παιδιών σ’ αυτό θα συνδέεται με το περιεχόμενο των δρά-

σεων των εργαστηρίων τεχνών. …Ο κύριος Σήφης Σοκολατάκης

τους ταξιδεύει στα μυστικά της Σοκολάτας...

Σημείο 4: Τα ξωτικά των Χριστουγέννων.
Xώρος Παραμυθιού-Μουσικοκινητικής αγωγής και Θεατρικού παι-

χνιδιού. Τι συμβαίνει όταν περάσεις από το χώρο των ξωτικών;

Υπάρχουν και νεράιδες εκεί; Tί κάνουν τα καλικαντζαράκια στη

Χώρα της Σοκολάτας; 

Αρκεί να έχεις μαζί σου ένα άδειο πλαστικό μπουκαλάκι νερού...

Σημείο 5: “Χάνσελ και Γκρέτελ σε νέες περιπέτεειες...!”
Χώρος θεατρικού παιχνιδιού και δραματοποίησης. Στη συγκεκρι-

μένη σκηνή οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον Χάνσελ και τη Γκρέ-

τελ. Προσοχή !  Στο χώρο αυτό παραμονεύει μια περίεργη...μά-

γισσα! 

Σημείο 6: Eργαστήρι εικαστικών και ευχών 

Σημείο: 7 Διάρκεια: 60 λεπτά Η εμφάνιση της κυρίας Δόνας Τερηδόνας 

Στοιχεία Παράστασης (ενδιάμεση δράση-κεντρική σκηνή) 

Η «Παραμυθοσαλάτα». Ο κακός ο λύκος σχεδιάζει να φάει την μι-

κρή κοκκινοσκουφίτσα.

Στο επόμενο περισσότερες λεπτομέρειες
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας
Θέματα ρυθμίσεων και τακτοποιήσεων...

Πρώτη και προτελευταία συνεδρίαση του παρόντος Δημοτικού Συμβου-

λίου Βούλας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το πρωί(!) στις

12 με μια σειρά θεμάτων, όχι όλα ρουτίνας θα έλεγα.

Δυσκολεύτηκαν να συμπληρώσουν απαρτία· λογικό αφού γίνεται πρωί,

αλλά κάποιοι σύμβουλοι της μειοψηφίας, που από την 1η του έτους γί-

νονται πλειοψηφία, είχαν κάνει πηγαδάκι στην είσοδο. Μαζί και ο νεοε-

κλεγείς για τα 3Β δήμαρχος.

Τελικά η συνεδρίαση ξεκίνησε. Δεν υπήρξαν προ ημερησίας θέματα. 

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης ζήτησε το λόγο και διάβασε ένα “αποχαιρετι-

στήριο” θα έλεγα. Καλωσόρισε το νέο Δήμαρχο και του ευχήθηκε καλό

έργο.

“Την αποστολή μου τετέλευκα...”. Καθ’ όλη το διάστημα των 12 χρόνων
καινοτομώντας με μέτρο δημιούργησα έργα που φαίνονται. Ισως έκανα
και λάθη, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε η καλή πίστη να προαγάγω έργα,

ήταν λίγα από τα λόγια που είπε ο δήμαρχος.

Ψηφίστηκε η έγκριση απολογισμού

της Πνευματικής Εστίας Βούλας του

οικονομικού έτους 2009. Η Ηλέκτρα

Τσιριγώτη το καταψήφισε με το αιτιο-

λογικό ότι: “εδώ και δύο χρόνια δεν

ψηφίζω, γιατί θεωρώ ότι ενώ η δυνα-

τότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν

ανταποκρίνεται”.

Οι αναμορφώσεις του προϋπολογι-

σμού ψηφίστηκαν όλες ομόφωνα.

Μόνο κατ’ όνομα 

Στο θέμα που αφορούσε τους ποδηλατό-

δρομους σκόνταψαν, αν και δεν αφορού-

σε την κατασκευή, η οποία σημειωτέον

έχει ξεκινήσει αποσπασματικά. Το θέμα

αφορούσε ορισμό Επιτροπής για τον χα-

ρακτηρισμό εδαφών του έργου.

Η Επιτροπή αποτελείται από δύο μη-

χανικούς του Δήμου (Δράμη και Ζαχα-

ρόπουλο) και έμεινε ανοιχτό, αν θελή-

σει η νέα Δημοτική Αρχή, να ορίσει και

έναν εκπρόσωπο από το Δ.Σ., αφού

υπήρξαν ενστάσεις για το θέμα.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη τόνισε ότι είχε

διαφωνήσει γενικότερα με τη χάραξη

του ποδηλατόδρομου.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επεσή-

μανε ότι ο εργολάβος έχει ξεκινήσει,

και υπάρχουν ποινικές ρήτρες σε όποι-

ες καθυστερήσεις, απαντώντας σε

συμβούλους που ζήτησαν αναβολή

του θέματος για να το προχωρήσει η

νέα Δημοτική Αρχή.

Η πρόταση της αναβολής δεν πέρασε

και το θέμα πέρασε πλειοψηφικά.

Ομως εδώ γεννάται ένα μεγάλο θέμα

αν και κατά πόσο τελικά ο ποδηλατό-

δρομος θα ωφελήσει ή θα βλάψει την

πόλη. Αλλη μελέτη έγινε, άλλη είδα-

με, άλλη εφαρμόζεται. Είναι κομματια-

στή, αποσπασματική και λείπουν τα κυ-

ριότερα στοιχεία που θα έδιναν μία συ-

νέχεια. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει

από τη μέση του πουθενά να μη λαμ-

βάνονται υπόψιν οι κόμβοι και να θεω-

ρούνται ποδηλατόδρομοι, που θα ανα-

κουφίσουν την πόλη. Τουναντίον από

το στένεμα των δρόμων δημιουργού-

νται τεράστια προβλήματα...

Συγκεκριμένα από στοιχεία της

Δ/νσης Μελετων & Εργων του Δημου

προκύπτει ότι η αφετηρία του ποδηλα-

τόδρομου ήταν η οδος Ματρόζου από

την Πρ. Πέτρου, συνεχιζε Παπάγου,

Ιριδος, Σωκράτους, Περικλέους και

Ηρας.

Μειώνουν το δικτυο

Καταργούν τη Ματρόζου, γιατί δεν

επαρκούν οι ποσότητες(!) και γιατί

έχει φρεάτια υδροσυλλογής (όταν

σχεδίαζαν δεν το έβλεπαν;). 

Η Παπάγου είναι λεωφορειόδρομος,

διπλης κατευθυνσης, πυκνοδομημένη,

έτσι που καταργώντας την μια πλευρά

στάθμευσης, και των πεζοδρομίων,

αφού βρίσκονται εσωτερικά του ποδη-

λατόδρομου και σε πολλά σημεια ανύ-

παρκτα, θα γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη

για τροχαία ατυχήματα. Πρώτα δημι-

ουργείς την υποδομή και μετα κάνεις

ποδηλατόδρομους. Στην Σωκράτους

επίσης καταργούνται οι θέσεις στάθ-

μευσης στη δεξιά πλευρά (αλλά  μειώ-

νονται και οι θέσεις στάθμευσης λόγω

διέλευσης του ποδηλατοδρόμου από

το εσωτερικο τους! Η κατασκευή του

κόμβου Σωκράτους - Αθηνάς - Ιππο-

κράτους θα υλοποιηθεί μετά την έγκρι-

ση σχετικής μελέτης που θα περιλαμ-

βάνει και τον ποδηλατόδρομο (δεν

έχει ακόμη γίνει;)

Στην οδός Ηρας η κατασκευή είναι επι-

σφαλής λόγω περιορισμού των ποσο-

τήτων(!) από την εγκεκριμένη μελέτη.

Εχει επισημανθεί η αλλάγη της θέσης

που ήταν προς τις κατοικίες, να πάει

προς το πάρκο. Παρ’ όλα αυτα έμεινε

από την πλευρα των κατοικιών. Και βε-

βαια ενώ η Ηρας καταλήγει στην πα-

ραλιακή, ο ποδηλατόδρομος σταματα-

ει εκεί, στην τομή. Στη συνεχεια ο πο-

δηλάτης παίρνει το ποδήλατο στην

πλάτη και προσπαθεί να περασει την

καρμανιόλα της παραλιακής, που σ’

αυτό το σημείο δεν υπάρχει ούτε φα-

νάρι!!

Στην οδό Ιριδος, που ήδη δουλεύουν

στενεύοντας απελπιστικα την οδό δη-

μιουργώντας έμφραγμα· έχουν γίνει

ενστάσεις από ιδιοκτήτες.

Στην Ιριδος λοιπον φθάνει ο ποδηλά-

της μέχρι την οδό Ξενίας, λίγο πριν

φθάσει στην οδό Ζεφύρου, στο πάρκο

του Αγ. Ιωάννη και μετά ...το χάος. 

Ολα αυτά συνηγορούν ότι, μόνο τους

ποδηλάτες δεν είχαν στο μυαλό τους

αυτοί που κατεληξαν σ’ αυτό το σχέδιο! 

Το τι είχαν το γνωρίζουμε όλοι, άλλω-

στε είναι κοινό μυστικό. 

Επιτέλους κάποιος πρέπει να παρέμ-

βει, έστω και την ύστατη ώρα.

Ποδηλατόδρομοι παγίδες

Εργα ποδηλατόδρομου στην οδό Ιριδος. Μήπως έπρεπε να ξεκινήσουν από την απελευθέρωση των
πεζοδρομίων πρωτίστως;

Ο ποδηλατόδρομος τερματίζει μπροστά στον
κάδο απορριμμάτων, λίγο πριν το πάρκο του Αγ.
Ιωάννη.

Ο απερχόμενος και ο ερχόμενος στο προεδρείο. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας, πα-
ρακολουθεί συνεδρίαση του απερχόμενου Δ.Σ. Βούλας
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Στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 178,

Λ. Βουλιαγμένης και Αντιοχείας, ο εν-

διαφερόμενος Κ. Τσικίρογλου επιχεί-

ρησε να χτίσει κτίριο γραφείων με

υπόγειους χώρους, αλλά έπεσε πάνω

σε αρχαία, που ίσως να είναι και σημα-

ντικής αξίας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε ως θέ-

μα, προκειμένου να γίνει τροποποίηση

του ρυμοτομικού σχεδίου του Ο.Τ.

178, για να μπορέσει να χτίσει.

Οι σύμβουλοι δεν ήταν ενημερωμένοι,

δεν είχαν στα χέρια τους εισήγηση για

το θέμα, αφού, όπως είπε και ο Πρόε-

δρος Α. Κάσδαγλης την πήρε την ίδια

ημέρα.

Ο ιδιοκτήτης είχε κάνει αίτηση στην

Εφορία Αρχαιοτήτων το 2005, το έψα-

ξαν το ακίνητο το 2009, και του απα-

ντούν τον Μάιο του 2010 ότι μπορεί να

χτίσει, αλλά πρέπει να μετακινήσει το

ακίνητο κόβοντας από το προκήπιο

από 12 μέτρα που είναι σήμερα να γί-

νει 4.

Εντονη η διαφωνία του Πέτρου Θανό-

πουλου: Είναι ιδιαιτέρας σημασίας μια
τροποποίηση ρυμοτομικού για την πό-
λη. Από 12μ η πρασιά να γίνει 4μ. Με-
τατίθεται η οικοδομικη γραμμή προς το
δρομο. 
Υστερα υπάρχει απόφαση της Ολομέλει-

ας του ΣτΕ ότι δεν επιτρέπονται γραφεία

επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Δαβάκης και Τσιριγώτη ζητούν αναβολή.

Ο Δήμαρχος προσπαθεί να εξηγήσει

ότι το θέμα είναι απλό, αφού μετακι-

νείται το κτίριο και δεν καλύπτονται τα

αρχαία· καλει δε και τον νέο δήμαρχο

Γρ. Κασιδόκωστα που μπήκε στην αί-

θουσα, να πάρει θέση. Του ζήτησε μά-

λιστα να καθίσει στο προεδρείο, όπως

και έγινε.

Κομψή άρνηση...

Αρνητική η απάντηση του Γρ. Κασιδό-

κωστα: «Νομίζω ότι το θέμα είναι λίγο
σοβαρό. Επομένως καλόν είναι να το
χειριστεί η επόμενη Δημοτική Αρχή».

Αυτο είναι Δημόσιο!!!

Αλλά παρακολουθείστε ταχύτητα δη-

μοσίου!! Οπως σημειώνεται στο υπ. αρ.

πρωτ. 4064 (25.5.2010) έγγραφο της

ΚΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και κλα-

σικών αρχαιοτήτων, παρέλαβαν αίτηση

του Δ. Ράμφου  στις 21.1.2005 με αρ.

πρωτ. 276 που αφορά στη ανέγερση

νέου κτιρίου με υπόγειο και υπόγειους

χώρους στάθμευσης, στο οικόπεδο επί

της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και

Αντιοχείας μαζί με όλο το φάκελο της

υπόθεσης.

Το έγγραφο το απευθύνουν στο

Υπουργείο Πολιτισμού και τουρισμού

με ημερομηνία 25.5.2010. Δηλαδή με-

τά από 5 χρόνια και 3 μήνες!!!

Αντιγράφουμε: Μετά από δοκιμαστι-
κές τομές εντοπίστηκαν αρχαία αρχι-
τεκτονικά κατάλοιπα. Ενημερώθηκε ο

ιδιοκτήτης για την ανάγκη ανασκαφι-
κής έρευνας και πρόθυμα δέχθηκε να
αναλάβει τα έξοδα...
Οι ανασκαφικές εργασίες που διενήρ-
γησε η Υπηρεσία μας, ξεκίνησαν στις
18.6.2009 (τέσσερα χρόνια μετά την
αίτηση!). Ολοκληρώθηκαν στις
23.10.2009 και απασχολήθηκαν συνο-
λικά 12 εργατοτεχνίτες».  

Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος έκανε την

αίτηση το 2005, οι ανασκαφές άρχι-

σαν το 2009 και η απάντηση της υπη-

ρεσίας δόθηκε τον 5ο του 2010!

Αθάνατο Δημόσιο. Κανένα ΔΝΤ δεν

πρόκειται να σε φτιάξει!

Τι βρήκε η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία

Αντιγράφουμε από το έγγραφο: “Ηρ-
θαν στο φως σημαντικές αρχαιότητες
που καταλαμβάνουν έκταση 400τ.μ.
Συγκεκριμένα εντοπίστηκε κτηριακό
συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ
δωμάτια, που με βάση τα ευρήματα θε-
μελιώνεται στους ελληνιστικούς χρό-
νους, μετασκευάζεται στους ρωμαϊ-

κούς για να εγκαταλειφθεί στον 5ο αι-
ώνα μ.Χ. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
εντοπίζονται σε βάθος που κυμαίνεται
από 0,13μ έως 0,85μ. από τη στάθμη
του πεζοδρομίου παρά το όριο της
όμορης προς Ν. ιδιοκτησίας...»

Τι πρόκειται να χτιστεί

Οπως σημειώνεται στο έγγραφο της

αρχαιολογίας το εν λόγω οικόπεδο εί-

ναι συνολικού εμβαδού 1226,95τ.μ.

και η μελέτη προβλέπει υπόγεια κατα-

σκευή και υπόγεια πάρκινγκ, πράγμα

που η αρχαιολογία αποκλείει μετά την

αποκάλυψη των αρχαίων. Οπως χαρα-

κτηριστικά σημειώνει: «Η ύπαρξη των
αρχαίων αποκλείει την κατασκευή
υπόγειου χώρου στάθμευσης και πε-
ριορίζει δραστικά το χώρο του ισογεί-
ου, γεγονός που ουσιαστικά στερεί
στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα αξιοποί-
ησης και εκμετάλλευσης της ιδιοκτη-
σίας του».
Κάνει δε την πρόταση της τροποποίη-

σης του ρυμοτομικού σχεδίου και τον

περιορισμό από 12μ σε 4μ.

Σ.Σ.: Διαβάζοντας όλα αυτά, μου ήρθε

στο νου ένα ακίνητο στην οδό Καλύ-

μνου πολλών στρεμμάτων, που έχει

μείνει άχτιστο και εγκαταλειμένο δε-

καετίες ολόκληρες, γιατί βρέθηκαν αρ-

χαία μέσα στο οικόπεδο και παρά τις

προσπάθειες του ιδιοκτήτη (Καλαμπό-

κα) να χτίσει σε μία άκρη ένα σπίτι και

να αναδείξει όλο τον υπόλοιπο χώρο,

χωρίς να αλλάζει καμία οικοδομική

γραμμή, δεν κατέστη δυνατόν. 

Αννα Μπουζιάνη

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για κατασκευή γραφείων

Ενσταση για χρέωση 

κατασκευής πεζοδρομίου

Την εξέταση ένστασης αφορούσε το

17ο θέμα, για χρέωση κατασκευής

πεζοδρομίου στο έργο “Ανάπλαση

οδού Βασ. Παύλου, από Διγενή έως

Αυλώνος”.

Την ένσταση είχε κάνει ενδιαφερό-

μενος που παρευρισκόταν και του

δόθηκε ο λόγος να εξηγήσει τους

λόγους της ένστασής του. Και όπως

είπε, είδε το πεζοδρόμιο να κατα-

στρέφεται από τα έργα και παράλλη-

λα να χρεώνεται.

Ετσι με πρόταση του Δημάρχου ψηφί-

στηκε ομόφωνα να απαλλαγεί από το

κόστος κατασκευής.

Το βέλος δείχνει το χώρο που βρίσκονται τα αρχαία. Στη συνέχειά τους βρίσκεται υπό κατα-
σκευή ένα τεράστιο συγκρότημα.  Απορεί κανείς  πως εκεί δεν βρέθηκε τίποτα.

Ενας οικισμός των ελληνιστικών χρόνων σε 20 μόλις πόντους κάτω από το έδαφος!



«Μηδένα προ του  τέλους μακάριζε». 

Σόλων

Τα μεγάλα γεγονότα, οι μεγάλες πράξεις και ο

ενθουσιαστικός αυθορμητισμός επισκιάζονται,

από το όποιο σκοτεινό και θλιβερό παρασκή-

νιο, που τυχόν παίχτηκε πριν, κατά, αλλά και

μετά από αυτά. 

Η  μελέτη όμως, των εξ αυτών ολοκληρωμέ-

νων συμπερασμάτων, ίσως εκτός από την τυ-

χόν υπερηφάνεια, θα οδηγήσουν  στο σκεπτι-

κισμό, αλλά και στη γνώση, για μια  σωστότε-

ρη αντιμετώπιση του μέλλοντος.

Βρισκόμαστε   γύρω στο 512 π.Χ.  Ο Μιλτιάδης

ο νεώτερος, (554- 489 π.Χ.), μόλις έχει επιτρέ-

ψει στην Αθήνα, μετά από  μια μακριά διαμονή

στην Θρακική Χερσόνησο, όπου  είχε πάει για

να διεκδικήσει τα  δικαιώματα της κληρονομι-

κής του περιουσίας.  Εκεί οργανώνοντας μια

σωματοφυλακή εκ 500 ανδρών και χρησιμοποι-

ώντας  βία, συνέλαβε τους αντιπάλους του και

επέβαλε το δίκιο του. Σε συνέχεια νυμφεύτηκε

την Ηγυσιπύλη, κόρη πρίγκηπα της Θράκης,

προφανώς πολύφερνη. 

Όταν ο Δαρείος επεξέτεινε την ηγεμονία του

στην Ευρώπη, τον υποβίβασε σε φόρου υποτε-

λή και αυτό ποτέ δεν το ξεπέρασε. Και τότε

του γεννήθηκε ένα άσβηστο  μίσος κατά του

Πέρση.  

Η στρατιωτική δράση και  η εξ’ αυτής εμπειρία

του Μιλτιάδη υπήρξε  μεγάλη.  

Επικεφαλής σε απόσπασμα,  σύμφωνα με τον

Ηρόδοτο, προσπάθησε να καταστρέψει την γέ-

φυρα  του Δαρείου στο Δούναβη, με σκοπό  να

αποκόψει την δυνατότητα υποχώρησης  των

περσικών στρατευμάτων.  (513 π.Χ.). Αλλά και

με το ξέσπασμα της επανάστασης των Ιωνικών

πόλεων, οι οποίες  τότε βρίσκονταν κάτω από

την περσική κυριαρχία, συνήψε σχέσεις συμ-

μαχικές με τη νεοσύστατη Αθηναϊκή Δημοκρα-

τία, και αφού κατέλαβε την ΄Ιμβρο και την Λή-

μνο τις  παραχώρησε σε αυτή. Ο Μιλτιάδης

ακόμη,  μόλις έφτασε απειλητικά στη Θράκη ο

στόλος του Δαρείου, φόρτωσε πέντε πλοία με

χρυσάφι  και λοιπούς θησαυρούς και ξεκίνησε

για να τους φέρει στην Αθήνα. Μάλιστα  στο

δρόμο, το ένα καράβι αιχμαλωτίστηκε από τους

άνδρες του Δαρείου μαζί και ο γιος του ο πρω-

τότοκος ο Μητίοχος, που ήταν μέσα σε αυτό. 

Ο Μιλτιάδης διακρινόταν για την ανδρεία  και

την τόλμη του και διαβιώνοντας  στη Θράκη εί-

χε μάθει στην  αυταρχική   διοίκηση που έφτα-

νε ενίοτε στα όρια της τυραννίας.  Γι΄αυτό,

παρ ΄όλο που είχε εντάξει την Θρακική Χερ-

σόνησο σε ένα τύπο ημιανεξάρτητης Αθηναϊ-

κής Ηγεμονίας, οι Αθηναίοι δημοκρατικοί πολί-

τες, ποτέ δεν τον συμπάθησαν καίτοι του ανα-

γνώριζαν την εξαιρετική  στρατιωτική  ικανό-

τητα  και την γνώση, ιδιαίτερα την εμπειρία

απέναντι στις περσικές πολεμικές τακτικές.

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, τον έκαναν ένα

από τους δέκα στρατηγούς. Στη  συνέχεια, πα-

ρά τις όποιες εξ εμπαθείας αντιρρήσεις, του

ανέθεσαν μπροστά στον περσικό κίνδυνο την

αρχιστρατηγία στη Μάχη του Μαραθώνα.  Αυ-

τή η  Μάχη υπήρξε ιστορικής σημασίας για την

Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη  νικηφόρα αναχαί-

τιση της εισβολής των ασιατικών ορδών στο

γεωγραφικό της χώρο. Αποτελεί όμως συνάμα

και  υπερήφανο αποκλειστικό προνόμιο για την

ελληνική φυλή.                     

Η στρατηγική της μάχης, η αντιμετώπιση εκ

του συστάδην των υπερτέρων εχθρικών δυνά-

μεων,  με τα δείγματα  του ακατάλυτου  ελλη-

νικού σθένους, έχουν ήδη γίνει συν τοις άλ-

λοις  και αντικείμενο  μελέτης, ανάλυσης  και

σχολιασμού σε όλες τις στρατιωτικές σχολές

του κόσμου. 

Μπορεί να είναι γνωστά όλα αυτά, αλλά έχουν

σημασία όσον αφορά  το όποιο μέγεθος του

πολίτη -πρωτεργάτη, που  πρέπει να παραμένει

υπηρέτης και κατώτερος των θεσμών της πολι-

τείας. 

Στη μάχη του Μαραθώνα, οι Σπαρτιάτες  όπως

πάντα δισταχτικοί, ή έχοντας άλλα στο μυαλό

τους  ή  και με το πρόσχημα ότι εμποδίζονταν

από περίοδο θρησκευτικών  γιορτών δεν πή-

ραν μέρος.

«Ελλήνων προμαχούντες, Αθηναίοι Μαραθώνι

χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν  δύναμιν»

έγραψε ο Σιμωνίδης ο Κείος, στο μαρμάρινο

τρόπαιο στον  Μαραθώνα.  Δηλαδή, “Μπροστά

από όλους τους Έλληνες μαχόμενοι οι Αθηναί-

οι στον Μαραθώνα, κατατρόπωσαν τη δύναμη

των χρυσοφόρων Μήδων”. Και δίπλα στο Τρό-

παιο της Νίκης το μνημείο του Μιλτιάδη, μνη-

μείο  τιμής στον άνδρα στρατηγό της Νίκης.

Ακόμα η εικόνα του αναρτήθηκε στο Πρυτα-

νείο, κοντά στις εικόνες του Αρμοδίου και του

Αριστογείτονα· των πρώτων σωτήρων της πό-

λης. Αλλά η Αθηναϊκή ήταν τότε η  Δημοκρα-

τία  που ήξερε να τιμά, αλλά και να μη συγχω-

ρεί. Ήξερε να στέκεται στο ύψος της.  Σεβόταν

τον πολίτη, αλλά και απαιτούσε από τον πολί-

τη να τη σέβεται. 

Αργότερα λοιπόν, όταν ο Μιλτιάδης ζήτησε να

του παραχωρηθούν 70 πλοία και ανάλογος

στρατός, παρά τις αρχές της η Βουλή το δέ-

χτηκε, στηριζόμενη στο λόγο και το παρελθόν

του ανδρός  και  αρκέστηκε στην ασαφή δήλω-

ση, ότι τα ήθελε για το καλό της πατρίδας και

ότι θα έφερνε πλούτη. Όμως ο  Μιλτιάδης με

το στρατό αυτό πολιόρκησε την Πάρο, για να

λύσει τις προσωπικές του διαφορές με τον Πά-

ριο ηγεμόνα της  Λυσαγόρα,  ο οποίος παλιό-

τερα τον είχε διαβάλλει στον Πέρση στρατηγό

Υδάρνη. Η εκστρατεία τελικά κατέληξε σε οι-

κτρή αποτυχία καίτοι η Πάρος  σκληρά λεηλα-

τήθηκε. Ο Μιλτιάδης γύρισε χωρίς  την υπε-

σχημένη νίκη, χωρίς τα υπεσχημένα χρήματα

για την πατρίδα και βαριά τραυματισμένος με

γάγγραινα στο  πόδι. Τώρα όμως η Αθηναϊκή

δημοκρατία έδειξε  το άλλο της πρόσωπο· την

ακεραιότητά της και τον σεβασμό που έτρεφε

στον πολίτη και στους θεσμούς.  Εισήγαγε τον

ΜΙλτιάδη  άρρωστον όντα,  ίσως και με την σύ-

μπραξη των πολιτικών του αντιπάλων των Αλ-

κμαιωνιδών, σε δίκη  αγνοώντας το νικηφόρο

του παρελθόν. Ο Μιλτιάδης, με το πόδι του,

που ήδη είχε αρχίσει να σαπίζει και εξ αυτού

χωρίς να μπορεί να σταθεί καν όρθιος στη δί-

κη,  άκουσε τον Ξάνθιππο να ζητά την  εσχάτη

των ποινών  και τον θάνατό του.  Τελικά λέγε-

ται ότι με την βοήθεια των συνηγόρων του, η

ποινή μετετράπη σε χρηματική αποζημίωση

όλων των εξόδων της εκστρατείας. Ο Διόδω-

ρος ο Σικελιώτης, ο Πλούταρχος και άλλοι με-

ταγενέστεροι συγγραφείς  πάλι λένε,  ότι μετά

την  εκφώνηση της ποινής, ρίχτηκε και στη φυ-

λακή, όπου και απέθανε. Ο Ηρόδοτος που ήταν

πιο κοντά χρονικά στο γεγονός, γράφει κατά

λέξη:  «προσγενομένου δε του δήμου αυτώ κα-

τά την απόλυσιν του θανάτου, ζημιώσαντος

κατά την αδικίην πεντήκοντα ταλάντοισι, Μιλ-

τιάδης μεν μετά ταύτα σφακελισάντος τε του

μηρού και σαπέντος τελευτά.  Τα δε πεντήκο-

ντα τάλαντα εξέτισεν ο παίς αυτού Κίμων». (

Συμφώνησε ο Δήμος για την μείωση της ποι-

νής και του επέβαλε 50 τάλαντα τα οποία πλή-

ρωσε ο γιός  του Κίμων. Μετά από αυτό ο Μιλ-

τιάδης πέθανε καθώς ο μηρός του σάπισε).    

ΟΙ Αθηναίοι αδέκαστοι και ψυχροί, τίμησαν στο

πρόσωπο του Μιλτιάδη τον  άξιο τιμής και τι-

μώρησαν τον άξιο τιμωρίας.  Με την πράξη

τους αυτή ήθελαν  να αποδείξουν στον Αθη-

ναίο πολίτη,  ότι όσο υψηλά και να ίστασαι,

στην ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία,

υπόκεισαι στους νόμους και στους θεσμούς

της πατρίδας. 

Αλλά γι΄αυτούς τους Αθηναίους και τη δημο-

κρατία τους θα μιλάμε τώρα;

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Κ. Παπαρρηγόπουλου, ‘’Ιστορία Ελληνικού Έθνους

‘’εκδ.Liberis

2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

3) “Ιστορία των Ελλήνων”, τομ. 2 εκδ. Δομή 

4) Ηροδότου ‘’Ιστορίαι’’ εκδ. Γκοβόστη   

Τα παραλειπόμενα του “Μαραθώνα”
(Το τραγικό τέλος του Μιλτιάδη)

Αιώνια διπλωματική πολιτική!... 

Το χωριό φοβήθηκε ότι το σπίτι στοίχειωσε και

του έβαλαν φωτιά και το έκαψαν. Μα δίπλα ήταν

και το σπίτι του Μπέη που πήρε κι αυτό φωτιά.

Στην κυβέρνηση, όπου ετηλεγραφήθηκεν αμέσως

το επαναστατικό κίνημα, έκαμεν εντύπωση μεγά-

λη. Οι αρχές διατάχθηκαν βιαστικά να υπερασπί-

σουν με κάθε θυσία τα κυριαρχικά δικαιώματα των

μπέηδων και να τιμωρήσουν αλύπητα τους χωριά-

τες. Το υπαγόρευεν η διπλωματική πολιτική, που

άρχισεν από την ημέρα της προσαρτήσεως κι εξα-

κολουθεί ακόμη στις νέες επαρχίες η Ελλάς.

Μ’ εκείνη θα κερδίσει τους Τούρκους και θ’ απο-

δείξει στον πολιτισμένο κόσμο τη μεγάλη της

αποστολή!
Ανδρέας Καρκαβίτσας “Ζητιάνος”, 1896

Ημέρα κατά του Aids

― Ξέρεις αυτός έχει Aids.
― Ε, και σαν. Εγώ έχω datsun.
Το σατυρικό ανέκδοτο για το aids στις απαρχές της

εμφάνισής του στην Ελλάδα, θυμήθηκα προχθές

Δευτέρα που έχει καθιερωθεί ως ημέρα κατά του

aids.

«Η επιδημία του AIDS, τριάντα χρόνια και πλέον

χρόνια, μαστίζει την  Ανθρωπότητα. Εκείνο μας θυ-

μάται συνεχώς, ενώ εμεις το ξεχάσαμε.

Ο,τι έγινε τον πρώτο καιρό με ενημερώσεις και μη-

νύματα και έκτοτε μια φορά το χρόνο, καθαρώς επε-

τειακά... 

Κι όμως τα νούμερα είναι συνταρακτικά:

25 εκατομμύρια άνθρωποι σ’ ολόκληρο τον κόσμο

έχουν χάσει τη ζωή τους

33 εκατομμύρια περιπου είναι φορείς του ιού, ενώ

τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, μόνο μέσα στο

2010 έχουν ξεπεράσει τα 500.

Ελπίζοντας σε μια μη δημαρχο-

κεντρική τοπική αυτοδιοίκηση

Να το ελπίζω; χλωμό το βλέπω.

Είναι δυνατόν να αλλάξει ένας δήμαρχος που επί

μία εικοσαετία ήταν ο καπετάν-ένας και δεν έφευγε

από το Δήμο ούτε πιστοποιητικό οικογενειακής κα-

τάστασης χωρίς την άδειά του;

Ανώτεροι υπάλληλοι, που γνωρίζουν πολύ καλά το

νόμο, δεν εξυπηρετούν τον πολίτη αν δεν ενημερώ-

σουν το Δήμαρχο;

Αυτό το καθεστώς θα αλλάξει με τον “Καλλικράτη”;

Ιδού η απορία.

Λίγη υπομονή, θα μου πείτε, σε δύο μήνες θα ξέ-

ρουμε.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη
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Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η αντιφατική θέση του Κ.Κ.Ε

στο ζήτημα της ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης. Η

ονομασία του παλαιότερου ελλαδικού κόμματος είναι

Κομμουνιστικό Κόμμα ΕΛΛΑΔΑΣ κι όχι Κομμουνιστικό

Κόμμα του Παγκόσμιου Χωριού. Υποτίθεται, επομένως,

ότι πρωτίστως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων

εργατών και των λοιπών ταξικών συμμάχων, οι οποίοι

σύμφωνα και με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που

δημοσιεύθηκε σε παλαιότερο φύλλο της «Ε», πλήττονται

από την αθρόα εισαγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού,

τόσο στην δυνατότητα εύρεσης εργασίας, όσο και στο

ύψος των αποδοχών τους.

Η αντιφατική –από πρώτη ανάγνωση- στάση του συνό-

λου της ελληνικής Αριστεράς, ορθόδοξης και αιρετικής,

φοβούμαι ότι προκύπτει από κοντόφθαλμη θεώρηση

προσδοκώμενης αύξησης των εκλογικών ποσοστών της.

«Για τα ψηφαλάκια», δηλαδή, που έλεγε κι ο συχωρεμέ-

νος Νίκος Κακαουνάκης. (Βλέπουν, ίσως, τι γίνεται αλ-

λού και σκέφτονται: «γιατί όχι κι εδώ». Στις δημοτικές

εκλογές του 2006 στην Ολλανδία π.χ., το 92% των πολι-

τογραφηθέντων μεταναστών ψήφισε κόμματα της Αρι-

στεράς και Κεντροαριστεράς, σύμφωνα με έρευνα του Ιν-

στιτούτου για τη Μετανάστευση και τις Εθνοτικές Σπου-

δές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ). Η εκτίμηση αυ-

τή φάνηκε ολοκάθαρα ότι προτάσσεται κάθε άλλης σε

βάθος χρόνου ανάλυσης για τις συνέπειες του αθρόου

εποικισμού μας, όταν και το Κ.Κ.Ε και ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ

υπερθεμάτισαν στην απόφαση της κυβέρνησης του Γ.

Παπανδρέου για χορήγηση ιθαγένειας στους λαθρομετα-

νάστες και υπερψήφισαν το σχετικό νομοσχέδιο, που

προβλέπει τις πλέον χαριστικές προϋποθέσεις διεθνώς

για την απόκτηση ιθαγένειας. Μάλιστα, η Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε.,

Αλέκα Παπαρήγα, ρωτούσε τότε την κυβέρνηση του

Γ.Α.Π.: «Γιατί μόνο σε αυτούς –που πληρούν τις προϋπο-

θέσεις του νόμου- κι όχι σε όλους που βρίσκονται στην

Ελλάδα» (!!!) Τσιγκουνιές θα κάνουμε τώρα; 

Αυτή η κατά τη γνώμη μου λανθασμένη –και ελάχιστα

μαρξιστική- ανάλυση του θέματος, δεν εφαρμόζει απλώς

έναν παιδαριώδη μαρξισμό «α λα καρτ», αλλά προδίδει

και μηδαμινή γνώση Ιστορίας, παλαιότερης και σύγχρο-

νης. Ο Καρλ Μαρξ, όμως, είχε διαβάσει καλά την παγκό-

σμια Ιστορία, γι’ αυτό άλλωστε επεσήμαινε σε άρθρο του

δημοσιευμένο σε τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες

το 1866, με τίτλο «Μιά Προειδοποίηση», ότι «σκοπός της

εισαγωγής ξένων εργατών από τους εργοδότες, είναι η

διαιώνιση της σκλαβιάς».

Ας δούμε λοιπόν τι διδάσκει η Ιστορία για τους μουσουλ-

μάνους –κυρίως- μετανάστες: Η καραμελίτσα των εν Ελ-

λάδι αβανταδόρων της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, ότι

«θα τους αφομοιώσουμε», είναι παραμύθι από αυτά που

δεν τα χάφτουν ούτε μικρά παιδιά. Πρώτον, διότι δεν

μπορείς να αφομοιώσεις κάποιους που σε λίγα χρόνια θα

σε υπερβούν πληθυσμιακά, οπότε και θα θέσουν εύλογα

μιά σειρά από αιτήματα αλλαγής δομών, νόμων. συμβό-

λων, παιδείας κλπ ...κλπ. Δεύτερον, διότι κάθε προσεκτι-

κός αναγνώστης της Ιστορίας του Ισλάμ, γνωρίζει ότι οι

μουσουλμάνοι έχουν «ιερό καθήκον» να επιβάλλουν την

πίστη τους, έστω και με τη βία, όπως άλλωστε επεβλήθη

στους περισσότερους λαούς που κατέκτησαν.

Οι πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις σε μέσα μαζικής

μεταφοράς, στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη, έγιναν από

μουσουλμάνους Βρετανούς και Ισπανούς πολίτες, τρίτης

και τέταρτης γενιάς μεταναστών. Το Ισλάμ δεν είναι

απλώς μιά όποια θρησκεία. Είναι τρόπος ζωής και ορθώ-

νει τείχος αδιάβατο ανάμεσα στους μουσουλμάνους και

τους «άπιστους».Ξεχάστε το καλό, γελαστό και εργατικό

παιδί, όταν ο ιμάμης τον προστάξει ότι είναι θέλημα του

Αλλάχ να ζωστεί με εκρηκτικά για να τιμωρήσει τους

«άπιστους Γιουνάν», εάν το Γιουνανιστάν συμμετάσχει

σε μιά πιθανότατη νατοϊκή επίθεση κατά του Ιράν –όπως

άλλωστε έχουμε δεσμευτεί. Οι κεφαλές της ελλαδικής

Αριστεράς πρέπει να συλλογιστουν καλά ότι όλοι οι «φω-

τισμένοι» ιμάμηδες επί γης υποδεικνύουν στους πιστούς

τον άθεο Μαρξισμό ως τον υπ’ αριθμόν Ένα εχθρό του

Ισλάμ. Οι δύο αυτές κοσμοθεωρίες είναι διαμετρικά αντί-

θετες και νομοτελειακά ανήμπορες να συνυπάρξουν,

εκτός αν η μία υποταχθεί πλήρως στην άλλη. Ειλικρινά,

πιστεύει η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. ότι οι «ελληνοποιημένοι»

μουσουλμάνοι εργάτες θα υπακούουν στις «ντιρεκτίβες»

της κι όχι στις εντολές των ιμάμηδων;

Δεν γνωρίζω κατά πόσον συμβαδίζει με την ορθόδοξη

μαρξιστική ανάλυση η λογική «αφού αυτά τα λέει -και- ο

Καρατζαφέρης, εμείς πρέπει να λέμε τα αντίθετα». Αυτό

που διαβλέπω είναι ότι εάν με τον συνεχιζόμενο λαθρο-

εποικισμό μας από μουσουλμάνους, επαληθευτούν μοι-

ραία οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών για την σύντομη

μετατροπή μας σε μειονότητα, τότε οι κομμουνιστές θα

είναι οι πρώτοι που θα υποστούν διώξεις από την μελλο-

ντική πλειονότητα του Γιουνανιστάν. Χρησιμοποιώ τον

κομψό όρο «διώξεις» για να μη μιλήσω για «χαντζάρια»

και μελλοντικά σαρικοφόρα Μακρονήσια, κυρία Παπαρή-

γα μου, ειλικρινά ευχόμενος τα μετά δύο δεκαετίες Πα-

παρηγόπουλά σας να μη ζήσουν την επαλήθευση των

γραφομένων μου.

Εάν, ωστόσο, οι παραπάνω επισημάνσεις δεν αγγίζουν

τις περίφημες ορθολογικές αναλύσεις του Κ.Κ.Ε., που

σχεδόν πάντοτε προηγούνται των εξίσου περίφημων

«ιστορικών λαθών», τότε ίσως να παρουσίαζαν ενδιαφέ-

ρον οι πρόσφατες δηλώσεις του Ανδρέα Λοβέρδου στη

Βουλή (14 Οκτωβρίου), ότι η δωρεάν περίθαλψη των μη

νομιμοποιημένων λαθρομεταναστών κόστισε στο υπερ-

χρεωμένο Ε.Σ.Υ. για το 2009, 150 εκατομμύρια ευρώ.

Ίσως να ενδιαφέρει η λεπτομέρεια ότι στην συντριπτική

τους πλειονότητα οι νομιμοποιημένοι λαθρομετανάστες,

παρουσιάζουν μόνο 100 ένσημα το χρόνο –ενώ εργάζο-

νται σε πλήρη απασχόληση- για να εισπράττουν και τα

επιδόματα του Ο.Α.Ε.Δ. 

Ίσως κάποια στιγμή να ασχοληθεί το Κ.Κ.Ε και με το πρό-

βλημα επιβίωσης των Ελλήνων νέων που εν καιρώ Μνη-

μονίου χτυπούν τις πόρτες των εργοστασίων, αλλά δυ-

στυχώς, ...«ντεν έκει ντουλειά».

Γιουνανιστάν 2010 (Γ’ Μέρος-τελευταίο)

Η κοντόφθαλμη θεώρηση της Αριστεράς

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Τι σχέση μπορεί να έχει η οικονομική

κρίση με τη γλώσσα; Κι όμως, υπηρε-

τώντας την επιστήμη της φιλολογίας

προσπαθώ κάθε καλοκαίρι (ναι τότε

που μας κατηγορούν πως καθόμαστε

εμείς οι εκπαιδευτικοί) να βρω και-

νούργιους τρόπους και οικεία παρα-

δείγματα για να διδάξω συντακτικά

φαινόμενα. Συλλέγοντας λοιπόν πα-

ραδείγματα, ταυτόχρονα άκουγα ειδή-

σεις, δηλώσεις κτλ. Θαυμάστε μερι-

κές:

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση»
«Δεν υπάρχει σάλιο»
«Τα ταμεία άδειασαν»
«Eπικρατεί ύφεση»
«H σχολική χρονιά θα είναι δύσκολη»
(αυτό το τελευταίο είναι δήλωση της

προϊσταμένης μου, κ. Διαμαντοπού-

λου).

Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι δηλώσεις

που τυχαία σας αναφέρω, καθώς μπο-

ρείτε να συλλέξετε άλλες τόσες;

Μα, φυσικά, καμία δεν είναι συνταγ-

μένη σε ενεργητική διάθεση (άλλο

φωνή κι άλλο διάθεση, αλλά ας μη

μπαίνουμε σε λεπτομέρειες), χωρίς

μάλιστα να αναφέρεται το ποιητικό αί-

τιο. Τυχαίο; Όχι βέβαια! Γιατί άραγε

επιλέγεται αυτού του είδους η σύντα-

ξη; Κατά τη γνώμη μου, για δύο λό-

γους:

Πρώτον για λόγους εντυπωσιασμού.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η αίσθηση

πως η κατάσταση είναι αντικειμενικά

έτσι. Μπορεί να είναι δύσκολη, σκλη-

ρή ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά αυτή είναι

και δε μπορεί να αλλάξει. Είναι μια

πραγματικότητα, όπως και η διαπίστω-

ση «είναι βράδυ» ή «το λάστιχο ξε-

φούσκωσε».

Δεύτερον γιατί η ενεργητική σύνταξη

απαιτεί υποκείμενο που ενεργεί, κάτι

που δε χρειάζεται στην παθητική φω-

νή, όπου ο ενεργών εξοβελίζεται στο

ποιητικό αίτιο ή παραλείπεται εντε-

λώς. Έτσι, μας ενδιαφέρει πχ πως ξε-

φούσκωσε το λάστιχο και πρέπει να

το αλλάξουμε και όχι πώς ξεφούσκω-

σε.

Ας μετατρέψουμε σε ενεργητικές τις

παραπάνω φράσεις σε ενεργητικής

διάθεσης φράσεις για να γίνω πιο σα-

φής. Τα υποκείμενα είναι δικά μου και

τυχαία (όποιος θέλει το πιστεύει):

«Αυτή η πολιτική έφερε την Ελλάδα
σε κρίση»
«Οι κυβερνήσεις δεν άφησαν σάλιο»

«Μια σειρά από υπουργούς άδειασαν
τα ταμεία»
«ο καπιταλισμός οδηγεί σε ύφεση»
«οδηγήσαμε την εκπαίδευση στην πιο
δύσκολη σχολική χρονιά».
Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η διαφο-

ρά; 

Στην ενεργητική διάθεση, πρέπει να

δείξουμε τον ένοχο, να τον ονομά-

σουμε και να τον πολεμήσουμε. Αυτοί

φταίνε για τα ταμεία, αυτοί για την

ύφεση, αυτοί για τις μίζες, αυτοί για

την οικονομική κρίση, όχι όλοι μας, όχι

το κακό το ριζικό μας.

Αφού αναλύσαμε λοιπόν το φαινόμε-

νο, συμπεραίνουμε πως η επιστήμη

της φιλολογίας μπορεί να αντισταθεί

στην οικονομική κρίση:

Αν η γλώσσα της κρίσης έχει παθητι-

κή διάθεση, η αντίσταση θα πρέπει να

έχει διάθεση ενεργητική!

* Ο Κώστας Μιχαλάκης ΕΊΝΑΙ Φιλόλογος, μέλος

της Αγωνιστικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Μα-

γνησίας.

Η γλώσσα της κρίσης
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ*
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Γυναίκες και παιδιά τα συνήθη θύματα βίας

ΗΔιεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των

Γυναικών γιορτάστηκε και φέτος με τα υψηλά πο-

σοστά των θυμάτων να κρούουν τον κώδωνα του κιν-

δύνου.  

Η μόρφωση, ή καλύτερα η εκπαί-

δευση που προσφέρει η σημερινή

κοινωνία, δεν φαίνεται να συμβάλει

στην μείωση των κρουσμάτων

βίας προς τις γυναίκες, αφού πε-

ρισσότεροι από τους μισούς

δράστες είναι δευτεροβάθ-

μιας ή ανώτερης και ανώτα-

της εκπαίδευσης. Ούτε η

αντίληψη ότι η κακοποιημέ-

νη γυναίκα είναι συνήθως

χαμηλού μορφωτικού επιπέ-

δου και εισοδήματος, επι-

βεβαιώνεται. 7 στις 10 γυ-

ναίκες - θύματα είναι δευ-

τεροβάθμιας ή και ανώ-

τερης ή ανώτατης εκπαί-

δευσης. Το ίδιο ισχύει

και για την οικονομική

κατάσταση, καθώς 6

στις 10 γυναίκες που

έχουν υποστεί κακοποί-

ηση βρίσκονται σε μέ-

τρια ή καλή οικονομική κατά-

σταση. 

Μιλάνε τα νούμερα

� 1 στις 3 γυναίκες έχει πιθανότατα υποστεί κακοποί-

ηση, σεξουαλική ή άσκηση φυσικής βίας κατά τη διάρ-

κεια της ζωής της!

� 1 στις 5 γυναίκες πέφτει θύμα βιασμού ή απόπειρας

βιασμού και πάνω από το 80% των θυμάτων παράνομης

εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, είναι γυναίκες!

Στατιστικά Στοιχεία για την Ελλάδα:

• Η βία κατά των γυναικών είναι κυρίως υπόθεση ενδο-

οικογενειακή, καθώς το 68% των γυναικών που υπέ-

στησαν κακοποίηση είναι έγγαμες. 

• Το 16% των γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συμ-

βουλευτικά Κέντρα είναι αλλοδαπές.

• 21% των γυναικών που κακοποιούνται από τους συ-

ντρόφους τους, συνεχίζουν και κατά τη διάρκεια της

εγκυμοσύνης τους. 

Η πραγματική έκταση του προβλήματος, σύμφωνα με

τους ειδικούς, είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή που δείχνουν

οι αριθμοί, καθώς πολλές γυναίκες κρατάνε το στόμα

τους κλειστό και τα επεισόδια δεν καταγράφονται. Σ’

αυτό, όπως αποκαλύπτει η τηλεφωνική γραμμή “Δίπλα

σου” (800 11 88881), “βοηθάει” η νοοτροπία και η ελ-

λειπής γνώση της Αστυνομίας για τον χειρισμό τέτοιων

υποθέσεων. Όπως αναφέρουν οι εθελόντριες πολλές

φορές οι ίδιοι οι αστυνομικοί αποτρέπουν τα θύματα να

καταγγείλουν το γεγονός με την απειλή πως υπάρχει

κίνδυνος να καταθέσει μήνυση και ο δράστης. Αποτέ-

λεσμα αυτού είναι οι γυναίκες - θύματα να μην καταγ-

γέλουν και οι άντρες - δράστες να μένουν ατιμώρητοι. 

Ο συνηθέστερος λόγος είναι ο φόβος ενός χειρότερου

επεισοδίου, στην περίπτωση που ο δράστης μάθει για

την καταγγελία. Τρεις γυναίκες που είχαν τηλεφωνήσει

πρόσφατα στη Γραμμή, δεν βρίσκονται πλέον στη

ζωή... 

Σανίδα σωτηρίας

Στην Αθήνα λειτουργεί ο ξενώνας κακοποιημένων

γυναικών από το 1993 και απευθύνεται σε κάθε γυ-

ναίκα που δέχεται βία, Ελληνίδα ή αλλοδαπή, ανε-

ξάρτητα από το πλαίσιο της σχέσης (εντός ή εκτός

γάμου). Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να φιλοξενη-

θούν μαζί με τα παιδιά τους (τα αγόρια γίνονται δε-

κτά έως 14 ετών). 

Για να φιλοξενηθούν στον Ξενώνα πρέπει να απευ-

θυνθούν στο Γραφείο Ισότητας της Διεύθυνσης Κοι-

νωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

(τηλ. 210 5244657 | E-mail: isotita@cityofathens.gr)

Η παραμονή τους κατά μέσο όρο και βάσει του Κα-

νονισμού Λειτουργίας είναι 20 ημέρες έως 1 μήνα

με προϋπόθεση την προσωπική συνέντευξη από την

κοινωνική υπηρεσία και την προσκόμιση ιατρικών

εξετάσεων. 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φιλοξε-

νούμενες και οι βασικές ανάγκες τους συνοψίζονται

στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 

• Οικονομικά προβλήματα • Ανεργία • Νομική Στήρι-

ξη • Μη σωστή εφαρμογή του Νομοθετικού Πλαισίου

σε θέματα βίας κατά των γυναικών.

Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες που φιλοξενεί και

στα παιδιά τους στέγη, προστασία, ασφάλεια, ψυχο-

λογική υποστήριξη και κοινωνική κάλυψη από εξειδι-

κευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επίσης νομικές

συμβουλές καθώς και πληροφορίες για τη λειτουρ-

γία άλλων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Φορέων που

μπορούν να απευθυνθούν ανάλογα με τα προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζουν. 

Η δεύτερη κατηγορία αν-

θρώπων που πέφτει θύμα

βίας πολύ συχνά είναι τα

παιδιά. Και σ’ αυτήν την πε-

ρίπτωση η ενδοοικογενεια-

κή βία είναι πρώτη στα πο-

σοστά.

"Στην Ευρώπη, ένα παιδί στα

πέντε είναι θύμα σεξουαλικής

κακοποίησης", δήλωσε η ανα-

πληρώτρια γενική γραμματέ-

ας του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, Μοντ ντε Μποέρ Μπου-

κίτσιο, κατά την διάρκεια πα-

ρουσίασης μιας εκστρατείας

για την καταπολέμηση της

σεξουαλικής κακοποίησης

των παιδιών στο Παρίσι, με

τίτλο "Ένα στα Πέντε".

Στόχος της εκστρατείας είναι

να διδάξει στα παιδιά ηλικίας 4

έως 7 ετών τα δικαιώματά τους

στο να καθορίζουν τα όρια και

να καταγγέλλουν την κακοποί-

ηση. (http://www.onnetouchepa-

sici.org). 

"Δεν θέλουμε να στιγματί-

σουμε την Καθολική Εκκλη-
σία αλλά είναι αλήθεια ότι
τα παιδιά που βρίσκονται σε
ιδρύματα είναι ιδιαίτερα ευ-
άλωτα", πρόσθεσε η ανα-

πληρώτρια γενική γραμμα-

τέας του Συμβουλίου της

Ευρώπης.

Σεξουαλική βία 1 στα 5 παιδιά

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι

βία δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρ-

μός, ούτε η σεξουαλική βία. Ο

βιασμός της προσωπικότητας ενός

ανθρώπου μπορεί να γίνει με πολλούς

τρόπους. 

Σωματική βία 

Kαθετί που προξενεί πόνο, τραυματι-

σμό, ακρωτηριασμό. Παρεμπόδιση κά-

λυψης βασικών αναγκών (πχ. τροφή,

φάρμακα, ύπνος..) 

Απομόνωση

Περιορισμός της ελευθερίας, έλεγ-

χος της επικοινωνίας. Κλείδωμα σε

περιορισμένο χώρο. 

Ψυχολογική βία 

Υποτιμητικές συμπεριφορές, ταπείνω-

ση, μέχρι σοβαρή ψυχολογική βλάβη. 

Συναισθηματική βία

Ιδιαίτερη καταπίεση κι εξαναγκασμοί

που εκμεταλεύονται την ψυχολογική

και συναισθηματική τους εξάρτηση.

Λεκτική βία 

Φωνές, βρισιές, εξευτελισμοί, απει-

λές & τρομοκράτηση. Αποτελεί τμήμα

της ψυχολογικής & συναισθηματικής

βίας.

Εξαναγκασμός

Πράξεις παρά τη θέληση του θήμα-

τος, συχνά επιβάλονται με εκφρασμέ-

νες ή μη απειλές κι εκβιασμούς. 

Οικονομική βία - εκμετάλευση 

'Ελεγχος της περιουσίας και των εσό-

δων του θύματος ή και κατάχρηση,

καλλιέργεια οικονομικής εξάρτησης. 

Συμπεριφορές παρενόχλησης 

Ακολούθηση, εμφανίσεις στη

δουλιά ή στο σπίτι, επανειλη-

μένα τηλεφωνήματα στο θύμα ή και

στην οικογένεια.

Σεξουαλική βία & παρενόχληση 

Επιβολή σεξουαλικής πράξης ή συ-

μπεριφορών ενάντια στη θέληση του

θύματος. 

Καταστροφή περιουσίας

Από έπιπλα κι αντικείμενα αξίας, μέ-

χρι ημερολόγια κι αντικείμενα συναι-

σθηματικής μόνο αξίας. 

Παραμέληση - στέρηση

Στέρηση βασικών δικαιωμάτων, ιδιαί-

τερα της ελευθερίας, βασικών ανα-

γκών σωματικής & ψυχικής υγείας,

εκπαίδευσης, κλπ. 

Είδη άσκησης βίας
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Η  πραγματοποίηση της διημερίδας, του

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τον

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που έλαβε χώρα την προη-

γούμενη εβδομάδα, στην οποίαν και συμ-

μετείχα, καθώς και οι προκαθορισμένες

συναντήσεις που είχα σε συγκεκριμένα

Υπουργεία, δεν μου παρείχαν την ευχέ-

ρεια χρόνου για να ενημερωθώ σχετικά με

το επίμαχο θέμα της εκτέλεσης οικοδομι-

κών εργασιών στην περιοχή του Αγίου Δη-

μητρίου από την εταιρεία  «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΡΥΘΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ».

Μετά τα ανωτέρω την Τρίτη 30 Νοεμβρίου

2010, κληθήκαμε από τον Δήμο όλοι οι νυν

Δημοτικοί Σύμβουλοι να παραστούμε στο

χώρο εκτέλεσης των οικοδομικών εργα-

σιών, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα περαι-

τέρω και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο

πρόγραμμα ενεργειών. Εμείς σαν συνδυα-

σμός ανταποκριθήκαμε και προσήλθαν πε-

ρί τα 15 άτομα του συνδυασμού μας.  

Κατά την συνάντησή μας εκεί ενημερωθή-

καμε ότι θα πραγματοποιούσε αυτοψία το

Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου για

το σύννομο των εκτελούμενων οικοδομι-

κών εργασιών.

Αλγεινή εντύπωση μου δημιούργησε το

γεγονός της παραπληροφόρησης των πα-

ρευρισκομένων κατοίκων της περιοχής, οι

οποίο μου απένειμαν μομφή, για το ότι η

οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί από το Τε-

χνικό μου Γραφείο!!! Τούτο είναι ψευδέ-

στατο και συκοφαντικό.

Για ακόμη μία φορά ακολουθήθηκε η γνω-

στή πρακτική της κατασυκοφάντησης και

της λασπολογίας στο πρόσωπό μου. 

Δυστυχώς όμως για τους πληροφοριοδό-

τες, τα αποτελέσματα των εκλογών της

7ης Νοεμβρίου δεν τους δίδαξαν τίποτα,

και δεν κατανόησαν την θέση στην οποίαν

τους τοποθέτησαν οι δημότες.

Από την διερεύνηση του θέματος τόσο

από το Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπού-

λου όσο και από τον Δήμο, διαπιστώθηκε

ότι από τον Ιανουάριο του 2010 υπήρχε

αλληλογραφία μεταξύ του Πολεοδομικού

Γραφείου Μαρκοπούλου, του Δήμου Κρω-

πίας και του Οργανισμού Αθήνας για τις

αδειοδοτήσεις οικοδομών στην υπό έντα-

ξη περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Και γεννάται το ερώτημα: 

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος, ο Πρόε-

δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Α. Ντού-

νης, και ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος των

Τεχνικών Υπηρεσιών Σεραφείμ Κόλλιας,

(μηχανικοί), σε ποιες ενέργειες προέβη-

σαν, για την διασφάλιση των συμφερό-

ντων του Δήμου και των δημοτών; 

Γιατί δεν έλαβαν απόφαση Δημοτικού Συμ-

βουλίου έγκαιρα, εφόσον οι πολεοδομικές

μελέτες της Αγίας Μαρίνας έχουν ολοκλη-

ρωθεί από πλευράς σχεδιασμού και είναι

σε ώριμο στάδιο (τελική φάση) για ανα-

στολή έκδοσης οικοδομικών αδειών;

Αντίθετα για τις περιοχές επέκτασης σχε-

δίου πόλης Κορωπίου, ένταξης του Κίτσι

κλπ, έλαβαν αποφάσεις αναστολής έκδο-

σης οικοδομικών αδειών, παρότι αυτές

ήταν σε πολύ πρώιμα στάδια. Επιπλέον κα-

τά την συζήτηση αυτών στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, η επισήμανσή μου περί της μη νο-

μιμότητας των ενεργειών αυτών, αφού

όπως προαναφέρθηκε αυτές ήταν σε πρώ-

ιμα στάδια, θεωρήθηκε ηθικά απαράδεκτη,

και μάλιστα όχι μόνον με κατηγόρησαν

στον τοπικό τύπο, αλλά προσπάθησαν να

μου δημιουργήσουν ηθικό και συνειδησια-

κό ζήτημα.

Και ερωτώ: 

Γιατί δεν επέδειξαν την ίδια ευαισθησία

και για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας,

όταν μάλιστα αυτή βρίσκεται σε ώριμο

στάδιο από τις αρχές του έτους; 

Τι έκαναν όταν το έγγραφο του Πολεοδο-

μικού Γραφείου Μαρκοπούλου από τον Ια-

νουάριο του 2010 τους έκρουσε τον κώ-

δωνα του κινδύνου; Γιατί δεν ενημέρωσαν

σχετικά το ΥΠΕΚΑ;

Με ποιο τρόπο διασφάλισαν τα συμφέρο-

ντα του Δήμου και των δημοτών; 

Γιατί δεν λειτούργησαν με τα ίδια κριτήρια

και γι΄ αυτήν την μελέτη της Αγίας Μαρί-

νας; 

Μήπως εξυπηρετούσαν κάποιες σκοπιμό-

τητες;

Ας μας απαντήσουν.

Τέλος δεν θα πρέπει να διαφεύγει της

προσοχής ότι υπάρχει συστηματική παρα-

πληροφόρηση από την απερχόμενη Δημο-

τική Αρχή, ώστε να μετατεθούν οι ευθύνες

της προς την νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρ-

χή, η οποία ως γνωστόν θα αναλάβει κα-

θήκοντα από 1/1/2011. 

Επισημαίνουμε λοιπόν ότι την απόλυτη ευ-

θύνη όλων όσων λαμβάνουν χώρα στο Δή-

μο μέχρι 31/12/2010 έχει η απερχόμενη

Δημοτική Αρχή, και για όλα αυτά θα πρέπει

να λογοδοτήσουν στους δημότες αυτοί και

μόνον αυτοί.

Ο  ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Χώρος πρασίνου, οικοδομείται στην 

Αγία Μαρίνα Κορωπίου 

με άδεια από την Πολεοδομία Μαρκοπούλου
Σάλος έχει δημιουργηθεί στον Αγιο Δημήτριο

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, με την επιχειρούμε-

νη “αξιοποίηση” χώρου που προβλέπεται ως

πράσινο,  επτά περίπου στρεμμάτων. Εχουν

ήδη ξεκινήσει εργασίες για δημιουργία γηπέ-

δων 5Χ5, τένις κλπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρε-

σία του Δήμου, η περιοχή βρίσκεται στο τελευ-

ταίο στάδιο έγκρισης Πολεοδομικής μελέτης

και αναμένεται η έκδοση του διατάγματος.

Εν τω μεταξύ στις 18 Νοεμβρίου ειδοποιήθηκε

η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορωπίου, ότι

έχουν αρχίσει έργα στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Με επιτόπια επίσκεψη ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνης Ντούνης διαπίστωσε, από τα χαρτιά

που του έδειξε η εταιρία που έχει αναλάβει το

έργο, ότι έχει εκδοθεί άδεια από την Πολεοδο-

μία Μαρκοπούλου!

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος επικοινώνησε

με την Υπουργό Περιβάλλοντος και ζήτησε να

προβεί σε αναστολή εκτέλεσης της οικοδομι-

κής άδειας στο συγκεκριμένο γήπεδο, και απέ-

στειλε σχετικό έγγραφο.

Ωστόσο κλιμάκιο του Δημοτικού Συμβουλίου,

επισκέφθηκε το χώρο στις 30 Νοεμβρίου, όπου

όπως περιγράφει σε ανακοίνωση που μας απέ-

στειλε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Δημήτρης Κι-

ούσης, εκεί ενημερώθηκαν ότι θα γινόταν αυ-

τοψία από την Πολεοδομία Μαρκοπούλου, την

οποία προκάλεσε ο Δήμος.

Ο Δημήτρης Κιούσης, με ανακοίνωσή του, 

καταγγέλει και θέτει ερωτηματικά
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2η Έκθεση Γυναικών Καλλιτεχνών στα Καλύβια

Πραγματοποιήθηκε από τον Πνευματικό Όμιλο Γυναικών Λαγονησίου του Δήμου  Καλυβίων, η 2η Εκθεση Γυναικών Καλ-

λιτεχνών, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαγονησίου το τριήμε-

ρο από 26 έως 28 Νοεμβρίου.  

Πολλοί ήταν οι φίλοι των τεχνών και του πολιτισμού που

έσπευσαν να θαυμάσουν την εξαιρετική δουλειά των καλ-

λιτεχνών σε αντικείμενα όπως: ζωγραφική, αγιογραφία,

κόσμημα, βιτρώ, ψηφιδωτό, κεραμική, διακοσμητικά, κα-

τασκευές και φωτογραφία. Αν και οι περισσότερες από τις

συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες ασχολούνται σε ερασιτε-

χνικό επίπεδο στον ελεύθερό τους χρόνο με τα παραπά-

νω αντικείμενα δημιουργίας, τα έργα τους απέσπασαν ιδι-

αίτερα κολακευτικά σχόλια από τους επισκέπτες της έκ-

θεσης. 

Ο Δήμος Καλυβίων, στηρίζοντας για ακόμα μία φορά όλες

εκείνες τις προσπάθειες που δίνουν διέξοδο στη δημι-

ουργική φαντασία και τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των

ανθρώπων, συγχαίρει τον Πνευματικό Όμιλο Γυναικών

Λαγονησίου για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και εύχεται η έκθεση αυτή να γίνει ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός

για την περιοχή. 

Εγκαινιάστηκε στο Πικέρμι από τον Νομάρ-

χη  Λ. Κουρή και τον Πρόεδρο της Κοινό-

τητας Πικερμίου Αθ. Αδαμόπουλο η Έκθε-

ση Παλαιοντολογικών Ευρημάτων, η οποία

έγινε μετά από Προγραμματική Σύμβαση

με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως γνωστόν η πρώτη συστηματική προ-

σπάθεια για την ανάδειξη του παλαιοντο-

λογικού θησαυρού του Πικερμίου ξεκίνησε

τον Απρίλιο του 2006 με Προγραμματική

Σύμβαση διετούς διάρκειας που υπεγράφη

μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών, ΤΕΙ Αθη-

νών-Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Νο-

μαρχίας Ανατολικής Αττικής και Κοινότη-

τας Πικερμίου. 

Η Προγραμματική σύμβαση αυτή  προέβλε-

πε την δημιουργία έκθεσης παλαιοντολογι-

κού θησαυρού στην αίθουσα εκδηλώσεων

της Κοινότητας Πικερμίου. Η Σύμβαση, αν

και παρετάθη η ισχύς της για μια ακόμη

διετία, δεν έγινε δυνατόν να υλοποιηθεί

δεδομένου ότι η αίθουσα χρησιμοποιήθηκε

ως χώρος διδασκαλίας από το Δημοτικό

Σχολείο Πικερμίου, λόγω καθυστέρησης

ανέγερσης των απαραίτητων σχολικών συ-

γκροτημάτων από τον ΟΣΚ. Στη διάρκεια

αυτών των Προγραμματικών  Συμβάσεων

το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων ΤΕΙ

Αθήνας παρέδωσε σειρά αντιγράφων από

ευρήματα του Παλαιοντολογικού Μουσεί-

ου στην Νομαρχία, η οποία και πλήρωσε

την σχετική δαπάνη.

Μετά την απελευθέρωση της αίθουσας εκ-

δηλώσεων της Κοινότητας Πικερμίου,

αφού η Νομαρχία έχει ενοικιάσει με ετήσιο

κόστος 210.000€ κατάλληλα κτίρια για την

στέγαση της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, υπεγράφη την Ανοι-

ξη του 2010 νέα Προγραμματική Σύμβαση

μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομαρχίας

και Κοινότητας Πικερμίου για την δημιουρ-

γία της Έκθεσης Παλαιοντολογικών Ευρη-

μάτων. 

Στην Έκθεση πέραν των ανασκαφικών ευ-

ρημάτων στην περιοχή, εκτίθενται τα προ-

αναφερθέντα αντίγραφα, που έγιναν βάσει

των προηγηθεισών Προγραμματικών Συμ-

βάσεων, καθώς και μια εκτενής αναφορά

στο ιστορικό των ανασκαφών, στην σημα-

σία της Πικερμικής πανίδας και της εξέλι-

ξης του γεωπεριβάλλοντος. Παράλληλα

ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην προσέγγιση

θεμάτων βιοποικιλότητας αφού το 2010

έχει χαρακτηρισθεί ως παγκόσμιο έτος βιο-

ποικιλότητας.

Μετά τον αγιασμό ο Πρόεδρος της Κοινό-

τητας Πικερμίου Αθ. Αδαμόπουλος έκανε

εκτενή αναφορά στην πρωτοβουλία της

αυτοδιοίκησης, τοπικής και νομαρχιακής,

για την προώθηση της δημιουργίας της εκ-

θέσεως που εγκαινιάστηκε και ευχαρίστη-

σε τόσο τον Καθηγητή Γ. Θεοδώρου, που

είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της Έκ-

θεσης, όσο και την Νομαρχία Ανατολικής

Αττικής για την χρηματοδότηση του όλου

έργου.

Στην ομιλία του ο Νομάρχης Λ. Κουρής τό-

νισε την σημασία της εγκαινιαζομένης Έκ-

θεσης στον τόπο που έγιναν οι παλαιοντο-

λογικές ανασκαφές  και έδωσαν δικαίως

στο Πικέρμι τον χαρακτηρισμό ως «Ακρό-

πολη της Παλαιοντολογίας». Και κατέλη-

ξε: «Σήμερα κάνουμε το πρώτο, αλλά ση-
μαντικό, βήμα για την περιοχή μας. Εύχο-
μαι ολόψυχα να ακολουθήσουν και τα επό-
μενα, ώστε τόσο η σήμερα εγκαινιαζομένη
Παλαιοντολογική Έκθεση να μετεξελιχθεί
σε Παλαιοντολογικό Μουσείο Πικερμίου,
κάτι που δικαιούται η περιοχή, όσο και να

αναδειχθούν ταυτόχρονα οι δύο τοποθε-
σίες, στις οποίες έγιναν οι ανασκαφικές
εργασίες στο Πικέρμι».

Η τελετή των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με

αναλυτική ομιλία του επιστημονικού υπεύ-

θυνου της Έκθεσης Καθηγητή Γ. Θεοδώ-

ρου και έγινε απονομή αναμνηστικών δι-

πλωμάτων στους φοιτητές που έλαβαν μέ-

ρος στις ανασκαφικές εργασίες.

Το παρών έδωσε ο ομότιμος Καθηγητής Ν.

Συμεωνίδης που πραγματοποίησε σημαντι-

κές παλαιοντολογικές ανασκαφές στο Πι-

κέρμι, πολλοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ και

πλήθος κόσμου.

Μόνιμη Έκθεση Παλαιοντολογικών Ευρημάτων στο Πικέρμι

«Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας»

Στιγμιότυπο από το χώρο της έκθεσης την ημέρα των εγκαινίων.

Ευρήματα οστών στρουθοκαμήλου.

Δύο απώλειες... 

στο Σαρωνικό

Δύο μεγάλες απώλειες για τους δύο μεγάλους

ανταγωνιστές μέχρι 7 Νοεμβρίου, και ομοτράπε-

ζους, από το νέο έτος. Πρόκειται για τον Πέτρο Φι-

λίππου και τη Χριστίνα Χριστοφάκη στο Δήμο Σα-

ρωνικού.

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου έχασε τη

μητέρα του τη βραδιά της μεγάλης του νίκης των

εκλογών. Δεν γνωρίζουμε αν έμαθε το αποτέλε-

σμα η μάνα και ...έφυγε ευτυχισμένη.

Προχθές όμως, 30 Νοεμβρίου, έχασε και η επικε-

φαλής της μειοψηφίας για το νέο Δ.Σ. Χριστίνα

Χριστοφάκη τον πατέρα της.

Συλλυπούμαστε βαθύτατα γιατί η απώλεια αγαπη-

μένων προσώπων είναι πόνος βαθύς...
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3 & 4  Χριστούγενα-Πρωτοχρονιά  στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

KALAVRITA CANYON HOTEL & SPA 4* 

Στην ιστορική πόλη των Καλαβρύτων, με απεριόριστη θέα το απέραντο πράσινο του

όρους Χελμός το νεόδμητο ξενοδοχείο 4 αστέρων ανοίγει τις πύλες του το τελευταίο

10ήμερο του Νοεμβρίου, και αποτελεί την ιδανική επιλογή ήσυχης διαμονής σε ένα φι-

λόξενο περιβάλλον, απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας. Επιβλητικό και κομψό χτισμένο

στο κέντρο της πόλης προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Διαθέτει 35 δωμάτια

deluxe & superior όλα με θέρμανση, mini bar, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, απευθείας τη-

λεφωνική γραμμή, TV με δορυφορικά και ελληνικά κανάλια, δωρεάν ασύρματη σύνδεση

internet, είδη προσωπικής φροντίδας Hermes, σεσουάρ μαλλιών, βαμβακερά μπουρνούζια

και παντόφλες. 

Εορταστικό Πρόγραμμα

* Ποτό καλωσορίσματος * Εορταστικός στολισμός ξενοδοχείου

* Πλούσιο εορταστικό πρόγευμα-μπουφέ * Διαμονή στο ξενοδοχείο

Τα κοστολόγια διαφέρουν ανάλογα με τις ημερομηνίες που θα επιλεξετε. Ενημερωθει-

τε σχετικά στο 210 8951.348 ή www.dynatravel.gr

Γιορτές στην ΒΙΕΝΝΗ 4 & 5 Hμέρες

Αναχωρήσεις: 23, 24, 30, 31/12 & 6/1

Ένας από τους πιο κλασσικούς, Χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Στη Βιέννη, τα Χρι-

στούγεννα είναι πανέμορφα, παραμυθένια.

Η αγορά, τα μαγαζιά, τα αυτοκρατορικά παλάτια με τους πανέμορφους κήπους, τα γρα-

φικά της σοκάκια, οι λαμπεροί δρόμοι της, γεμίζουν με χιλιάδες λαμπάκια, πολύχρωμα

στολίδια. Η Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση είναι εντυπωσιακή και η Αυστριακή πρωτεύ-

ουσα μοιάζει κυριολεκτικά σα να βγήκε από ένα παραμύθι... Το απόλυτο Χριστουγεννιά-

τικο κλίμα!

1η ημέρα: Αθήνα-Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση με για Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση επιλεγμένο

κεντρικό ξενοδοχείο FALKENSTEINER PALACE 4* www.falkensteiner.com ή ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

Χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

2η ημέρα: Βιέννη (ξενάγηση)  Πρόγευμα και ξενάγηση. Στο ring με την όπερα, τα μουσεία φυ-

σικής ιστορίας και ιστορίας της τέχνης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την Όπερα και το Πανεπιστήμιο.

Στα ανάκτορα Μπελβεντέρε,  Στον Καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 

3η ημέρα: Βιέννη-Βιεννέζικα δάση- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Περιπλάνηση στα Βιεννέζικα δάση, Στο Κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ όπου εξελίχθηκε το

ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρία Βετσέρα, και το Μπάντεν. 

4η ημέρα: Βιέννη-Σάλτσμπουργκ (προαιρετική)  Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε

την γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης.   

5η ημέρα: Βιέννη-Αθήνα  Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη μέχρι το απόγευμα, μεταφορά στο

αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα με ΟΑ & έκτακτη ναυλωμένη πτήση 

• 4 διανυκτερεύσεις στο FALKENSTEINER PALACE 4* www.falkensteiner.com ή ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* (Για την

αναχώρηση 23 & 24/12) 

• 3 διανυκτερεύσεις για τις αναχωρήσεις 30, 31/12 & 6/1 Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά σε όλα τα ξενοδοχεία

• Ξενάγηση πόλης & Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση 

• Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μπουφέ & 1 ποτό 24/12 με μουσική στο PASSAUERHOF RESTAURANT στο Γκρί-

ντζιχ με μεταφορά (για όσους το επιλέξουν)

• Μεταφορές/ ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα για όλα τα ξενοδοχεία 

• Συνοδός του γραφείου για την αναχώρηση 23 & 24/12 - Τοπικός ξεναγός στην Βιέννη 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών.  • Ταξιδιωτική τσάντα

Τα κοστολόγια διαφέρουν ανάλογα με την πτήση και το ξενοδοχείο. Ενημερωθειτε σχετικά στο 210 8951.348 ή

www.dynatravel.gr

Οπως είχαμε προαναγγείλει την εκδήλωση με τίτλο η

γιορτή της ελιάς, από το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και

Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π), πραγματοποιήθηκε σε συνεργα-

σία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κορωπίου.

Η Βάσω Κιούση πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Τέ-

χνης και Πολιτισμού καλωσόρισε τους  παρευρισκόμε-

νους και αναφέρθηκε στις νέες δραστηριότητες του

ΕΚΤ&Π οι οποίες είναι η σύνδεση του Πολιτισμού με το

Περιβάλλον.

«Η σημερινή γιορτή είναι μια αρχή για να καθιερωθεί

κάθε χρόνο με την συμμετοχή βέβαια των ελαιοπαρα-
γωγών και των ελαιοτριβείων, γιατί η ελιά υπήρξε το
δέντρο που επηρέασε την εξέλιξη του πολιτισμού και
συνδέθηκε με τη διατροφή και τη λατρεία.

Σήμερα  δεν υπάρχει πια μεγάλη παραγωγή, παρ΄ όλα
αυτά θα μπορούσαμε να προβάλουμε  την ελιά ως στοι-
χείο πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής μας, να
δημιουργήσουμε πολιτιστικό τουρισμό αλλά και  οικο-
λογικό θέμα γιατί  δεν παύει να είναι ένα φυσικό, χρή-
σιμο και σημαντικό προϊόν, εξήγησε στην ομιλία της η

Β. Κιούση.

Κατόπιν προβλήθηκε  ένα βίντεο με την ιστορία της

ελιάς και στη συνέχεια η Ευαγγελία Μάγου, γεωπόνος-

βιοτεχνολόγος M.Sc αναφέρθηκε στην καλλιέργεια και

τα προϊόντα της ελιάς.

Η  Κρυσταλλία Κόλια, κλινική διαιτολόγος-διατροφολό-

γος αναφέρθηκε στην σημασία που έχει η ελιά και το

ελαιόλαδο στην υγεία μας.

Τέλος ο Σταμάτης Γεωργάκης, πρόεδρος του ΑΣΚ πα-

ρουσίασε τις αρχαιότερες ελιές που υπάρχουν στην πε-

ριοχή και οι οποίες αποτελούν φυσικά μνημεία του τό-

που μας.

Στον χώρο υπήρχε έκθεση ζωγραφικής και φωτογρα-

φίας της Βάλιας Μιχαήλ 

Η εκδήλωση έκλεισε με μεζεδοελιές και  και Μεσογεί-

τικο κρασί προσφορά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κο-

ρωπίου.

Πολλοί τίμησαν την εκδήλωση και από την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση και απλούς πολίτες.

Η γιορτή της ελιάς στο Κορωπί

Στη φωτογραφία ο Στ. Γεωργάκης, Β. Κιούση, Κρ. Κόλλια & Ευαγγ. Μάγου

Χριστουγενιάτικες προτάσεις για ...εξορμήσεις

Σύγχρονο ελαιοτριβείο.
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Διαβούλευση

για την ανα-

διοργάνωση

της 

διοικητικής

δομής του

εκπαιδευτικού 

συστήματος

Το Υπουργείο 

Παιδείας, Διά Βίου

Μάθησης και 

Θρησκευμάτων,

απέστειλε,

01/12/2010, 

κείμενο εργασίας

σχετικά με την

αναδιοργάνωση

της διοικητικής

δομής του εκπαι-

δευτικού συστή-

ματος, στις ομο-

σπονδίες εκπαι-

δευτικών Πρωτο-

βάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης (ΟΛ-

ΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ),

στον Σύλλογο 

Εργαζομένων και

την Ομοσπονδία

Υπαλλήλων της

Κεντρικής Υπηρε-

σίας του Υπουρ-

γείου, στο Παιδα-

γωγικό Ινστιτούτο

και  στα Παιδαγω-

γικά Τμήματα

όλων των 

Πανεπιστημίων

της χώρας, 

ζητώντας να 

καταθέσουν τις 

προτάσεις τους,

μέχρι την 

Παρασκευή,

10/12/2010.
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Φίλη και Φίλε Δημότη,

Ευχαριστώ θερμά για την εκτίμηση που δείξατε με

την ψήφο σας στο πρόσωπό μου κατά τις πρό-

σφατες Δημοτικές Εκλογές. Η συγκίνηση από το

αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλη, όπως και η ευθύ-

νη που νιώθω απέναντί σας, για την θέση που μου

προσφέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Ελπίζω και εύχομαι να ανταποκριθώ στις προσδο-

κίες σας και να φανώ αντάξια της τιμής που μου

κάνατε.

Με εκτίμηση και αγάπη,

Κιμπιζή Μαρία
Νεοεκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλος Μαρκοπούλου

“Εθελοντισμός” 

χωρίς αντίκρυσμα

Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα σε μια προσπάθεια κατά-

σβεσης πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες μαζί με τους εθελοντές  έδωσαν τον

καλύτερο εαυτό τους για να σωθεί η περιοχή.

Αθελά μου έκανα μια σύγκριση των “επώνυμων” και

των “παραγόντων” της πόλης μας, με τους εθελοντές

μας.

Οταν παραμονές των δημοτικών και νομαρχιακών

εκλογών του 2006, έξη συνδυασμοί δήλωσαν έτοιμοι

να διεκδικήσουν την πολιτική διαχείριση και την εξου-

σία του Δήμου, το εισέπραξα με ικανοποίηση και χα-

ρά.

Διότι σκέφτηκα, έξι συνδυασμοί επί τριάντα εν δυνά-

μει δημοτικοί σύμβουλοι, μαζί με τους υποψηφίους

νομαρχιακούς συμβούλους, ο αριθμός είναι περίπου

διακόσιοι!

Εχουμε στην περιοχή και πενήντα συλλόγους περί-

που. Επομένως πενήντα σύλλογοι επί δέκα μέλη στο

Δ.Σ. σύνολο άλλοι πεντακόσιοι σύμβουλοι επιπλέον.

Συνολικά επτακόσιοι περίπου ενδιαφερόμενοι για την

πρόοδο της πόλης!

Μελαγχολώ όμως όταν στις συναντήσεις της εθελο-

ντικής ομάδας, παρίσταντα ελάχιστοι από αυτούς που

μας έλεγαν πως με την ψήφο μας και την παρουσία

τους θα βοηθήσουν τον τόπο.

Ολα και όλοι μας, έχουμε όνομα και επώνυμο. Και

αλήθεια, όλοι αυτοί θα έχουν και το θράσος να μας

ζητήσουν ξανά να τους εμπιστευθούμε;

Πώς γίνεται αλήθεια, στον τοπικό τύπο να καμαρώ-

νουν με χειραψίες και χαμόγελα, όταν έρχονται διά-

φοροι “κρατικοί αξιωματούχοι” ή βουλευτές κλπ.  κρα-

τώντας κάποιο κλαδί ότι τάχα σβήνουν κάποια φωτιά,

ή ότι καθαρίζουν την πόλη, ή την παραλία· οι αφελείς. 

Φροντίζουν όμως να μη φαίνεται το “καλάμι” που ιπ-

πεύουν νομίζοντας ότι θα καταλάβουν την εξουσία με

την ανοησία τους.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και σ’ αυτές τις εκλο-

γές και φοβάμαι - για να μην πω ότι είμαι σίγουρος -

με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουν οι νεοεκλεγμέ-

νοι στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

Συγχαρητήρια όμως σε εσάς τους εθελοντές μας.

Σας ευχαριστούμε και σας τιμούμε, γιατί προσφέρετε

το χρόνο σας, στερώντας τον από την οικογένειά

σας, από την ξεκούρασή σας και από τη διασκέδασή

σας, σε όλους εμάς.
Νίκος Κουρουνάκος

Μια σειρά φωτογραφίες σαν αυτή που δημοσιεύουμε,
λάβαμε από αναγνώστη μας. Προέρχονται από την
οδό Βασ. Παύλου
στη Βούλα και
έχουν κουτσουρευ-
τεί όλοι οι ευκάλυ-
πτοι.

Δεν γνωρίζουμε αν
είναι τρόπος κλαδέ-
ματος και αν ανα-
φύονται τόσο εύκο-
λα οι ευκάλυπτοι.
Κατά πόσον αυτό το
χοντρό κούτσουρο
θα ξαναπετάξει κλα-
διά.

Είναι είδος κλαδέματος;

Πρωτοβουλία για άτυπη, έστω, κοι-

νή εμφάνιση και δράση των νέων

δήμων της Ανατολικής Αττικής, ανέ-

λαβε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέ-

τρος Φιλίππου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στο Δη-

μαρχείο Καλυβίων Θορικού. Ο λό-

γος είναι τα ιδιαίτερα κοινά, εν πολ-

λοίς, προβλήματα, της Ανατ. Αττι-

κής που είναι διαφορετικά ή αντιμε-

τωπίζονται διαφορετικά, απ’ τις άλ-

λες περιοχές της Αττικής.

Με την πρήταση-εισήγηση του Φι-

λίππου συμφώνησαν με τις τοποθε-

τήσεις τους και οι άλλοι Δήμαρχοι,

μεταξύ των οποίων οι Δήμαρχοι Κο-

ρωπίο Δημ. Κιούσης, Μαρκοπούλου

Σωτήρης Μεθενίτης, Ωρωπού Παύ-

λος Οικονομόπουλος, Ραφήνας-Πι-

κερμίου ο Γ. Χριστόπουλος καθώς

και οι νεοεκλεγέντες Περιφερειακοί

Σύμβουλο Χαρ. Δαμάσκος, Θαν. Αυ-

γερινός και η “νεοσύλεκτη” σύμβου-

λος της πλειοψηφίς του Περιφερει-

άρχη Γιάννη Σγουρού, Δέσποινα

Αφεντούλη.

Αναφέρθηκαν κυρίως στα οικονομι-

κά των νέων Δήμων που προβλέπο-

νται χαλεπά, τονίζοντας ιδιαίτερα

ότι δεν πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν

με επιπλέον φορολογική επιβάρυν-

ση των δημοτών.

Στη έλλειψη προσωπικού λόγω των

απολύσεων των συμβασιούχων, στις

οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ, το απο-

χετευτικό και τη διάθεση των απορ-

ριμμάτων.

Μετά την ορκομωσία τους θα υπάρ-

ξει νέα συνάντηση.

Κοινή δράση Δημάρχων στην Ανατ. Αττική
έγινε η πρώτη συνάντηση

Π. Φιλίππου προς Δήμαρχο Αθηναίων Γ. Καμίνη: “Καλωσήρθες στο club των διεφθαρμένων” 

(Σ.Σ. ο Γ. Καμίνης ως συνήγορος του πολίτη φαίρεται ότι είχε κατηγορήσει τους ΟΤΑ για δαφθορά).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

Τ.Κ.19011 Μαλακάσα Αττικής

Τηλ: 22950-98296 Fax:

2295098596

Προμήθεια:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥ-

ΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕ-

ΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ 42Ο ΧΛΜ ΜΑΛΑΚΑ-

ΣΑΣ-ΜΗΛΕΣΙΟΥ» 

Φορέας: Κοινότητα Μαλακάσας

Προϋπ: 49.200,00€ (με ΦΠΑ 23%)

Πηγή:    ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Χρήση:  2010

Αριθ. Πρωτ: 1810                                                    

Ημερ:  2/12/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Μαλακάσας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη προσφορά, η ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 42οχλμ.

ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-ΜΗΛΕΣΙΟΥ»

Τα αποδυτήρια θα παραδοθούν

στην Κοινότητα Μαλακάσας Αττι-

κής εντός 45 ημερών από την

υπογραφή της σύμβασης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δαπάνης 49.200 ευρώ (με ΦΠΑ

23%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 10η

του μηνός  Δεκεμβρίου  ημέρα

Παρασκευή και με ώρα λήξης

επιδόσεως προσφορών 10.00 π.μ.

στα γραφεία  της  Κοινότητας

Μαλακάσας, Κήπων 2, ΤΚ19011,

Μαλακάσα Αττικής. Αν για οποιο-

δήποτε λόγο δεν γίνει η δημο-

πρασία, αυτή θα επαναληφθεί

την Παρασκευή 17/12/2010.

Οι προσφορές υποβάλλονται μό-

νο στην επιτροπή διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές

ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου. 

Η παραλαβή των τευχών δημο-

πράτησης  θα  είναι δυνατή μέχρι

και την 8/12/2010 ημέρα Τετάρτη

από τα γραφεία Κοινότητας Μα-

λακάσας. Η δαπάνη  αναπαραγω-

γής των τευχών βαρύνει τους εν-

διαφερομένους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-

γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και

νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί ,

ενώσεις  και κοινοπραξίες που

υποβάλλουν κοινή προσφορά που

ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα

και εκτελούν αντίστοιχα έργα  με

το αντικείμενο του διαγωνισμού

και διαθέτουν τον κατάλληλο

εξοπλισμό. 

Η εγγύηση  για  την  συμμετοχή

στην  δημοπρασία  ορίζεται  σε

2.000  Ευρώ (ποσό 5% επί της συ-

νολικής προϋπολογισθείσας από

την υπηρεσία δαπάνης χωρίς

Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται προς

την Κοινότητα  Μαλακάσας της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανα-

τολικής Αττικής. Οι ως άνω εγ-

γυητικές επιστολές επιτρέπεται

να έχουν προθεσμία ισχύος που

όμως δεν θα είναι λιγότερη από

διακόσιες δέκα (210) ημερολογια-

κές ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην

Κοινότητα Μαλακάσας: 22950-

98296               

Ο Πρόεδρος   της  Κοινότητας

Κων/νος   Λίτσας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 2010 - 2011

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

Πληρ.: Κούσιας Α. - ΤΗΛ.: 213 2020000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ΄αριθμ. 166/06-10-2010 και 194/01-12-2010 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 20318/15-10-10)

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια πετρελαίου θέρ-

μανσης με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί

της μέσης χονδρικής τιμής όπως αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Εμπορί-

ου της Νομαρχίας Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 21 Δεκεμβρίου του

2010 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:

Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών)

ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκ-

προσώπου απευθείας στην επιτροπή την ημέρα και έως την ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 71.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγ-

γύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-

στό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α. ήτοι 3.550,00 €.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μή-

νες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες θα

δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 20000 Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί

του ποσού των 10 € από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

μέχρι και την Παρασκευή 17/12/2010. 

Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανά-

δοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Στα πλαίσια σύνταξης του Τεχνικού Προγράμμα-

τος του Δήμου για το έτος 2011 καλούνται όλοι οι

Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κρω-

πίας καθώς και όσοι Δημότες ενδιαφέρονται να

υποβάλλουν προτάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι 24.12.2010.



Παράταση στην περαίωση 
Με απόφαση του Υφυπουρ-

γού Οικονομικών, Δημήτρη

Κουσελά, παρατείνεται η

προθεσμία της ρύθμισης που

αφορά στην εκούσια κατάρ-

γηση φορολογικών διαφο-

ρών. 

Το Υπουργείο Οικονομικών,

όπως αναφέρει σε ανακοίνω-

σή του, προκειμένου να ικα-

νοποιήσει το αίτημα των φο-

ρολογούμενων που επιθυ-

μούν να ρυθμίσουν τις φορο-

λογικές τους εκκρεμότητες,

δίνει μια τελευταία ευκαιρία

σε όσους επιθυμούν να εντα-

χθούν στη ρύθμιση, με κατα-

ληκτική ημερομηνία στις 28

Δεκεμβρίου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και

με την Υπουργική Απόφαση,

οι προθεσμίες που προβλέπο-

νται έχουν ως εξής:

― για την αποδοχή από τους

επιτηδευματίες των εκκαθα-

ριστικών σημειωμάτων που

εκδόθηκαν από τη Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών

Συστημάτων (ΓΠΠΣ) μέχρι τις

28 Δεκεμβρίου,

― για την έκδοση των εκκα-

θαριστικών σημειωμάτων από

τις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 13 Δε-

κεμβρίου,

― για την αποδοχή των εκκα-

θαριστικών σημειωμάτων που

εκδίδονται και διορθώνονται

από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 28

Δεκεμβρίου,

― για την υποβολή αίτησης

επίλυσης των διαφορών εκ-

κρεμών υποθέσεων μέχρι τις

17 Δεκεμβρίου,

― για την υποβολή ειδικού

σημειώματος δήλωσης της

λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων

φορολογικών στοιχείων μέ-

χρι τις 17 Δεκεμβρίου.

― Η επίλυση της διαφοράς

επί υποθέσεων για τις οποίες

οι σχετικές αιτήσεις υποβλή-

θηκαν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου

πραγματοποιείται μέχρι τις

17 Δεκεμβρίου.

Επιτηδευματίες για τους

οποίους δεν έχει εκδοθεί από

τη ΓΓΠΣ ή από την αρμόδια

Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό ση-

μείωμα ή έχει εκδοθεί, αλλά

δεν έχει παραληφθεί από αυ-

τούς, μπορούν να υποβάλ-

λουν αίτηση μέχρι τις 17 Δε-

κεμβρίου. 

Η προσέλευση των φορολο-

γουμένων κρίνεται - από τους

κρατούντες - άκρως ικανο-

ποιητική, καθώς μέχρι την

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου το

συνολικό ποσό είσπραξης εί-

χε ξεπεράσει τα 560 εκ. ευ-

ρώ, με το συνολικό ποσό της

βεβαίωσης να φτάνει το 1

δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι

περίπου 350.000 επιχειρή-

σεις και ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες προσήλθαν για να

υπαχθούν στη ρύθμιση. 

Στοιχεία από Nαυτεμπορική, 30.11.2010
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ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
με 10ετή εμπειρία, από-
φοιτη της φιλοσοφικής
σχολής Αθηνών, ανα-
λαμβάνει τη μελέτη μα-
θητών του δημοτικού
και γυμνασίου καθώς
και μαθήματα υπολογι-
στών για ECDL. Στα φι-
λολογικά μαθήματα πα-
ραδίδονται αναλυτικές
σημειώσεις.

Τηλέφωνο: 
6981 644 618

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή,

με προϋπηρεσία στη

Γαλλία, προετοιμάζει

ατομικά ή ομαδικά, για

όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 -

6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνη-

τής με πολυετή

εμπειρία στην προε-

τοιμασία μαθητών

για τις πανελλαδικές

εξετάσεις παραδίδει

μαθήματα Βιολογίας

σε μαθητές Β’ και Γ’

Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινω-

νίας: 6948211925.

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια

ιταλικών παραδίδει 

ιδιαίτερα μαθήματα

όλων των επιπέδων.

Πολύ λογικές τιμές.

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. 

� 6945897273

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, που ήταν προγραμματισμενο για την Πέμπτη 2/12, 7μ.μ. δεν πραγματοποιήθη-

κε λόγω έλλειψης απαρτίας. Θα επαναληφθεί την προσεχή Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα. Προφανώς, κάποιοι σύμβου-

λοι που δεν εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. έχασαν το ενδιαφέρον τους.
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ



τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 5, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 & ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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)

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα

τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

(Κ.Δ.Α.Π.) ΒΟΥΛΑΣ

Ιδρυτική Συνάντηση την

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου - 18.15

μμ στο αμφιθέατρο του

2ου Γυμνασίου Βούλας

Τα ΚΔΑΠ, σε όποιους Δή-

μους δημιουργηθεί προσφέ-

ρουν ένα πολύ σημαντικό έρ-

γο, όσον αφορά  την  σωστή

αξιοποίηση του ελεύθερου

χρόνου των παιδιών της πε-

ριοχής. 

Γι’ αυτό οι γονείς του ΚΔΑΠ

Βούλας αποφάσισαν να ιδρύ-

σουν  «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ-

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-

ΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ-

ΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) ΒΟΥΛΑΣ».

Η ομάδα πρωτοβουλίας Γονέ-

ων, καλεί τους γονείς και

τους κατοίκους της περιοχής,

να συμμετέχουν την Τρίτη 7

Δεκεμβρίου στις 18.15 μμ

στο αμφιθέατρο του 2ου Γυ-

μνασίου Βούλας, στην Ιδρυτι-

κή Συνέλευση του νέου Συλ-

λόγου.
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. . . γ ια την υγειά μας

Στην εφηβική ηλικία, αλλά

και στην τρίτη ηλικία, παρα-

τηρείται έλλειψη σιδήρου.

Στην πρώτη λόγω απότο-

μης ανάπτυξης του εφή-

βου, στη δεύτερη λόγω

ανεπάρκειας τροφής πλού-

σιας σε σίδηρο λόγω ανο-

ρεξίας ή άλλης αιτίας.

Ο σίδηρος όμως πέραν της

συμμετοχής του στη σύνθε-

ση της αιμοσφαιρίνης των

ερυθρών αιμοσφαιρίων,

χρησιμοποιείται και για τη

σύνθεση των νευροδιαβιβα-

στών του εγκεφάλου και ει-

δικότερα αυτών που ρυθμί-

ζουν την ικανότητα προσο-

χής.  Έτσι η έλλειψη σιδή-

ρου προκαλεί διαταραχές

στην προσοχή, στη μνήμη

και στη συμπεριφορά, ενώ

συνδέεται στενά με χαμη-

λότερους δείκτες νοητικής

εξέλιξης (δείκτες νοημοσύ-

νης). Διαχρονικές μελέτες

έχουν δείξει ότι παιδιά με

ανεπάρκεια σιδήρου, έχουν

χαμηλότερους νοητικούς

δείκτες, υπνηλία, χαμηλό-

τερη σχολική απόδοση και

περισσότερα προβλήματα

αντικοινωνικής συμπεριφο-

ράς στο σχολείο. 

Οι καλύτερες πηγές σιδή-
ρου είναι τα ζωικά προϊό-
ντα, όπως το συκώτι και το
κρέας, διότι σε αυτές τις
τροφές ο σίδηρος απορρο-
φάται  από τον οργανισμό
σε ποσοστό  30-40%.  

Άλλες πηγές σιδήρου είναι
φυτικά προϊόντα, όπως τα
φασόλια, οι φακές και τα
πράσινα φυλλώδη λαχανι-
κά, από τις οποίες ο σίδη-
ρος απορροφάται από τον
ανθρώπινο οργανισμό σε
ποσοστό μόλις 7-10%. 

Η βιταμίνη C, που υπάρχει
άφθονη στα φρούτα, συμ-
βάλλει στην απορρόφηση
του σιδήρου, ενώ τρόφιμα
πλούσια σε ασβέστιο, όπως
τα γαλακτοκομικά προϊόντα
ανταγωνίζονται την απορ-
ρόφησή του. 

Σίδηρος, πολύτιμο στοιχείο του οργανισμού μας
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Με τα πρωταθλήματα κατη-

γοριών συνεχίστηκε το

αγωνιστικό πρόγραμμα της

αθλητικής περιόδου 2010-

2011 της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.

― Για την Α2 εθνική κατη-

γορία Ανδρών, η ομάδα του

Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ (Λιλής,

Μαριόλης, Τσαρσιταρίδης)

έχασε 4-2 από τον ΠΑΝΑ-

ΘΗΝΑΪΚΟ και κέρδισε με 4-

3 τον Γ.Σ. ΦΙΛΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑ-

ΔΟΣ και 4-0 τον ΑΜΦΟ

ΑΦΟ ΑΝ.

Ετσι, μετά από έξι αγώνες (3

νίκες, 3 ήττες) η ομάδα βρί-

σκεται στην 4η θέση της βαθ-

μολογίας με 9 βαθμούς.

― Για την Β’ εθνική κατη-

γορία Ανδρών η ομάδα του

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Α.Σ. έχασε

από την Α.Ε. ΑΘΗΝΑ Μα-

γκουφάνας με 4-1 και κέρ-

δισε την Γ.Σ. ΜΑΚΑΜΠΗ με

4-0. Στην ομάδα του Πρω-

ταθλητή αγωνίζονται οι

αθλητές Δήμας, Μάρτος &

Δέσης και σε έξι αγώνες

μέχρι σήμερα έχουν 3 νί-

κες και 3 ήττες και βρίσκο-

νται στην 5η θέση με 9

βαθμούς.

― Για την Β’ εθνική κατη-

γορία Γυναικών η ομάδα

του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 (Νίνου,

Πατεράκη, Γκοβάτσου,

Στραϊτούρη) κέρδισαν με

4-3 τον Αθηναϊκό Α.Σ. και

έχασαν με 4-2 από τον

ΑΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ. Στο παι-

χνίδι αυτό πολύ καλή εμφά-

νιση είχε η αθλήτρια Νίνου,

ενώ υστέρησε σημαντικά η

Πατεράκη.

― Για την Α’ κατηγορία Ατ-

τικής η γυναικεία ομάδα

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΣ (Φί-

σερ, Λύτρα, Πεχλιβανίδη)

κέρδισαν χωρίς αγώνα την

ΑΕΚ και με 4-0 τον Α.Σ. το

Γυνάσνιο.

Τέλος, για την Γ’ κατηγορία

Αττικής η ομαδα του Α.Ο.

ΑΡΗΣ 2006 (Σκουτέρης,

Τσαπόγας, Γενεράλης,

Καρνέσης, Φραγκισκάτος),

κέρδισαν με 4-1 τον ΑΟ ΖΗ-

ΝΩΝ Γλυφάδας και επίσης

με 4-1 τον ΟΕΑ Χαλκίδας.

Επιτυχία του

Γ. Περπερή 

με τον Αιγέα

Βούλας

Από τον Ναυταθλητικό

Σύλλογο Αιγέα Βούλας,

λάβαμε δελτίο τύπου, για

τη μεγάλη επιτυχία του

αθλητή του Γιώργου Περ-

περή, στο ελεύθερο.

Ο Γιώργος Περπερής

συμμετείχε στο Grand –

prix που διεξήχθη στην

Γλυφάδα, στα 50 μέτρα

ελεύθερο, και έφερε χρό-

νο 24,84sec. καταλαμβά-

νοντας την 4η καλύτερη

θέση. Αυτό αποτελεί ατο-

μική επίδοση του αθλητή

και 11η καλύτερη επίδο-

ση στην ΕΛΛΑΔΑ. 

Τα μαθήματα κολύβησης

με τον Αιγέα, άρχισαν και

γίνονται στο κλειστό κο-

λυμβητήριο της Γλυφά-

δας και στο κολυμβητήριο

του Αγίου Κοσμά, απο-

γευματινές ώρες. Τηλέ-

φωνα που μπορεί να επι-

κοινωνήσει κάποιος είναι:

210-8991354 στα γραφεία

του Συλλόγου εκάστη Τε-

τάρτη 7:30 – 9:00.

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Συνέχεια επιτυχιών για τη ΘΕΤΙΔΑ
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Με νίκες συνέχισε τις υποχρεώσεις της σε όλα τα τμήματα η Θέτιδα, αφού οι γυναίκες

κέρδισαν τον Φοίβο Μελισσίων και οι κορασίδες το Κορωπί. Αναλυτικότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Την έβδομη νίκη της σε εφτά αγώνες κατέκτησε η ομάδα των γυναικών απέναντι στο

Φοίβο Μελισσίων στη Βούλα τη Δευτέρα 9/11 με σκορ 3-0 (25-12, 25-15, 25-22). Με τη

νίκη αυτή η Θέτιδα παραμένει στην 1η θέση της βαθμολογίας και οδηγεί την κούρσα της

Α'ΕΣΠΑΑΑ. Την επόμενη Δευτέρα 6/12 η γυναικεία ομάδα φιλοξενείται από τη Σχολή

Μωραϊτη. Ένα δύσκολο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Ζυρίνειο στην Κηφισιά και ώρα 21:45.

Πρέπει να το κερδίσουν έτσι ώστε να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Ασταμάτητες οι Κορασίδες έκαναν το 6 στα 6 και κατά 99% κατακτούν εκτός από την πρό-

κριση και την 1η θέση του ομίλου. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα απέναντι στο Κορωπί η ομάδα της

Θέτιδας διατήρησε καλό ρυθμό, έπαιξε σε πολλά διαστήματα βόλλεϋ υψηλού επιπέδου και

κέρδισε 3-0, αφού δυσκολεύτηκε μόνο στο ο1 σετ, το οποιο και κατέκτησε με 28-26. Τα άλ-

λα δυο κύλησαν πιο εύκολα και με δεδομένη την ανωτερότητα της ομάδας μας κατακτήθη-

καν με 25-14 και 25-19 αντίστοιχα. Απομένουν τρεις ακόμη αγώνες οι οποιοι δε φαίνονται ικα-

νοί για να μας στερήσουν την 1η θέση. Ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο 4/12 και ώρα

18:30 στο γήπεδο της Βούλας με αντίπαλο την ομάδα της Βουλιαγμένης.

ΠΑΙΔΕΣ

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε οι παίδες δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αφού

είχαν ρεπό και περιμένουν την Κυριακή 5/12 στον αγώνα με την ομάδα του Κτησιφώντα

στη Βούλα για να πανηγυρίσουν την πρόκριση τους στην επόμενη φάση.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ, Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12,  7.30μ.μ.
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