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Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Ερυθρός Σταυρός 

και η Ερυθρά Ημισέληνος

καταγγέλλουν 

την καταδίκη 

των τραυματιών και την 

παρεμπόδιση των ιατρών, 

από το ΙΣΡΑΗΛ

Με τίτλο: Ανθρωπιστική Κρίση στη Γάζα, το Διε-

θνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυ-

θράς Ημισελήνου, εκφράζει την ανησυχία του για

τον πόλεμο στο Γάζα και τον τραγικό αντίκτυπο

που έχει στον (Παλαιστινιακό) πληθυσμό της. Κα-

λούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως το Ισ-

ραήλ να άρουν τις απαγορεύσεις των ιατρικών

ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού

και των μέσων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημι-

σελήνου και επισημαίνουν μεταξύ άλλων την υπο-

χρέωση που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη να συλ-

λέγουν και να φροντίζουν τους τραυματίες χωρίς

καθυστερήσεις ή διακρίσεις, σύμφωνα με το Διε-

θνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 

Η εγκύκλιος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και

της Ερυθράς Ημισελήνου εστάλη μεταξύ άλλων

παραληπτών και στα περιφερειακά τμήματα του

Ε.Ε.Σ. μέσω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ερυθρού Σταυρού. 

* Μας γνωστοποιήθηκε από τον τακτικό αρθρογράφο

μας Γιάννη Κορναράκη,  πρόεδρο του Π.Τ. Παλ. Φα-
λήρου – Αλίμου του Ε.Ε.Σ.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου στη σελ. 14.

Οσοι θέλουν να στείλουν διαμαρτυρία στην Ισραηλική Πρε-

σβεία, με τρόπο που αρμόζει στον ελληνικό πολιτισμό, το 

e-mail: ambass-sec@athens.mfa.gov.il ή ταχυδρομικά:

Μαραθώνος 1 Ψυχικό, 15452.

3 Προϋπολογισμός Παλλήνης 

3 Νέα Προεδρεία & Δ.Ε. Σελ. 6, 7

Ο Μαραθώνας, παγκόσμια πόλη!

Σελ. 20

Έγκαιρα – 22 μήνες πριν τις δημοτικές

εκλογές του 2010 – έγκυρα – με κοινή

διακήρυξη – και πολύ καθαρά απέναντι

στον λαό, ο Άγγελος Αποστολάτος

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«ΔΑΔΑ» και η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, επι-

κεφαλής του δημοτικού συνδυασμού

ΟΡΑΜΑ, ανακοινώνουν πανηγυρικά τη

συγχώνευσή τους και την κοινή κάθο-

δό τους στις προσεχείς δημοτικές

εκλογές, για να διεκδικήσουν βάσιμα

τη διακυβέρνηση του Δήμου Βούλας,

με υποψήφιο Δήμαρχο τον πρώτο και

Πρόεδρο σχεδιασμού την δεύτερη.

Στην κοινή διακήρυξή τους καλούνε όλους, διαγράφοντας τις αντιπαλότητες του παρελθόντος, σε μια γόνιμη

και δημιουργική επιστράτευση, για το καλό της πόλης. 

Ο συνδυασμός τους, όπως τονίζεται και είναι θεμελιώδες θετικό στοιχείο αυτό, είναι καθαρά αυτοδιοικητικός

και ανεξάρτητος από κομματικά και οικονομικά συμφέροντα. 

Βεβαία και αντικειμενική διαπίστωση αποτελεί ότι, η εμπειρία και η αποφασιστικότητα του Άγγελου Αποστο-

λάτου και ο νεανικός ενθουσιασμός και η μεθοδικότητα της Ηλέκτρας, προοιωνίζουν μια δυναμική πορεία. 

Πλήρης η διακήρυξη του νέου Συνδυασμού «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη Βούλα», στη σελίδα 3.

ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ ο νέος Συνδυασμός

Ο νέος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ της Βούλας  “Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ για μια Σύγχρονη Βούλα”
στη χαραυγή του νέου έτους, κάνει την ενότητα πράξη, 

με πρώτη εκδήλωση την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 20

Με απόφαση του Νο-

μάρχη  Λεωνίδα Κουρή

ορίσθηκαν Αντινομάρ-

χες για το 2009 οι παρα-

κάτω σύμβουλοι που εί-

ναι και πρόεδροι των ει-

τροπών.

Νικόλαος Πέππας, 1η

Νομ/κή Επιτροπή αρμόδιας

για θέματα Διοικητικού, Οι-

κονομικoύ, Αστικής και Δη-

μοτικής κατάστασης, ΚΕΠ.

Αθαν. Αυγερινός, 2η Νο-

μαρχιακή Επιτροπή για Γε-

ωργία, Κτηνοτροφία, Ανά-

πτυξη, Ανων. Εταιριών, Το-

πογραφικής.

Χάρης Δαμάσκος, 3η

Νομ/κή Επιτροπή αρμόδια

για Χωροταξία, Πολεοδο-

μία και Περιβάλλον.

Γεώργιος Πλακίτσης, 4η

Νομ/κή Επιτροπή για θέμα-

τα Τεχνικών Υπηρεσιών,

Μεταφορών και ΚΤΕΟ.

Γεώργιος Ξηντάρας, 5η

Νομ/κή Επιτροπή για θέμα-

τα Υγείας, Πρόνοιας, Προ-

στασίας Καταναλωτή, Απα-

σχόλησης και Μεταναστών.

Πάρις Ευαγγελίου, 6η

Νομ/κή Επιτροπή για θέματα

Πολιτισμού, Αθλητισμού,

Παιδείας, Ομογενών, Νεολαί-

ας, Ισότητας, Εθελοντικών

Οργανώσεων και Τουρισμού.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Κρήτηση μυθολογία 
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Οφθαλμούς αντί οφθαλμού 
Γρ. Ρώντας Σελ. 8

Για τη Δωρεά Οργάνων Σελ. 8

Κορωπιώτικη βασιλόπιτα
με πολλαπλά μηνύματα

Σελ.11

Εμβολιασμός γρίπης στην
Παιανία Σελ.14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“Ας κάνουμε τη 

Βάρη καταπράσινη”

Δεντροφύτευση Κυριακή

18 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Βάρης με τη συμμετοχή της εθελοντικής ομά-

δας Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης, διοργανώνει για 2η

συνεχή χρονιά δενδροφύτευση την Κυριακή 18 Ιανουα-

ρίου στην περιοχή Σ.Ε.Ο. (πίσω από τα Goody’s).

Θα φυτευτούν 5.000 δένδρα ενώ έχουν δημιουργηθεί

όλες οι προϋποθέσεις (με την τοποθέτηση δεξαμενών

στην περιοχή) ώστε τα δένδρα αυτά όχι μόνο να φυ-

τευτούν αλλά και να αναπτυχθούν.

Ο Δήμος με σύνθημα “Ας κάνουμε τη Βάρη καταπράσι-
νη”, καλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής την Κυ-

ριακή 18 Ιανουαρίου στην πλατεία Δήμα στις 10.00

Όπως έχει ήδη γίνει ευρύτατα γνωστό,

το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου

απήχθη από αγνώστους, ο γνωστός εφο-

πλιστής Περικλής Παναγόπουλος – πα-

τέρας της Δημοτικής Συμβούλου Βου-

λιαγμένης, Ειρήνης Παναγοπούλου.

Το εγκληματικό συμβάν έλαβε χώρα γύ-

ρω στις 8.45 το πρωί όταν ο Περικλής

Παναγόπουλος είχε μόλις απομακρυνθεί

από το σπίτι του (οδού Ακτής στο Καβού-

ρι), επιβαίνοντας στο αυτοκίνητό του, το

οποίο οδηγούσε ο οδηγός του.

Το αυτοκίνητο του εφοπλιστή ακινητο-

ποιήθηκε όταν μπροστά του σταμάτησε

ένα κλειστού τύπου φορτηγάκι και πίσω

του ένα ακόμα Ι.Χ. επιβατηγό που τον

ακολουθούσε.

Οι δράστες αφού έσπασαν το τζάμι του

οδηγού, τους αποβίβασαν και με την

απειλή όπλων – όπως λέγεται καλάσνι-

κοφ – ανάγκασαν τον εφοπλιστή και τον

οδηγό του να επιβιβαστούν στο κλειστό

φορτηγάκι, με το οποίο εξαφανίστηκαν.

Τη σκηνή παρακολούθησε οικοδόμος πα-

ρακείμενης οικοδομής, ο οποίος και ειδο-

ποίησε πρώτος την αστυνομία.

Λίγο αργότερα οι δράστες εγκατέλειψαν

τον οδηγό στην περιοχή Αγ. Νικόλαος

Κορωπίου, δεμένο με χειροπέδες και

εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυν-

ση.

Ήδη βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με

την οικογένεια Παναγόπουλου και ανα-

μένεται από στιγμή σε στιγμή, μετά την

καταβολή των λύτρων, η απελευθέρωση

του Περικλή Παναγόπουλου, ο οποίος,

σύμφωνα με τις διαρρέουσες πληροφο-

ρίες, λαμβάνει κανονικά τα αναγκαία για

την υγεία του φάρμακα. 

Είναι πολύ πιθανό - πράγμα που ελπίζου-

με και ευχόμαστε - την ώρα που θα κυ-

κλοφορούμε να έχει ήδη απελευθερωθεί.

Ποιος είναι ο 
Περικλής Παναγόπουλος

Ο Περ. Παναγόπουλος θεωρείται ο «Πα-

τριάρχης» της ελληνικής ακτοπλοΐας –

όπως τον απεκάλεσε γνωστός εφοπλιστής

σε ραδιοφωνική συνέντευξη. 

Ξεκίνησε το 1971 ιδρύοντας την εταιρεία

Royal Cruise Line με αντικείμενο τις κρου-

αζιέρες, με ένα νεότευκτο, τότε, πλοίο, το

“Golden Odyssey”.

Το 1992 ίδρυσε την εταιρεία «Επιχειρή-

σεις Αττικής» η οποία το 2004 ονομάστηκε

Attica Συμμετοχών. Επεξέτεινε τις δρα-

στηριότητές του στην Αδριατική με τα Su-

perfast Ferries και την Bluestar Ferries τις

οποίες πούλησε το 2008 στον όμιλο MIG

και αποχώρησε από την ενεργό δράση.

Τα γραφεία των επιχειρήσεών του στεγά-

ζονται επί της Βασ. Παύλου στη Βούλα. 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ξεκινά η έκδοση αδειών οδήγησης

Η Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής ενημερώνει τους πολίτες ότι από 19 Ια-

νουαρίου ξεκινά η έκδοση αδειών οδήγησης στη

νέα μορφή πλαστικής κάρτας.

Η έκδοση αυτή αφορά σε όσες αιτήσεις κατατεθούν

από την παραπάνω ημερομηνία και μετά για ανανέ-

ωση, αντίγραφο, αρχική χορήγηση ή επέκταση και

μετατροπή άδειας οδήγησης, ενώ δεν είναι υποχρε-

ωτική για τις υπάρχουσες άδειες οδήγησης.

Για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης απαιτείται,

εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η κατά-

θεση ειδικού τύπου αίτησης για την εκτύπωση της

άδειας οδήγησης, δύο φωτογραφίες τύπου διαβατη-

ρίου και παράβολο Εθνικής Τράπεζας αξίας 30€.

Κρίσιμα 24ωρα για τον απαχθέντα εφοπλιστή

Σύσκεψη Δημάρχων

για την Αποχέτευση
Σύσκεψη δημάρχων για την αποχέτευση πραγματοποιήθηκε

στην Παιανία «κεκλεισμένων των θυρών», με την παρουσία

σύσσωμων  – θα λέγαμε – των βουλευτών της Περιφέρειας.

Η συνάντηση θα επαναληφθεί τις προσεχείς ημέρες.

Κάποια χαραμάδα στη λύση του προβλήματος διαφαίνεται.

Ελπίζουμε να γίνει «ολάνοιχτη πόρτα», γιατί η Ανατ. Αττική

δεν περιμένει άλλο. Το πρόβλημα της αποχέτευσης θα την

«πνίξει» αν δεν δοθεί λύση «.χτες».

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΗ ΒΟΥΛΗ

για τους ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Πέμπτη (15/1) συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με μοναδικό θέ-

μα ημερήσιας διάταξης: «Διαχείριση Απορριμμάτων

στην Αττική». Στην Επιτροπή συμμετείχαν για να ενημε-

ρώσουν:
•Υφ. Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος,

• Δήμαρχος Κηφισιάς και Πρ. της Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Νικ. Χιωτάκης

• Γενικός Γραμμ.Περιφέρειας Χαράλαμπος Μανιάτης, και 

• Δήμαρχος Αιγάλεω και Πρ. Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.  Καλογερόπουλος.

Η ενημέρωση για τη συνεδρίαση έγινε από την  Ομο-

σπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών Συλλόγων

Κερατέας, που κινητοποίησε από Δήμαρχο, Νομάρχη και

βουλευτές, που έσπευσαν όλοι παρευρέθηκαν και βγήκε

μία αισιόδοξη είδηση.

Ενδεικτικό της αισιοδοξίας των συμμετεχόντων είναι το

γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Μη-

τσοτάκης δήλωσε στο τέλος ότι: «με άλλη γνώμη προ-
σήλθα το πρωί και με τελείως διαφορετική φεύγω το με-
σημέρι». 
Εκτενέστερο ρεπορτάζ θα έχουμε στο επόμενο φύλο γιατί η
συνεδρίαση αυτή μας βρήκε στο κλείσιμο της ύλης. 

Πέμπτη βράδυ 11.50 άγνωστος διερχόμενος με αυτοκίνητο

έξω από το Κέντρο Βλαβών της ΔΕΗ (Λεωφ. Βασ. Κων/νου

33) στο Κορωπί, πέταξε αντικείμενο πάνω στη τζαμαρία και

της προκάλεσε βλάβες με οπή ορθογώνιου παραλληλόγραμ-

μου.

4Από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς εξιχνιάστηκαν 46 ακό-

μη διαρρήξεις αυτοκινήτων στις περιοχές Κηφισιάς, Ν. Ερυ-

θραίας και Εκάλης. Ο συλληφθείες κρατείται στις δικαστικές

φυλακές Κορυδαλλού για διάπραξη 28 παρόμοιων διαρρήξε-

ων στις ίδιες περιοχές.

Ο συλληφθείς «δούλευε» Σαββατοκύριακα κοντά σε εκκλη-

σίες, όπου τελούνταν μυστήρια (βάμοι, βαπτίσεις κλπ.), όπου

τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα σε …ποσόητα.

Επίθεση στη ΔΕΗ Κορωπίου

Αναζητείται…

Τη Δευτέρα 12/1, γύρω στις 6.55 πρωινή στη Λεωφ. Πο-

σειδώνος στη συμβολή της με τη Λεωφ. Συγγρού, Ι.Χ.Ε.

αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

άντρα 60 περίπου ετών, ύψος 1,74μ. με κοντά άσπρα μαλ-

λιά, κοντό άσπρο μούσι και κατά το χρόνο του ατυχήματος

φορούσε καφέ παντελόνι και κοντομάνικη μπλούζα. Ο

άτυχος άντρας τραυματίστηκε θανάσιμα και διακομίσθηκε

στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο, όπου και εξέπνευσε.

Οποιος μπορεί να γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει

στην ανακάλυψη των στοιχείων του άτυχου άντρα ας επι-

κοινωνήσει στα τηλέφωνα 210 9538.155, 9538.170 &

9538.171.
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ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ
για μια σύγχρονη Βούλα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημότες της Βούλας,

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 

ΔΑΔΑ και ΟΡΑΜΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, και

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ,

Προχωρήσαμε σε σειρά διαβουλεύσεων γύρω από τα προβλήμα-

τα που έχουν συσσωρευτεί στην πόλη της Βούλας και καταλήξα-

με στην κοινή διαπίστωση ότι:

«Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειαζόμαστε συ-

μπαράταξη και σύμπραξη εκείνων των δυνάμεων που θα δώσουν

άμεσες λύσεις στα προβλήματα της πόλης που χρονίζουν. Η πό-

λη της Βούλας έχει μείνει, την τελευταία 10ετία, πολύ πίσω και

χρειάζεται ένα μεγάλο βήμα μπροστά για να καλυφθεί το χαμένο

έδαφος.

Χρειάζεται τόλμη, σχεδιασμό, αποτελεσματική εφαρμογή, πρακτικό

πνεύμα, αλλά και αλλαγή νοοτροπίας και πνεύμα συνεργασίας στον

μέγιστο δυνατό βαθμό, με συσπείρωση όλων των δυνάμεων».

Ενδιαφερόμαστε για το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης.

Στην προσπάθεια αυτή διαγράφουμε τις αντιπαλότητες του πα-

ρελθόντος και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε συστρά-

τευση.

Επειδή, βάση για την επιτυχία κάθε συλλογικής προσπάθειας εί-

ναι οι θεμελιώδεις κανόνες που την διέπουν, δηλώνουμε με ρητό

τρόπο την απόλυτη συμφωνία μας στις ακόλουθες αρχές:

1. Διαφάνεια και επιβολή της νομιμότητας στο σύνολο των δρα-

στηριοτήτων της δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών της, τό-

σο στον τύπο, αλλά κυρίως στην ουσία (όχι στην νομιμοφάνεια

και στην επίπλαστη νομιμότητα).

2. Έργο, με σχεδιασμό και προοπτική, με επιστημονική τεκμη-

ρίωση, και ταυτόχρονα αποτελεσματικό, άμεσο και αποκεντρω-

μένο σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Διαχείριση, όπου οι δα-

πάνες να πιάνουν τόπο και το αποτέλεσμά τους να μεγιστοποι-

είται για όφελος του Δημότη και της πόλης. 

3. Συνεχής διαβούλευση με τους Δημότες και τους Φορείς για το

δημοτικό έργο και τις σοβαρές δράσεις του Δήμου. Ο κανόνας

είναι: ρωτάμε τους Δημότες, ακούμε τους Δημότες, μελετάμε

και πραγματοποιούμε, χωρίς χρονοτριβή. 

4. Ο πράσινος χαρακτήρας της πόλης και η περιβαλλοντική προ-

στασία της είναι ο βασικός μας στόχος. Κεντρικός άξονας της

αναγεννητικής προσπάθειας είναι η περιβαλλοντική αναβάθμι-

ση της πόλης. Θέλουμε μια πόλη που να μας παρέχει ποιότητα

ζωής. Σε επίπεδο πρασίνου, ελεύθερων χώρων, παραλιακού με-

τώπου και αναψυχής.

5. Οφείλουμε να οργανώσουμε μια πόλη λειτουργική, με γνώμο-

να την εξυπηρέτηση των πολιτών της, σχεδιασμένη με σύγ-

χρονες επιστημονικές μεθόδους, για την κυκλοφορία, τη στάθ-

μευση, την ασφάλεια, την αστυνόμευση, την υγεία, τον πολιτι-

σμό, την παιδεία, τον αθλητισμό, το κοινωνικό έργο, τις υπηρε-

σίες, κ.α. Η πόλη μας δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσε-

ται στην τύχη, με γνώμονα τα κάθε είδους συμφέροντα.

6. Ο νέος Δημοτικός Συνδυασμός που συγκροτούμε είναι αυστη-

ρά ανεξάρτητος από κομματικά και οικονομικά συμφέροντα και

με καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και στόχο την προάσπι-

ση των συμφερόντων της πόλης.

Η θεμελίωση της συνεργασίας και σύμπραξής μας πάνω σε αυτές

τις απαραβίαστες Αρχές είναι βέβαιον ότι θα αποδειχθεί γόνιμη

και δημιουργική για την πόλη μας.

Οι δύο δημοτικές παρατάξεις αλληλοσυμπληρώνονται και φέρ-

νουν μαζί:

l ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΜΠΕΙΡΙΑ, με ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΙΔΕΕΣ,

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ και ΜΕΘΟΔΟΥΣ

l ΓΡΗΓΟΡΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ και

ΕΡΓΩΝ, με ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

στην πόλη με ΟΡΑΜΑ και ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

l ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με ΑΝΟΙ-

ΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  με ΦΟΡΕΙΣ και ΔΗΜΟΤΕΣ. 

Έτσι, ανακοινώνουμε σήμερα ότι συγκροτούμε, στην βάση των

πιο πάνω Αρχών, τον νέο Ανεξάρτητο Δημοτικό Συνδυασμό

ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ για μια Σύγχρονη Βούλα

Με Υποψήφιο Δήμαρχο τον έμπειρο ΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ και

με Πρόεδρο της Επιτροπής Σχεδιασμού του Δημοτικού Έργου την

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ.

Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ» είναι ανοιχτός σε

όλους όσοι δέχονται τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ μας, γιατί πιστεύουμε

ότι δεν περισσεύει κανένας ικανός άνθρωπος στην πόλη μας, και

το έργο που μας αναμένει είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ. 

Με αίσθημα ευθύνης κοιτάμε το ΑΥΡΙΟ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
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Αφιέρωμα στον 
Μενέλαο Λουντέμη

Το Δημοτικό Πνευματικό

Κέντρο Βάρης διοργανώ-

νει εκδήλωση - αφιέρωμα

στο μεγάλο Έλληνα συγ-

γραφέα Μενέλαο Λουντέ-

μη ο οποίος έζησε στην

Βάρη, με αφορμή τη συ-

μπλήρωση των 32 χρόνων

από το θάνατό του. Η εκδή-

λωση θα γίνει την Κυριακή

25 Ιανουαρίου ώρα 19.30

στο Δημοτικό Θέατρο Βά-

ρης. Το έργο του θα παρου-

σιάσουν ο συγγραφέας

Μητς Μήτσης και ο δημο-

σιογράφος Φώτης Σιού-

μπουρας. 
Αποσπάσματα από το έργο

του θα διαβάσουν οι ηθοποιοί

της Θεατρικής ομάδας του

Πνευμ. Κέντρου Κατ. Καλιμι-

κεράκη, Μάγια Ηλιάδη, Τάνια

Παπαϊωάννου, Μπάμπης

Μπαρμπούτσης και Μέλπω

Χαμαράτου. Συμμετέχουν επί-

σης οι μουσικοί Δημήτρης Κά-

σης (κιθάρα) και Γεράσιμος

Τσιώλης (τραγούδι). Την εκδή-

λωση επιμελείται η  Βέρα Λάρ-

δη

Στη ΒΑΡΗ

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής προ-

σκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανου-

αρίου στις 1 το μεσημέρι στη Νομαρχία (17χλμ.

Λεωφ. Μαραθώνος).
Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βού-

λας προγραμματίζει εκδήλωση την

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου ώρα 6.00μ.μ.

στο ξενοδοχείο ΟΑΣΗ (Λ. Ποσει-

δώνος, Γλυφάδα) για να καλοσωρί-

σουν το νέο χρόνο και να κόψουν

την πρωτοχρονιάτικη πίττα. Η εκδήλωση θα εμπλου-

τιστεί με παραδοσιακούς χορούς και άλλα. 

Πληροφορίες Μαίρη Δαμηλάκου, τηλέφωνο: 210-

9622753

Το ΚΑΠΗ Κορωπίου 

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, το ΚΑΠΗ Κορωπίου θα-

πραγματοποιήσει εκδήλωση για την κοπή της πίτας

του, στις 5 το απόγευμα στο Κτήμα «Κρωπίας Γη»

( Λ. Λαυρίου 173).

Αναχώρηση 16.30μ.μ. από την Πλατεία Αγάλματος

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι εξωραϊστικοί - πολιτιστικοί

Σύλλογοι της Παλλήνης

Οι εξωραϊστικοί - πολιτιστικοί Σύλλογοι Παλλήνης

“Αγ. Δημήτριος”, Λουτρού Καισάρεια  και “Γρ.

Λαμπράκη, θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα

τους την Κυριακή 18 Ιανουάριου στις  12 το μεση-

μέρι, στα γραφεία του συλλόγου «Γρ. Λαμπρά-

κης» (Λ. Σπάτων & Δερβενακίων Παλλήνη). 

Μουσικοθεραπεία

για αρχάριους
Οι πρακτικές της Μουσικοθε-

ραπείας εμφανίζονται ήδη

από την αρχαιότητα και φτά-

νουν μέχρι τις μέρες μας. Ξε-

κινώντας από το φαινομενικά

απλό ερώτημα “με ποιό τρόπο

ακούμε;” θα ανακαλύψουμε

το σύνθετο κόσμο της μουσι-

κής και των σωματικών συναι-

σθηματικών και πνευματικών

επιδράσεών της. 

Στο διήμερο αυτό σεμινάριο

θα έχουμε την ευκαιρία να

ανακαλύψουμε το σύνθετο

κόσμο της μουσικής και των

σωματικών συναισθηματικών

και πνευματικών επιδράσεών

της. 

Στο διήμερο αυτό σεμινάριο

θα έχουμε επίσης την ευκαι-

ρία να ανακαλύψουμε τη δο-

νητική φύση του ανθρώπινου

σώματος και να γνωρίσουμε

την επίδραση που μπορεί να

ασκήσει σ’ αυτό ο ήχος και η

μουσική. Θα μάθουμε εύκολες

ασκήσεις για την ενεργοποίη-

ση των τσάκρας με τη βοήθεια

της μουσικής αλλά και

απλούς τρόπους εξισορρόπη-

σης και εξυγίανσης του σώμα-

τος με τη χρήση της ανα-

πνοής και της φωνής.  

Το σεμινάριο διεξάγεται το

Σάββατο 24/1 17:00-21:00 και

Κυριακή 25/110:00-14:00μ.μ.

Πληροφορίες στη διεύθυνση:

seminars@ouraniotoxo.εu και

στο τηλ.6984908242.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δυτικής Αττικής οργανώνει καλλιτε-

χνική εκδήλωση με θέμα

«Δημιουργικές Ανησυχίες των Εκπαιδευ-
τικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης Δυτικής Αττικής», όπου θα πα-

ρουσιαστούν έργα εκπαιδευτικών για τις

εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία, το θέα-

τρο, την ποίηση και τη μουσική. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύρ-

γου,, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου (έκθε-

ση εικαστικών, λογοτεχνία, μουσική, θέα-

τρο, ώρες 5.00 μ.μ.- 8.00 μ.μ.),

το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, την Κυριακή 18

Ιανουαρίου & τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

(10.00 π.μ. -2.00 μ.μ. και  6- 8.00 μ.μ.)

Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί :

Κυριακή  Ασκιανάκη (1ο Γ/σιο Μάνδρας)-

Αγιογραφία, Αγγελική Γιαννάτου (2ο Γ/σιο

Ασπροπύργου)-Ζωγραφική-Χαρακτική, Σω-

τήριος Γκουσγκούνης (1ο Γ/σιο Μάνδρας)-

Ζωγραφική, Μιχαήλ  Κοντούδης (2ο Γ/σιο

Μεγάρων)-Ζωγραφική, Ανδρέας  Λάλας

(2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων)-Ψηφιδωτό, Μιχα-

λόλια (1ο Γ/σιο Ασπροπύργου)-Ψηφιδωτό,

Ηλίας Μπάρμπας (ΓΕΛ Μάνδρας)-Γλυπτά,

Μαρία Μπαρμπέρη (1ο Γ/σιο Μάνδρας)-

Zωγραφική, Καλομοίρα Ροδίτη (Γ/σιο-ΓΕΛ

Ερυθρών)-Ζωγραφική, Νικόλαος Στάμου

(1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας)-Κατασκευή μαριονέ-

τας, Δημήτριος Φάσουρας (3ο Γ/σιο Ελευ-

σίνας)-Ξυλόγλυπτα, Κυριακή  Ψαρρού (2ο

Γ/σιο Μεγάρων)-Φωτογραφία

«Δημιουργικές Ανησυχίες των Εκπαιδευτικών της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής»

Η  “Παναθηναϊκή” 

Οργάνωσης Γυναικών

Γλυφάδας-Βούλας

Κόβουν βασιλόπιτες...

Εκδηλώσεις του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παλ. Φαλήρου

Το τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πα-

λαιού Φαλήρου Αλίμου σε συνεργασία με

τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου διοργανώνει κά-

θε μήνα ομιλίες επάνω σε τρέχοντα ιατρικά

προβλήματα, με επιλεγμένους ομιλητές.

Μετά από κάθε ομιλία ο γιατρός ομιλητής

δέχεται και απαντά σε ερωτήσεις του

ακροατηρίου.

Συνήθης χώρος ομιλιών: Ο πολυχώρος του

Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχό-

ρης 51 και Αρτέμιδος).

11.2.09 Τετάρτη ώρα 19.00
Θέμα: «Προβλήματα Ποδιού»

Ομιλητής: Δρ. Γεώργιος Βλαττής

Αν. Διευθυντής Δ’ Ορθοπεδικής Κλινικής

Ασκληπιείου Βούλας

18.3.09 Τετάρτη ώρα 19.00
Θέμα: «Πώς να προστατεύσω τους νε-

φρούς μου».

Ομιλητής: Δρ. Αθανάσιος Αγραφιώτης

Διευθυντής Μονάδος Τεχν. Νεφρού

Ασκληπιείου Βούλας

Μετά τις ομιλίες Αναψυκτικά, Snaks και συ-

ζήτηση περαιτέρω γνωριμίας.

Για το Δ.Σ. του τμήματος

Ο Πρόεδρος 

Ι.Μ. Κορναράκης

Κιν. 6944.76.81.80
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr )

www.artgallerycafe.gr

Ομαδικής έκθεσης  ζωγραφικής

Την πέμπτη  8 Ιανουαρίου, στις 8:00μ.μ. έγιναν στο ART

GALLERY CAFÉ τα εγκαίνια  της  ομαδικής έκθεσης  ζω-

γραφικής.

Πλήθος επωνύμων και ανωνύμων  φιλότεχνων συμμετεί-

χαν στη καλλιτεχνική βραδιά που έκλεισε με μουσική.

Παρουσιάζονται 34 έργα ποικίλων διαστάσεων.

Συμμετάσχουν οι ζωγράφοι:

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΓΚΙΛΑ ΑΘΗΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ, ZARA ELISABETH, ZIKIC ΜILENA, ΗΛΙΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ, ΚΩΣΤΑΙΝΑ ΚΟ-

ΡΙΝΝΑ, ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΣΑΚΙΡΗ  ΠΟΛΎ

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και  22 Ιανουαρίου 2009

Ανοικτά 18:00 22:00 - Δευτέρα  κλειστά.

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Για λίγες μέρες ακόμη (έως 31/1) θα έχει την ευκαιρία το αθη-

ναϊκό κοινό να επισκεφθεί τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, φό-

ρο τιμής στον γλύπτη Γιώργο Ζογγολόπουλο (1903-2004), τον

καλλιτέχνη που αντιμετώπιζε την τέχνη «ως αγωγή ζωής», ως

διαδικασία αναζήτησης, υπέρβασης των ορίων και αποκάλυψης

νέων δυνατοτήτων. Ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων

του Megaron Plus η

έκθεση  - η πρώτη με-

τά τον θάνατο του

γλύπτη - περιλαμβάνει

έργα από όλο το φά-

σμα της ευρηματικής

και ποικιλόμορφης

καλλιτεχνικής του

διαδρομής.

Τρεις μήνες μετά το

άνοιγμα της Έκθεσης (4

Νοεμβρίου), τον γλυπτι-

κό κόσμο του Ζογγολόπουλου, εξερεύνησαν χιλιάδες επισκέπτες, με-

μονωμένα αλλά και σχολικές τάξεις σε εκπαιδευτικές περιηγήσεις.

Όσοι πέρασαν το κατώφλι της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να δουν

εκτός από τα εμβληματικά έργα της μακρόχρονης πορείας του γλύπτη,

για πρώτη φορά σχέδια, προσχέδια, προπλάσματα, αρχιτεκτονικές με-

λέτες καθώς και μια σειρά από έργα ζωγραφικής, άγνωστης στο κοινό.

Τα έργα προέρχονται από το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου εκτός

από 10 γλυπτά της συλλογής Πορταλάκη. 

Ο Ζογγολόπουλος προκαλούσε ασταμάτητα κάθε πεπερασμένη μορφή

και υποστήριζε ότι «είσαι νεκρός όταν ενδίδεις στο κατεστημένο γού-

στο και την ομοιομορφία». Η γενναιόδωρη φαντασία του τον οδηγού-

σε να ξεπερνά συνεχώς τα στενά μέτρα ακόμα και του δικού του έρ-

γου με μια εμμονή στην ποιότητα. «Ποιότητα είναι μια μαύρη τελεία

που όταν τη βλέπεις, γίνεται ουρανός γαλάζιος, θάλασσα. Είναι η καλ-

λιέργεια των ματιών, των αυτιών, των αισθήσεων. Μόνο έτσι μπορεί να

αντιληφθεί κάποιος το καινούργιο», είχε πει σε μια από τις ελάχιστες

φορές που είχε μιλήσει. (Βήμα 1997).

Οι κριτικοί θεωρούσαν πάντα τον Ζογγολόπουλο ένα σύγχρονο  καλ-

λιτέχνη, «όχι μόνο γιατί προσαρμόζεται στις επιταγές μιας νέας επο-

χής, όχι γιατί μελέτησε και χώνεψε τα διδάγματα του Πικάσο και του

Μπρανκούζι και ακόμα πιο πρόσφατων δασκάλων, αλλά και γιατί εγκα-

ταλείποντας κάθε προκατασκευασμένη λύση και κάθε δεδομένη φόρ-

μα, πήρε το ρίσκο να συμμετάσχει κριτικά στην εποχή του», όπως ση-

μειώνει ο κριτικός Ντενίς Σεβαλιέ.

Όσοι λοιπόν θέλουν να μπουν στον ιδιαίτερο κόσμο του Γιώρ-

γου Ζογγολόπουλου προλαβαίνουν έως τις 31 Ιανουαρίου. Η

έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6

το απόγευμα. 
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 6 € (γενική είσοδος) και 3 € (φοιτητι-

κά/παιδικά), ενώ έχει προβλεφθεί ειδική τιμή για όσους επιθυμούν να

την επισκεφθούν οικογενειακά(10 €). 

αναδρομική έκθεση του

Γιώργου Ζογγολόπουλου 
Γλυπτική – Ζωγραφική – Σχέδιο

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

«Ευρήματα από ανασκαφές

στη Μερέντα

Ο Δήμος Μαρκοπούλου  & το Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου Μαρκοπούλου οργανώνουν ομιλία της

αρχαιολόγου Όλγας Κακαβογιάννη την Κυριακή 18

Ιανουαρίου στις 7μ.μ. με θέμα: «Ευρήματα από τις
ανασκαφές κατά την κατασκευή των Ολυμπιακών
Έργων στη Μερέντα (1999 - 2004)».
Η εκδήλωση θα γίνει  στο Πολιτιστικό Κέντρο (Πα-

παβασιλείου 36, τηλ. 22990 49393)

Αττικός Πνευματικός 

Ομιλος Γλυφάδας

Εκδηλώσεις

Σημαντικό πνευματικό έργο έχει παρουσιάσει ο Αττικός

Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, με λογοτεχνικές προε-

κτάσεις με τις βδομαδιάτικες εκδηλώσεις του. 

Η πρόεδρος Νότα Θεοδωρακάκου-Ζόμπολα έχει κάνει μια

καλή προσπάθεια που έχει αποδώσει καρπούς μαζί με το

επιτελείο του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου.

Ετσι με τη νέα χρονιά ξεκινάει ο Ομιλος με νέο πρόγραμ-

μα σε εβδομαδιαία βάση.

Οι εκδηλώσεις γίνονται στη αίθουσα του ξενοδοχείου

“Congo Palace” στην παραλιακή λεωφόρο κάθε Πέμπτη

στις 6.30μ.μ. 

Πέμπτη 22/1,  «Ερωτος Μυστήρια» με ομιλήτρια την

Ελευθερία Αναγνωστάκη-Τζαβάρα, ποιήτρια τ. πρόεδρος

της εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Πέμπτη 29/1, «Υδατοκαλλιέργειες: η οστρακοκαλλιέρ-
γεια στην Ελλάδα» με ομιλητή τον Κων/νο Ρηγόπουλο

καθηγητή Παν/μίου, δρ. ωκεανολόγο, ερευνητή, μέλος

της Ακαδηνίας της Νέας Υόρκης.

Πέμπτη 5/2 Εκδήλωση για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας, με συμμετοχή του χορωδιακού εργαστηρίου

και της μικρής ορχήστρας «Ελένη Γκαϊτατζή».

Πέμπτη 12/2, Ερωτική ποίηση με απαγγελίες από την αρ-

χαία λυρική μελική ποίηση. (Σαπφώ, Αλκαίος) την κλασική

και τη σύγχρονη.

Στη ΒΟΥΛΑ

Εκδηλώσεις με την 

Πνευματική Εστία

Τρεις παραστάσεις των θεάτρων της Αθήνας έχει

προγραμματίσει η Πνευματική Εστία του Δήμου

Βούλας για να παρακολουθήσουν, τον Ιανουάριο και

τον Φεβρουάριο του 2009.

1) Την «ΩΡΑΙΑ ΓΑΛΑΤΕΙΑ» στην Εθνική Λυρική

Σκηνή, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στο Θέατρο Ολύ-

μπια.

Θα αναχωρήσει πούλμαν στις 6.30 μ.μ. από την

Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2.
Πρόκειται για  ένα άγαλμα που ζωντανεύει και ξαφνιάζει δυ-
σάρεστα το δημιουργό του και είναι το θέμα της διασκεδα-
στικής οπερέτας του Φραντς φον Ζουππέ. Μια ευχή, που γί-
νεται πραγματικότητα, μετατρέπει τη ζωή του γλύπτη Πυγ-
μαλίωνα σε κόλαση. Τις περιπέτειες της παιγνιδιάρας Γαλά-
τειας και τον εφιάλτη του δημιουργού της παρουσιάζει η
Εθνική Λυρική Σκηνή, σε συνεργασία με την Όπερα Δωματί-
ου Αθηνών, που φέτος γιορτάζει τα είκοσι χρόνια λειτουρ-
γίας της.

2) «ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ» Πρόκειται για μια κω-

μωδία του Ιταλού δραματουργού Λουίτζι Λουνάρι που οι
τρεις ήρωές του, ένας μικροβιομήχανος, ένας συνταξιούχος
στρατιωτικός κι ένας καθηγητής-συγγραφέας αστυνομικών
φτάνουν στο ίδιο σημείο, αν και ο καθένας τους αναζητούσε
μια διαφορετική διεύθυνση. Η εμφάνιση μιας καθαρίστριας με
περίεργη συμπεριφορά περιπλέκει τα πράγματα και αφήνει
να αναδυθούν οι φόβοι και οι προσδοκίες τους.

την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στη Θεατρική Σκηνή,

στην οδό Νάξου, πλατεία Κολιάτσου

Αναχώρηση με πούλμαν στις 5.30 μ.μ. από την

Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2.

3) «ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» στην Εθνική Λυ-

ρική Σκηνή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο θέα-

τρο Ακροπόλ, του Νίκου Χατζηαποστόλου, ενός

από τους σημαντικότερους συνθέτες αθηναϊκής

οπερέτας, παρουσιάζονται σε νέα παραγωγή της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Με αφορμή τον έρωτα δύο νέ-

ων, του Κώστα και της Τιτίκας, ο Χατζηαποστόλου πλάθει μία
ηθογραφία, σκιαγραφώντας τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις
της αθηναϊκής κοινωνίας την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Αναχώρηση με πούλμαν στις 5.00 μ.μ. από την

Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2.

Δηλώσεις συμμετοχής για τις παραστάσεις γίνο-

νται στην Πνευματική Εστία, στο τηλεφώνου 

210 8952241 και 210 8958327, ώρες 9π.μ έως 2 μ.μ.

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΜΠΑΤΟΝ

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίλντα Σουίντον, Τζούλια

Όρμοντ

«Γεννήθηκα κάτω από περίεργες συνθήκες.» 
Η ταινία Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΜΠΑΤΟΝ,

αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας του Φ. Σκοτ

Φιτζέρλαντ (1920) όπου ένας άντρας που γεννήθηκε ογδόντα

χρονών, όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν όλο και πιο νέος... 

Π Α Μ Ε  Σ Ι Ν Ε Μ Α
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Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, διενερ-

γήθηκαν, την περασμένη Κυριακή, οι προβλεπόμενες

από τον Κώδικα δημαιρεσίες, στους Δήμους, Κοινότη-

τες, και Νομαρχίες της χώρας. 

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες πραγματο-

ποιούνται τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο της Δημο-

τικής τετραετίας.

Παρουσιάζουμε και στο παρόν φύλλο τις δημαιρεσίες

σε κάποιους Δήμους που δεν προλάβαμε την προηγού-

μενη εβδομάδα και σε άλλους που δεν έγιναν την πρώ-

τη Κυριακή αλλά την επόμενη (11/1).

Στη Βουλιαγμένη
Η Βουλιαγμένη δεν κατάφερε να συνεδριάσει την πρώτη Κυ-

ριακή του έτους, λόγω έλλειψης απαρτίας. Ετσι η συνεδρίαση

πραγματοποιήθηκε την επόμενη Κυριακή 8/1/09 με εκπλήξεις.

Η σιγουριά του Δημάρχου, ότι δεν θα τολμήσει κανείς άλλος

να προτείνει ή να προταθεί, τον οδήγησε να μην κάνει καμία

επαφή με τους συμβούλους του πριν τη συνεδρίαση.

Ετσι όταν ο Δήμαρχος πρότεινε για τη θέση του προέδρου,

τον ίδιο πρόεδρο Διονύση Κοντονή, ο σύμβουλος της πλειο-

ψηφίας Σωτήρης Ελευθερίου αυτοπροτάθηκε για την ίδια θέ-

ση.

Η αυτοπρόταση “πάγωσε” την πλειοψηφία. Ο Δήμαρχος ζήτη-

σε διάλειμμα, ο δημ. σύβμουλος Δ. Γεωργουλόπουλος ζη-

τούσε να συνομιλήσουν και να αποφασίσουν με αμοιχτή δια-

δικασία μέσα στο Δ.Σ., αλλά πώς ήταν δυνατόν!

Ετσι η πλειοψηφία αποσύρθηκε με διάλειμμα για να αποφα-

σίσει.

Μετ’ ου πολύ, η συνεδρίαση ξεκίνησε και ο δήμαρχος επρό-

τεινε για άλλη μια φορά τον Διονύση Κοντονή.

Οταν ο προεδρέυων πρώτος σε ψήφους σύμβουλος Σπύρος

Πανάς ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, ο δήμαρχος αντέδρα-

σε. Προφανώς φοβήθηκε διαρροές γιατί δεν ήταν ομόφωνη η

απόφαση της πλειοψηφίας για τον πρόεδρο, στο παρασκήνιο.

Ο Σωτ. Ελευθερίου, όπως λένε οι πληροφορίες, πήρε τέσσε-

ρις ψήφους! 

Ο Σπ. Πανάς αναγκάστηκε να ανοίξει τον Κώδικα περί Δήμων

και Κοινοτήτων και να διαβάσει το σχετικό άρθρο για να πει-

σθεί ο δήμαρχος να γίνει ψηφοφορία.

Ετσι, η πλειοψηφία “ομοφώνως” ψήφισε πρόεδρο τον Διονύ-

ση Κοντονή, ενώ οι πέντε της μειοψηφίας καταψήφισαν πλην

του Γ. Καμπάνη, που ως “τζέντλεμαν” δεν του πήγαινε να δώ-

σει ανοιχτά αρνητική ψήφο.

Που σημαίνει ότι αν ερχόταν η πρόταση στο Δ.Σ. για Σωτήρη

Ελευθερίου, θα έβγαινε, γιατί θα ψηφιζόταν από τους τέσσε-

ρις της πλειοψηφίας συν τους 6 της μειοψηφίας. (Βλέπετε

όμως ο Πρ. Παυλόπουλος φρόντισε με το Προεδρικό Διάταγ-

μα (323/1989, άρθρο 94 παρ. 1 & Ν. 2307/1995, αρθ. 5παρ.15)

να “ευνουχίσει” τη διάθεση των συμβούλων).

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο της μειοψηφίας Διονύσης Γεωργου-

λόπουλος με μία αρνητική ψήφο του Θ. Σταμάτη (πλειοψη-

φίας) ενώ Γραμματέας  εξελέγη ομόφωνα η Μ. Κακογιαννά-

κου.

Δημαρχιακή Επιτροπή

Παν. Σκουζής, Θεολ. Σταμάτης και Παν. Καρυώτης (πλειοψη-

φίας) και Ενυ Φαρμακίδη και Ιασ. Κυριακόπουλος (μειοψη-

φίας).

Η πρόταση του Δημάρχου προς τον Σωτ. Ελευθερίου για τη Δη-

μαρχιακή Επιτροπή δεν έγινε αποδεκτή από τον Ελευθερίου. 

Δημαιρεσίες σε Δήμους για Προεδρεία και Δ.Ε.

Στην Κερατέα

Οι δημαιρεσίες στο Δήμο Κερατέας κύλησαν χωρίς κάποιο

ιδιαίτερο πρόβλημα.

Από την μεριά της πλειοψηφίας προτάθηκαν για Πρόεδρος

ο Κωνσταντίνος Κλάδης και για τη θέση του Γραμματέα η

Αντωνία Χριστοδούλου, ως  μοναδικοί υποψήφιοι για τις

δύο θέσεις.

Η ψηφοφορία ανέδειξε το προεδρείο κατά πλειοψηφία: 

Κωνσταντίνος Κλάδης Πρόεδρος (14 υπέρ και 5 λευκά), 

Αντωνία Χριστοδούλου Γραμματέας (13 υπέρ και 6 λευκά) 

Νικόλαος Στάμου Αντιπρόεδρος, (14 υπέρ και 5 λευκά).

Δημαρχιακή επιτροπή 

Σωτήριος Ιατρού, Κωνσταντίνος Νικολάου, Παναγιώτης

Κατσίκης, Σοφία Παπαγιάννη (της πλειοψηφίας) και  Γε-

ώργιος Αδάμης, Βασίλειος Κόκκινος (της μειοψηφίας). 

Κατά τη διαδικασία της εκλογής της Δημαρχιακής επιτρο-

πής δημιουργήθηκε αναταραχή γιατί ο δημ. σύμβουλος Νί-

κος Στάμου ψήφισε τρεις υποψηφίους για τη μειοψηφία

αντί για δύο που λέει ο κανονισμός.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας  Αντώνης Αντω-

νίου ζήτησε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να παρου-

σιαστεί το "απουσιολόγιο" των Δημοτικών Συμβούλων.

Προφανώς γιατί όπως άλλωστε συζητήθηκε στα “πηγαδά-

κια”, ο εκλεγμένος πλέον Αντιπρόεδρος Νίκος Στάμου,

έχει κάνει πολλές απουσίες από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γι’ αυτό άλλωστε η πρόταση της υποψηφιότητάς του προ-

κάλεσε έκπληξη μεταξύ των συμβούλων.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού αναφέρθηκε στην πολύ καλή

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου τα δύο πρώτα χρό-

νια της Δημαρχιακής περιόδου. Τόνισε πως ο αριθμός των

συνεδριάσεων το 2007 και 2008 ήταν διπλάσιος από όλα

τα προηγούμενα έτη, όπως επίσης και τα θέματα που ήρ-

θαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης ήταν κοντά τρι-

πλάσιος, λαμβάνοντας υπόψη πως από την 1η Ιανουαρίου

2007 και σύμφωνα με τον νέο κώδικα πολλές αρμοδιότη-

τες του Δημοτικού Συμβουλίου εκχωρήθηκαν στην Δημαρ-

χιακή επιτροπή.

Η αναφορά αυτή του Δημάρχου χρήζει ιδιαίτερης σημασίας,

γιατί δείχνει τα γρήγορα αντανακλαστικά και την αποτελε-

σματικότητα που διαθέτει η παρούσα Δημοτική Αρχή, στις

σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε τα δύο αυτά χρόνια ο Δή-

μος Κερατέας κυρίως στο ζήτημα της χωματερής.

Στην Παιανία

Στην Παιανία από την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμ-

βουλίου και  Δημαρχιακής Επιτροπής, έχουμε αλλαγή

στον πρόεδρο (ήταν ο Στ. Γαϊτάνης) με ένα νέο σε ηλικία

σύμβουλο· τον  27 χρόνων, πρωτοστατούντα στα ΤΟ.ΣΥ.Ν.

Κώστα Μπουλμπέτη.  Το προεδρείο:

Κων/νος Μπουλμέτης Πρόεδρος κατά πλειοψηφία, 

Κοσμάς Καρανικόλας Αντιπρόεδρος ομόφωνα και,  

Ηλίας Ζήκος Γραμματέας επίσης ομόφωνα.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή

Σταύρος Δάβαρης (πρόεδρος). (Ο Δήμαρχος δεν κράτησε

το δικαίωμα της προεδρείας). Σταύρος Γαϊτάνης, Αρης

Αποστόλου, Αικατερίνη Ανδρέου,

Αθανάσιος Δάβαρης, Βάσω Μπα-

λαούρα και Ευστράτιος Χατζηνι-

κολάου (της μειοψηφίας).

Ο Κώστας Μπουλμέτης μετά την

ανάληψη των καθηκόντων του είπε

μεταξύ άλλων:
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Παιανίας να με εκλέξει Πρόεδρό του
αποτελεί μέγιστη τιμή και ευθύνη. Αντι-
λαμβάνομαι πλήρως το βάρος αυτής
της αποστολής και θέλω να βεβαιώσω
ότι του λοιπού είμαι πρόεδρος όλων
των Δημοτικών Συμβούλων, (της διοί-
κησης και της μειοψηφίας)-όλων των
Παιανιωτών. Θέλω, όμως, με κάθε ειλι-
κρίνεια να εκφράσω ταυτόχρονα και το
σεβασμό μου, στους συναδέλφους που
έκαναν άλλη επιλογή. Άσκησαν όπως
οι ίδιοι έκριναν το δημοκρατικό δικαίω-
μά τους.
Δεσμεύομαι να υπηρετήσω το αξίωμα
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου με απόλυτη αφοσίωση στους θε-
σμούς και προσκαλώ όλους να ανταποκριθούμε, με τη συναίσθη-
ση της πολιτικής υπευθυνότητας που αναμφισβήτητα διαθέτουμε,
στη διαδικασία της λειτουργίας του. Να δι-ορθώσουμε ό,τι είναι
εσφαλμένο. Να γυρίσουμε σελίδα και να αναθεω-ρήσουμε συ-
μπεριφορές. Να ακολουθήσουμε νέους δρόμους συνοχής, αποτε-
λεσματικής εργασίας και συλλογικής αυτοπεποίθησης. Να αφου-
γκραστούμε τη νέα γενιά, και να αντιληφθούμε την καινούργια
εποχή που βιώνει η ανθρωπότητα. Να πεισθούμε ότι η νέα γενιά
είναι έτοιμη να αναδείξει τις ικανότητές της και να προωθήσει τον
πολιτισμό της δημοκρατίας μας - τη δημοκρατία του πολιτισμού
μας.
Ο Δήμαρχος  κ. Δημήτρης Δάβαρης  καινοτόμησε, προτείνοντας
ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έναν εκπρόσωπο της νέ-
ας γενιάς, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η γενιά μου
αποτελεί προτεραιό-τητα για τον ίδιο, τη διοίκηση και τους συ-
νεργάτες του. 

Στη Ραφήνα

Στη Ραφήνα παραμένει πρόεδρος ο Κώστας Μυτι-

ληναίος, Αντιπρόεδρος ο Χαράλαμπος Δρακούλης

(της μειοψηφίας) καθώς και ο Γραμματέας Γεράσι-

μος Βουδούρης (της πλειοψηφίας).

Δημαρχιακή Επιτροπή

Νίκος Δημητρόπουλος, Βαγγέλης Μαυρουδής, Δημή-

τρης Μισοκοίλης, Θωμαή Αρβανιτίδου (της πλειοψη-

φίας), Παύλος Μπατάλης και Πέτρος Βλαχάκης (της

μειοψηφίας).

Υπήρξε και ένας σύμβουλος που εξέφρασε την διαφω-

νία του έμπρακτα (γιατί πολλοί διαφωνούν αλλά μόνο

στα “πηγαδάκια”) με τον Κώδικα Παυλόπουλου και δεν

συμμετείχε στη διαδικασία. 

Ο Σ. Ελευθερίου αυτοπροτεί-

νεται ως  υποψήφιος πρόε-

δρος, ο νυν πρόεδρος Διον.

Κοντονής κρατάει το κεφάλι

του και ο δήμαρχος Γρηγό-

ρης Κασιδόκωστας ...κλείνει

το στόμα του, για να μην το

ανοίξει...
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Δημαιρεσίες σε Δήμους για Προεδρεία και Δ.Ε.
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Το Προεδρείο προέκυψε κατά πλειοψηφία ως εξής:

Πρόεδρος Δεβεράκης  Ιωσήφ

Αντιπρόεδρος Τζανετή Έλλη

Γραμματέας Κοντονή/Μπαλτά Κατερίνα

Μειοψήφησε σε όλες τις εκλογές η σύμβουλος Καλλιόπη

Ταουξή-Χριστιανίδη 

Δημαρχιακή  Επιτροπή:

Βουτσά Βιργινία, Μπερμπάντης Γιώργος, Κυριακούλης

Κώστας (πλειοψηφία) και Πλαγιαννάκος  Γεώργιος (μειο-

ψηφία)

Αναπληρωματικά Μέλη: Μπιτάκος  Παν., Ράλλης Ηλίας,

Ντούντα/Πολυχρονοπούλου Χρ. και Δαφνής  Ευάγγελος

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Παναγιώτης

Βορριάς δήλωσε: «Τα  2  χρόνια της νέας δημοτικής αρ-
χής πορευτήκαμε με οδηγό τις αξίες της Διαφάνειας και
της Συμμετοχής, εξασφαλίζοντας την αυτονομία του Δή-
μου από τα κάθε είδους συμφέροντα  και κατεστημένα.
Με  αυτές  τις  αξίες θα  συνεχίσουμε και τα επόμενα  2
χρόνια, βέβαιοι ότι, εκφράζουμε την μεγάλη πλειοψηφία
των Δημοτών μας».

Στο Μαραθώνα

Ο Μαραθώνας έξω πάει καλά, αλλά μέσα...

Η “παγκόσμια πόλη” λοιπόν του Μαραθώνα, τρώει τα

εντόσθιά της, αφού την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του

2009 για την εκλογή Προεδρείου και Δημαρχιακής Επι-

τροπης, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη δαιδικασία!

Στη θέση του προέδρου επανεξελέγη ο Αλέξανδρος

Βάρσος, αλλά δεν κατάφεραν να εκλέξουν Αντιπρόε-

δρο και Γραμματέα, παρά τις επανειλημμένες τρεις

ηφοφορίες που διεξήχθησαν.

Ετσι η εκλογή επαναλήφθηκε την Κυριακή 11/1.

Από τη νέα συνεδρίαση δυστυχώς δεν καταφέραμε να

μάθουμε τα αποτελέσματα, παρά τις επανειλλημμένες

κλήσεις μας. 

Στο Λαύριο
Στο Λαύριο το προεδρείο του Δημοτικού συμβουλί-

ου διαμορφώθηκε ως εξής:

Παναγιώτης Τσίκλος πρόεδρος

Ευαγγελία Βελετάκου Αντιπρόεδρος

Ελ. Αγιουμπ-Ατάλλα Γραμματέας

Δημαρχιακή Επιτροπή: 

Αντώνιος Κωστάλας, Ιωάννης Αποστολίδης,

Κων/νος Τρίκκας, Σπ. Λαμπρούσης (πλειοψηφία) και

Δημ. Δράκος, Σπ. Ζούκας (μειοψηφία

Στο Γέρακα

Στο Προεδρείο του Δήμου Γέρακα επανεξελέγη ο

Μανώλης Στεφανάκης πρόεδρος, η Βασιλική Με-

λισσά-Κόλλια Αντιπρόεδρος και η Μαρία Τριγάζη

Γραμματέας.

Αντίθετα υπήρξαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των συμ-

βούλων της μειοψηφίας για την εκλογή της Δημαρ-

χιακής Επιτροπής, αφού ανεξάρτητος υποψήφιος

που θέλησε να συμμετέχει δεν έχει το δικαίωμα βά-

σει εγκυκλίου.

Ελλειμα Δημοκρατίας

Καταργεί στους ανεξάρτητους συμβούλους των Δή-

μων το δικαίωμα να εκλέγονται!! στα όργανα του

Δήμου με εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ (49/31/12/2008).

Ετσι αποκλείστηκε από το δικαίωμα συμμετοχής

υποψηφιότητας ο Δ. Καρκούλιας.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή εν τέλει αποτελείται:

Ιωάννης Λεστάκης, Αλεξ. Πυργιώτης, Φώτης Αβαρ-

κιώτης, Σάββας Καραβίας (πλειοψηφίας) και Αρι-

στείδης Βίτσιος, Δημήτριος Βελιώτης (μειοψη-

φίας).

Σ.Σ.: Εχει πολλά αρνητικά όλη η διαδικασία εκλογών
Προεδρείων, και θα έπρεπε να έχει καταγγελθεί από
τα ανώτερα όργανα, αλλά προφανώς κάποιους βο-
λεύει...

Στην πρώτη (μετά τις δη-

μαιρεσίες) συνεδρίασή της

(Δευτέρα 12/1) η Νομαρχία,

προ ημερησίας, συζήτησε

για την επιδρομή του Ισ-

ραήλ. 

Ολο το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο ευαισθητοποιήθηκε

από τη σφαγή των Παλαι-

στινίων, αλλά η κάθε παρά-

ταξη κατέθεσε ξεχωριστό

ψήφισμα με το οποίο δηλώ-

νουν την αντίθεσή τους για

τις ενέργειες του Ισραήλ

και τη βοήθεια που προτίθε-

νται να προσφέρουν στο

λαό της Παλαιστίνης.

Τα βασικά στοιχεία των ψη-

φισμάτων ίδια, στις λεπτο-

μέρειες διαφέρουν. Αλλες

ουσιώδεις και άλλες επου-

σιώδεις.

Δυστυχώς ούτε σ’ αυτό το

πολύ σοβαρό ζήτημα κατά-

φεραν να συμφωνήσουν με

ένα κοινό ψήφισμα και ως

εκ τούτου πάρθηκε κατά

πλειοψηφία.

Και αναρωτιέμαι: μετά, πώς

είναι δυνατόν να περιμέ-

νουμε μία κυβέρνηση να

έχει κοινή εξωτερική πολι-

τική σε μείζονα θέματα,

όταν το  Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο που υποτίθεται ότι

είναι απαλλαγμένο από

κομματικά συμφέροντα δεν

μπορεί σύσσωμο να αποφα-

σίσει για ένα τόσο ξεκάθα-

ρο ζήτημα!

Το ψήφισμα

• Καταδικάζει με αποτροπια-

σμό τόσο την βάρβαρη

εγκληματική επέμβαση του

Ισραηλινού Στρατού στην

λωρίδα της Γάζας, που έχει

ως αποτέλεσμα ένα πρωτο-

φανές αιματοκύλισμα με

εκατοντάδες νεκρούς και χι-

λιάδες τραυματίες, όσο και

την ανοχή που επιδεικνύουν

εκείνοι που μπορούν να

δράσουν αποτρεπτικά για ει-

ρήνευση της περιοχής.

• Ζητά την άμεση κατάπαυ-

ση του πυρός και την ενερ-

γοποίηση της διεθνούς κοι-

νότητας ώστε να μην επα-

ναληφθούν επιθέσεις ενα-

ντίον του παλαιστινιακού

λαού, που δίκαια απαιτεί

επί χρόνια την ίδρυση ανε-

ξάρτητου παλαιστινιακού

κράτους.

• Συμπαρίσταται στο δράμα

που βιώνουν οι άμαχοι συ-

νάνθρωποι μας στην Παλαι-

στίνη και στέλνει άμεσα 10

τόνους τροφίμων και σε συ-

νεργασία με την Μητρόπολη

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

και τους Δήμους και τις Κοι-

νότητες της Ανατολικής Ατ-

τικής θα διευρύνει τις αμέ-

σως προσεχείς ημέρες το

«κύμα» ανθρωπιστικής βοή-

θειας προς τον δοκιμαζόμε-

νο λαό της Παλαιστίνης.

Ακόμη εγκρίθηκε η σύστα-

ση διαπαραταξιακής επι-

τροπής προκειμένου να

εξεταστούν και άλλες δρά-

σεις, ούτως ώστε να ενι-

σχυθεί ο δοκιμαζόμενος

λαός της Παλαιστίνης.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Νομαρχιακή Παράταξη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο και κατηγορηματικό

τρόπο την εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της

Γάζας και τη δολοφονία αμάχων, μεταξύ των οποίων και μι-

κρά παιδιά.

Οι συνεχείς επιθέσεις και βομβαρδισμοί αγγίζουν τα όρια

της γενοκτονίας εναντίον του Παλαιστινιακού λαού και

αποτελούν διαρκή απειλή για την ειρήνη, τη λευτεριά και

την αυτοδιάθεση του Λαού της Παλαιστίνης και των γύρω

περιοχών.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται, δυστυχώς, με τη σιωπή

και την ανοχή των ισχυρών της Γης.

Η σιωπή είναι συνενοχή. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος που

επιθυμεί την Ειρήνη, την Αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη Ζωή

και την Ελευθερία εκφράζει την αλληλεγγύη του στο δοκι-

μαζόμενο Παλαιστινιακό λαό. 

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος τη στιγ-

μή που σκοτώνονται άμαχοι, μικρά παιδιά, ακόμα και το αν-

θρώπινο δυναμικό της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Να σταματήσουν άμεσα οι ισραηλινές επιθέσεις ενάντια

στους Παλαιστινίους και να καταδικάσει η διεθνής κοινότη-

τα το Ισραήλ. 

Να αποσυρθούν άμεσα τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής

και οι Ισραηλινοί έποικοι από τα Παλαιστινιακά εδάφη.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Νομαρχιακή

Αγωνιστική 

Συνεργασία

Η Νομαρχιακή Αγωνιστι-

κή Συνεργασία Αν. Αττι-

κής καταδικάζει τη δολο-

φονική ιμπεριαλιστική

επίθεση του Ισραήλ ενα-

ντίον της Παλαιστίνης,

δηλώνει την ανοιχτή συ-

μπαράστασή της στο δί-

καιο αγώνα του Παλαιστι-

νιακού λαού για ενιαίο,

ανεξάρτητο Παλαιστινια-

κό Κράτος και στηρίζει

την έμπρακτη αλληλεγ-

γύη μαζικών φορέων και

οργανώσεων, που ήδη

δραστηριοποιούνται στην

περιοχή μας.

Η Νομαρχία καταγγέλει τη σφαγή

στην Παλαιστίνη

Στα Γλυκά Νερά

Στα Γλυκά Νερά ανανεώθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταύρος Θανάσης πρόεδρος 

Αννα Αραγιάννη Αντιπρόεδρος (παραμένει η ίδια)

Βαγγέλης Αλμπάνης Γραμματέας (παραμένει ίδιος)

Δημαρχιακή Επιτροπή: 

Νίκος Ταμπουράκης, Παν. Δημηριάδης, Ανδρέας Κοντομί-

χαλος (πλειοψηφία) και Κων/νος Κατσίκης (μειοψηφία).
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Το νησί της Κρήτης μοιάζει με μια ραχοκοκα-

λιά: Λευκά Όρη, Κέδρος, Ψηλορείτης ή Ίδη,

Δίκτη ή Λασηθιώτικα  και Ορνό. Δηλαδή πέ-

ντε τουλάχιστον  ορεινοί σπόνδυλοι με τις

αποφύσεις τους, που δημιουργούν γεωγρα-

φικούς χώρους απομόνωσης. Σήμερα  αυτό

μπορεί να μη μας λέει τίποτα, μα στα παλιά

τα χρόνια, τα χρόνια του Ομήρου, αυτή η γε-

ωγραφική απομόνωση κοιλάδων, έδινε αφορ-

μή σε μια διαφορετικότητα  ηθών και παρα-

δόσεων, ποικιλία γλωσσικών διαλέκτων και

συνηθειών. Το νησί, για τον Κρητικό δεν έμοι-

αζε σαν ένα συνεχόμενο γεωγραφικό χώρο,

αλλά σαν ένα ενσωματωμένο συγκρότημα

στεριάς περιτριγυρισμένης από θάλασσα. 

Γι’ αυτό οι Κρητικοί, στα αρχαία χρόνια, ίσως

και να μην πίστευαν πως  ζούσαν σε νησί,

αλλά σε ηπειρωτική ξηρά.  Και βέβαια, όταν

το νησί έχει  260  χιλιόμετρα μήκος και πλά-

τος που  κυμαίνεται, από βόρια στα νότια,

μεταξύ 12 και 60 χιλιομέτρων, και πάνω από

1000 χιλιόμετρα το μήκος των ακτών, μπορεί

κανείς να δικαιολογήσει αυτή την άποψη.

Ακόμη αν αναλογισθείς, ότι το να  φτάσεις

από τα ανατολικά στα δυτικά με τα πόδια

απαιτούσε επτά  μέρες, ενώ από τη θάλασ-

σα να φτάσεις με ούριο άνεμο από το βορει-

νότερο στο νοτιότερο άκρο, δύο μέρες, αυ-

τό ήταν αρκετό να φαντάζεσαι πως ζεις σε

μια μεγάλη ηπειρωτική ξηρά.

Η Κρήτη ήταν πάντοτε ένας ελληνικός κόσμος με

τη δική του  μυθολογική κουλτούρα,  που έφτασε

στις μέρες μας  με μια ξεχωριστή ζωντάνια. 

«Ζωντανό πράμα μαθές  η Κρήτη· κουνιέ-
ται!» έλεγε θυμόσοφα ο Καζαντζάκης δια

στόματος καπετάν Μιχάλη. 

«Σεισμός είναι, δεν είναι τίποτα. Μια μέρα,

θα τη δείτε να δώσει μια και
να κολλήσει στην Ελλάδα».
Έξω ο αγέρας είχε κιτρινίσει,

το φως είχε θαμπώσει και μια

παράξενη ανταριασμένη βουή

ακουγόταν κάτω από τα χώ-

ματα που στέριωναν τον κα-

πετάν Μιχάλη, καθώς οι μινα-

ρέδες  κουνιόνταν σαν κυπα-

ρίσσια και οι τοίχοι ράγιζαν

από το ξέσπασμα του Εγκέλαδου. Μα ο Κα-

πετάν Μιχάλης στεκόταν  ολόρθος γελαστός

επαναλάμβανοντας τον προφητικό του λόγο:

«Ζωντανό πράμα μαθές η Κρήτη»!
Περπατώντας στα βουνά της Κρήτης δεν

νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις να σε συντροφεύ-

ουν οι ιστορίες των παππούδων σου,  με ξω-

τικά και  αρχαίους μύθους.

Εδώ από το ιερό βουνό του Ψηλορείτη  για

πρώτη  φορά σμίξανε τα βλέμματα του ελ-

ληνικού  θεού Δία  και της Ευρώπης της κό-

ρης του Αγήνορα από τη μακρυνή Ασία.

Ο Δίας, με τη μορφή του ταύρου την γοη-

τεύει, την πλανεύει  και την φέρνει στη Γόρ-

τυνα. Και από τον  καρπερό τούτο  θείο γά-

μο, έρχονται  τρία παιδιά. Ο Μίνωας ο καλός,

ο Ραδάμανθυς  ο δίκαιος  και ο Σαρπηδόνας

ο δυνατός.  Μα ο Μίνωας που ήταν αγαπη-

τός στους θεούς και τους ανθρώπους κερδί-

ζει το βασίλειο της Κρήτης. Τα άλλα αδέλ-

φια δυσαρεστημένα, με το καλό και  με τη

βία ξενητευτήκανε. Ο ένας στην Εύβοια και

Βοιωτία και ο άλλος στη Μικρά Ασία. Ο Μί-

νωας, εκλεκτός του θεού, κάθε οκτώ χρόνια

συνομιλεί μαζί του και παίρνει εντολές για

νόμους σοφούς και δίκαιους. Θεμελιώνει

πόλεις στο νησί – Κνωσό, Φαιστό,  Κυδωνία

κ.α. - χτίζει παλάτια, φτιάχνει λιμάνια με

στόλο  κυρίως εμπορικό γιγάντιο και  υπο-

τάσσει ολόκληρο το Αιγαίο. 

Κατασκευάζει και τον Τάλω. Ένα ορειχάλκινο,

τρομερό ρομπότ  φύλακα των ακτών της Κρήτης.

Μα δεν του έλαχε  η μοίρα να γίνει ευτυχισμέ-

νος. Οι γυναίκες του, κόρες και σύζυγοι, τον

απογοητεύουν.   Η μια του κόρη η Αριάδνη δί-

νεται ασύστολα στον ξενοφερμένο Θησέα.

Η Φαίδρα στον  Ιππόλυτο, η Ακκακαλλίς

στον Ερμή και στον Απόλλωνα. Η μια γυναί-

κα του, Βριτομάρτις,  τον εγκαταλείπει. Η

άλλη, η Πασιφάη,  κλέβεται  με ένα θαλάσ-

σιο  ταύρο και γεννά ένα τέρας, τον Μινώ-

ταυρο.  Γι’ αυτό και  όλες τις εξορίζει.  Οι

ερωμένες του  όλες πεθαίνουν στην αγκαλιά

του και η Πρόκρις και η Σκύλλα του κλέβουν

τα δικά του  όπλα  και  το σκύλο. Η τελευ-

ταία σκοτώνει και το παιδί τους.  Μα η μοίρα

δεν σταματά να τον καταδιώκει. Ο ένας του

γιός,  ο  Γλαύκος, μικρός  πνίγεται σε ένα πι-

θάρι μέλι, ο Ανδρόνικος δολοφονείται στην

ηπειρωτική  Ελλάδα  μετά τη νίκη του σε

αθλητικούς αγώνες, και ο Κατρέας θα σκο-

τωθεί απο το ίδιο του τον γιό. 

Ο Μίνωας  δεν μπορεί να ησυχάσει· ξέρει κα-

λά πως εκείνος που έσπρωξε την Πασιφάη

να τον απατήσει είναι ο Δαίδαλος.  Από εδώ

και πέρα όταν αποφασίζει  να τον  εκδικηθεί,

τα γεγονότα τρέχουν ανεξέλεγκτα. Συλλαμ-

βάνει και φυλακίζει τον Δαίδαλο και το γιό

του  μέσα στον  Λαβύρινθο, στου Δαίδαλου

το  δημιούργημα στη Γόρτυνα. Ο Δαίδαλος

με βοηθό το γιό του Ίκαρο, φτιάχνει φτερά

και δραπετεύει στην Κύμη  και καταλήγει  στη

Σικελία. Ο Μίνωας παίρνει το κατόπι του. Πο-

νηρός διαλαλεί αμοιβή: «σε όποιον  μπορέσει

να περάσει  μια κλωστή μέσα από τις εσωτε-

ρικές στροφικές σήραγγες  (σπείρες) του κε-

λύφους του σαλιγκαριού». 

Τώρα ο Δαίδαλος είναι κρυμμένος  στο πα-

λάτι του  Κώκαλου στον Ακράγαντα της Σι-

κελίας, όπου και φιλοξενείται. Ο Κώκαλος

ξέρει πως αυτό το πρόβλημα μόνο ο Δαίδα-

λος μπορεί να το λύσει· και του το  αναθέτει.

Ο Δαίδαλος,  δένει την κλωστή στο σώμα

ενός μυρμηγκιού και το πρόβλημα λύνεται.

Η κλωστή περνιέται στον εσωτερικό στροφι-

κό λαβύρινθο του κελύφους σαλιγκαριού. 

Αυτό ήθελε ο Μίνωας. Ήξερε πως μόνο ο

Δαίδαλος θα το κατόρθωνε. Και ο Δαίδαλος

προδίδεται. Ο Μίνωας απαιτεί από τον Κώ-

καλο να του παραδοθεί ο Δαίδαλος. Μα οι

φεμινίστριες γυναίκες του Κώκαλου παίρ-

νουν  θέση στο παιχνίδι και  παρασύρουν

τον Μίνωα στο λουτρό και τον πνίγουν μέσα

στα καζάνια με καφτερό νερό - προφανώς

σε χώρους κάτι σαν τη σημερινή σάουνα -

που είχε ετοιμάσει ο Δαίδαλος. Στρατιώτες

τώρα παίρνουν το σώμα του  και το θάβουν

στο ναό της θεάς του έρωτα, στην Ηρακλεία

Μινώα της Νότιας Σικελίας.

Ο Μινωας όμως δεν είναι νεκρός,  ούτε στη

φαντασία μας  ούτε στις καρδιές μας. Τον

βρίσκουμε αναστημένο και Κριτή  στο βασί-

λειο των Νεκρών.

«Ε΄ μα τον θεό και τον Μιχαήλ Αρχάγγελο,
αυτά όλα, είναι ψώματα», θα έλεγε ο Γερα-

κιανός παππούς μου. 

«Γιαείντα    μωρέ παππού ψώματα… ούτε
εσύ ήσουν εκειά μήτε εγώ. Δεν το κατέχεις;
Ετσα΄ναι, μπάρεμ  τα στορήματα    τση  Κρή-
της»

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––

Βοηθήματα
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κή εποχή. Ωκεανίς1976

3) Ι.Α. Παπαποστόλου. Κρήτη. Εκδ. Κλειώ 1981

4) Θ.Δετοράκη ‘’Ιστορία της Κρήτης,1990.

Κρήτης μυθολογία

Εφημερίδα
Έθνος, 
“Πατριδογνωσία”

Διεισδυοντας στα blogs!

Η Γάζα σήμερα με αριθμούς 
από Δρόμο με τις Φάμπρικες 
-17,5% των παιδιών πάσχει από χρόνιο υποσιτισμό σύμ-

φωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Τζ. Χόπκινς 

-44% των παιδιών και 53% των γυναικών σε παραγωγι-

κές ηλικίες πάσχουν από αναιμία. 

-18% των παιδιών παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανά-

πτυξη, σύμφωνα με αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. 

“τίποτα” στη χώρα του “Ποτέ”... 
από το Homo Sapiens
"Στη χώρα μας έχουμε εθιστεί ή στον διάλογο που δεν

οδηγεί πουθενά ή στον καθόλου διάλογο. Και συνήθως

όταν δεν θέλουμε να ζυμώσουμε ... χρόνια κοσκινίζουμε.

Εαν δεν υπάρξουν γενναίες πρωτοβουλίες και πολιτικοί

πρωτοπόροι στο νέο διάλογο για την παιδεία πολύ φο-

βάμαι ότι θα βιώσουμε ξανά το τίποτα στη χώρα του πο-

τέ." 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη ΚΥΡΙΑΚΗ  25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ο Δήμος Κρωπίας μαζί με  τους άλλους Δήμους των Με-

σογείων συμμετέχουν στην 2η εκδήλωση, που διοργανώ-

νουν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και

ο Πολιτιστικός εξωραϊστικός Σύλλογος «Δημοσθένης»

Κορωπίου υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Ανατολικής Αττικής για την προώθηση του θεσμού της Δω-

ρεάς Οργάνων Σώματος, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009,

στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Δήμου Καλυ-

βίων. 

Χαιρετισμό θα απευθύνουν: 

• ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου

• ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής

• Ο καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων  Αλκι-

βιάδης Κωστάκης

Θα μιλήσουν: 

• Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νι-

κόλαος

• Η Διευθύντρια της Εντατικής Μονάδος του Ιπποκρατείου

Ν/Σ Θεσσαλονίκης Νικολέτα Γερογιάννη

Πρωτοπόρος σ’ αυτή την εκστρατεία θεωρείται ο Δήμος
Κορωπίου με τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο
«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ», αφού έχει πραγματοποιήσει παρόμοια
εκδήλωση τον Οκτώβριο του 2007.
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο καθηγητής του Ε.Μ
Πολυτεχνείου και κάτοικος Κορωπίου   Γιάννης Βαρδουλά-
κης (που θα είναι και στην προσεχή εκδήλωση) και είχε
χαιρετίσει την εκδήλωση ο δήμαρχος Θεοδ. Αθανασόπου-
λος. 



ΕΒΔΟΜΗ  17 IANOYAΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Ουδείς επί γης-των Ισραηλινών πολιτών συ-

μπεριλαμβανομένων-έχει πεισθεί ότι πράγμα-

τι οι ισραηλινές κυβερνήσεις επιδιώκουν συ-

ναίνεση, συνεννόηση και εξεύρεση κοινά

αποδεκτής λύσεως με τους Παλαιστινίους.

Αντιθέτως, έχουν οι πάντες κατανοήσει πλέ-

ον ότι μιά τέτοια εξέλιξη είναι εντελώς απευ-

κταία για τους  ηγέτες του Ισραήλ. Είναι κοι-

νά αποδεκτό ότι μεταξύ ενός ακραίου και

ενός μετριοπαθούς αντιπαραβαλλόμενου, ο

αφελέστερος των ανθρώπων θα επέλεγε τον

δεύτερο για συνομιλητή. Το Ισραήλ προσποι-

είται ότι προτιμά την μετριοπαθή Φατάχ στο

τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ στην ου-

σία εκθέτει τους φιλειρηνικούς Παλαιστινίους

με τις παλινωδίες, τις στρεψοδικίες και τις

αγριότητές του, ενισχύοντας στα μάτια της

παλαιστινιακής κοινής γνώμης, τους κατ’ αυ-

τό ακραίους φονταμενταλιστές της Χαμάς.

Όμως προ ολίγων ετών ήταν ο μετριοπαθής

και λογικότατος ηγέτης της Φατάχ, αείμνη-

στος Γιασέρ Αραφάτ, που βομβαρδιζόταν

ανηλεώς από τους Ισραηλινούς στο αρχηγείο

του στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης.

Η αξιοπιστία του Ισραήλ έχει καταστεί διά-

τρητη από τα αλλεπάλληλα, χονδροειδέστα-

τα ψεύδη των ηγετών του. Ψεύδεται το Ισ-

ραήλ όταν ισχυρίζεται ότι οι μαχητές της Χα-

μάς παραβίασαν πρώτοι τη συμφωνηθείσα

τον περασμένο Ιούνιο εκεχειρία. Η συμφωνία

που υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2008, προέ-

βλεπε ότι κατά τη διάρκεια της ανακωχής το

Ισραήλ θα επέτρεπε να περνούν στη Γάζα 70

φορτηγά με προμήθειες ημερησίως. Σε όλο

όμως το διάστημα από τη συμφωνία έως την

έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Δεκεμ-

βρίου, το Ισραήλ επέτρεψε να μπουν στη Γά-

ζα 90 συνολικά φορτηγά, ενώ προ του απο-

κλεισμού η μαρτυρική περιοχή τροφοδοτείτο

από 500-600 φορτηγά ημερησίως.

Ψεύδεται, επίσης, το Ισραήλ όταν ισχυρίζεται

ότι η εισβολή του στη Γάζα έγινε για να αμυν-

θεί στις ρουκέτες που εκτόξευε η Χαμάς στο

έδαφός του. Πρώτον, διότι η Χαμάς απάντησε

με ρουκέτες στις προηγηθείσες «χειρουργι-

κές» λεγόμενες επιθέσεις του ισραηλινού

στρατού στη διάρκεια του θανάσιμου απο-

κλεισμού της Γάζας. Και δεύτερον, διότι σε

αυτές τις επιθέσεις ο ισραηλινός στρατός

σκότωσε στη διάρκεια του τελευταίου χρό-

νου-μέχρι δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου-420

έως 495 Παλαιστίνιους. Ο πρώτος αριθμός

μάς δίδεται από την ισραηλινή ανθρωπιστική

οργάνωση Τσελέμ και ο δεύτερος από την

Παλαιστινιακή Αρχή. Στο ίδιο χρονικό διάστη-

μα οι ρουκέτες της Χαμάς σκότωσαν 5 Ισραη-

λινούς. Επομένως το Ισραήλ δεν δικαιούται

να ομιλεί για «οδόντα αντί οδόντος» αλλά για

οδοντοστοιχία αντί οδόντος.

Και μόνη η προσπάθεια του Ισραήλ να εμφα-

νισθεί ως αμυνόμενο, προκαλεί πικρά χαμόγε-

λα. Όταν από κουκίδα της παλαιστινιακής γης

το 1948, έφτασε σταδιακά να έχει περιορίσει

τους Παλαιστινίους σε μιά κουκίδα της πατρί-

δας τους. Έχει κυλήσει πολύ νερό στ’ αυλάκι

από το 1948 όταν η παγκόσμια κοινή γνώμη -

πλην των Αράβων και των χωρών του τότε

υπαρκτού σοσιαλισμού - είδε με συγκίνηση

την μετά 2000 χρόνια επανεγκατάσταση των

κατατρεγμένων Εβραίων στην κοιτίδα τους. Η

συναισθηματική φόρτιση ελάχιστους άφησε

τότε να εστιάσουν στην εγκατάσταση ενός

στρατοχωροφύλακα της αναδυόμενης σιωνι-

στικής Νέας Τάξεως στην πετρελαιοφόρο Μέ-

ση Ανατολή. Οι μνήμες από το ολοκαύτωμα

έξη εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά

στρατόπεδα συγκεντρώσεως ήταν πολύ νω-

πές.

Εξήντα χρόνια μετά, η ηγεσία του Ισραήλ επι-

βεβαιώνει με τους πλέον φρικώδεις τρόπους

ότι πράγματι κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι

από τότε. Και πολύ, μα πάρα πολύ αίμα αθώ-

ων. Στο κράτος των απογόνων των έξη εκα-

τομμυρίων θυμάτων του ναζισμού, υπάρχει

σήμερα και δρα ...νεοναζιστικό κόμμα, επιβε-

βαιώνοντας την άποψη όσων ισχυρίζονται ότι

το Ισραήλ εκφασίζεται. Αλλά και στο θεωρού-

μενο ως βέβαιο νικητή των προσεχών εκλο-

γών, ακροδεξιό Λικούντ του Βενιαμίν Νετα-

νιάχου, ανερχόμενο αστέρι θεωρείται ο Μοσέ

Φάϊγκλιν, που σε παλαιότερες δηλώσεις του

στον ισραηλινό Τύπο είχε δηλώσει θαυμαστής

του...Αδόλφου Χίτλερ!!! Επίλεκτο δε στέλε-

χος του ιδίου κόμματος είναι ο πρώην αστυ-

νομικός Εχούντ Γιατόμ που είχε λιώσει με πέ-

τρες τα κεφάλια δύο Παλαιστινίων διαδηλω-

τών και αυτό ακριβώς το «κατόρθωμα» προ-

βάλλει ως κύριο προσόν του στην προεκλογι-

κή του εκστρατεία, έχοντας πάρει χάρη για το

έγκλημά του από τον Ισραηλινό πρόεδρο.

Έχει άδικο, μετά, ο ειδικός εισηγητής του

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του

ΟΗΕ και καθηγητής του αμερικανικού πανεπι-

στημίου Πρίνστον, Ρίτσαρντ Φαλκ, όταν σε

έκθεση που υπέβαλλε στον διεθνή Οργανισμό

στις 10 Δεκεμβρίου συγκρίνει την ισραηλινή

πολιτική αποκλεισμού της Γάζας με τις «ναζι-

στικές θηριωδίες»; Τη χαρακτηρίζει μάλιστα

ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητος» και ζη-

τά από το Συμβούλιο «να εξεταστεί η παρα-

πομπή στη Χάγη των Ισραηλινών  πολιτικών

και στρατιωτικών ηγετών ως εγκληματιών πο-

λέμου».

Λεπτομέρεια: Ο Ρίτσαρντ Φαλκ είναι... Αμερι-

κανοεβραίος!

Οφθαλμούς αντί οφθαλμού

και οδοντοστοιχία αντί οδόντος
(βελτιωμένη ισραηλινή σοφία)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ
βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 

210 6030.655, 210 8959.004 
ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Με την άδεια του Αγίου Πέτρου, ζητή-

σαμε από τον εθνικό μας ποιητή Κω-

στή Παλαμά να σχολιάσει τη σημερινή

κατάσταση στην Ελλάδα. Και να τι μας

είπε:

«Σβησμένες όλες οι φωτιές
οι πλάστρες μεσ’ στη Χώρα
στην εκκλησιά, στον κλίβανο,
στο σπίτι, στ’ αργαστήρι,
παντού, στο κάστρο, στην καρδιά,
τ’ αποκαϊδια, οι στάχτες.
Πάει κι ο ψωμάς, πάει κι ο χαλκάς,
πάει κ’ η γυναίκα, πάνε
τα παλικάρια, οι λειτουργοί,
και του ρυθμού οι τεχνίτες,
του Λόγου και οι προφήτες»

(Μικρό αφιέρωμα στα 150 χρόνια από

τη γέννηση του Κωστή Παλαμά, του

οποίου ο εθνεγέρτης λόγος χάνεται

χρόνο με τον χρόνο από τα σχολικά

μας βιβλία, όπως και του Σολωμού και

τόσων άλλων. Κατανοητό πάντως. 

Με τέτοια που έγραφε, είναι «αυστη-

ρώς ακατάλληλος» για να τον προ-

σφέρουν στα Ελληνόπουλα οι Ρεπου-

σοειδείς της Νέας Τάξεως, που κατοι-

κοεδρεύουν στο εν πολλαίς αμαρτίαις

Υπουργείο αντ-Εθνικής Παιδείας)

Για τη «συνέντευξη» και τα επιλεγόμενα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Φωνή από το υπερπέραν
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Η πίττα του Καραγκιόζη

Την πίτα για την νέα χρονιά έκοψαν παιδιά και μεγάλοι που θέλουν να νιώθουν παιδιά,

την Κυριακή στο Μεταξουργείο. Στο παλιό καμπαρέ ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ  ο θίασος του μοναδικού

Ιάσονα Μελισινού έφερε στο νου παλιές θύμησες και διασκέδασε για μία ώρα τους φί-

λους του θεάτρου σκιών. Την παράσταση που είχε τίτλο Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥ-

ΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, χειροκρότησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό μικροί και μεγάλοι. Ακολού-

θησε η κοπή της πίτας και μουσική με παραμύθια. Ο Ιάσονας έδειξε για άλλη μιά φορά

την μοναδική επικοινωνιακή του ικανότητα με όλες τις ηλικίες, αλλά και το αστείρευτο

ταλέντο του. 

Δεν έχουμε και πολλές παρόμοιες ευκαιρίες, ήταν τα σχόλια των περισσότερων. Ακριβώς

το ίδιο θα προσθέταμε κι εμείς! Καλή χρονιά Καραγκιόζη με όλη την φαμίλια σου!

Βάσω Αλεξανδροπούλου – Καράγιωργα

Βραβεύθηκαν οι Δήμαρχοι 

Παιανίας και Κορωπίου 
από το Οικοτροφείο «Η ΖΩΗ»

Το Οικοτροφείο «Η ΖΩΗ», Αστική Μη Κερδο-

σκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που δραστηριο-

ποιείται στο χώρο της Πρόνοιας και της Ψυ-

χικής Υγείας, τίμησε τους Δημάρχους Παια-

νίας Δημήτρη Δάβαρη και Κορωπίου Θεό-

δωρο Αθανασόπουλο για την αμέριστη συ-

μπαράστασή τους και βοήθειά τους στο έργο

του ιδρύματος.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε (15 Δεκεμ-

βρίου) στο πλαίσιο Ημερίδας που διοργάνω-

σαν το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρο-

μοκαϊτιο και το Οικοτροφείο «Η ΖΩΗ» με θέ-

μα: «Η συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας

στην προώθηση του πολιτισμού της ψυχικής

υγείας στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρ-

ρύθμισης».

Τη βράβευση έκανε η πρόεδρος του Οικο-

τροφείου Χρυσούλα Σταμπέλου-Μπρούλια

θέλοντας να τιμήσει τους Δημάρχους για την

ευαισθησία τους και τη σημαντική  βοήθειά

τους προς το Οικοτροφείο. 

Ο Δήμαρχος Παιανίας Δημήτρης Γ. Δάβαρης

μετά το τέλος της εκδήλωσης είπε μεταξύ

άλλων: «Ο Δήμος Παιανίας με την στάση

του απέδειξε ότι στους κόλπους του, το κοι-

νωνικό στίγμα και η περιθωριοποίηση δεν

έχουν καμιά θέση, ότι είμαστε ένα σπίτι, μια

μεγάλη οικογένεια Έτσι στις οικογένειες

προσφέρουν όλοι χωρίς να περιμένουν

ανταλλάγματα, στηρίζουν ό ένας τον άλλον

και απλά αγαπούν.»

Τοποθετούνται με παρέμβαση  του

Δημάρχου Θεόδωρου Αθανασόπουλου

Σε απάντηση επιστολής του Δημάρχου Κορωπίου

Θεόδωρου Β. Αθανασόπουλου  για την έλλειψη

αντιανεμικών-προστατευτικών στον Σιδηροδρομικό

Σταθμό Κορωπίου από τη Διεύθυνση Κατασκευών

της ΕΡΓΟΣΕ  ανακοινώθηκε ότι εντός του 2009 θα

ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου μας για την τοπο-

θέτηση αυτών των κατασκευών προστασίας των επι-

βατών από ανέμους και βροχή ενώ το ίδιο θα γίνει

και στους άλλους σταθμούς  του Προαστειακού. 

Την Κυριακή 28/12/08 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η εξ

αναβολής (λόγω μη απαρτίας της προγραμματισμένης συνε-

δρίασης στις 21/12/08) Συνέλευση του Τοπικού Συμβουλίου Νέ-

ων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Κερατέας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-

λίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Κερατέας με θέματα:

1. Χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για τη δράση του

ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κερατέας.

2. Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2008.

3. Ενημέρωση για τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας

Νέας Γενιάς.

4. Ενημέρωση-Λήψη απόφασης για την οργάνωση επιτροπών

από τα μέλη της Συνέλευσης.

5. Ενημέρωση για το Κέντρο Νεολαίας και Άθλησης, ένα όραμα

του ΤΟ.ΣΥ.Ν.

6. Συζήτηση για τα προβλήματα των νέων του Δήμου Κερατέας

Ο διάλογος μεταξύ των μελών της Συνελεύσεως του ΤΟ.ΣΥ.Ν.

Κερατέας, οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις που έγιναν, καθώς

και η παρέμβαση του Δημάρχου Κερατέας,  Σταύρου Ιατρού,

βοήθησαν στην εξαγωγή εποικοδομητικών συμπερασμάτων, τα

οποία θα βοηθήσουν το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κερατέας στο μελλοντικό του

έργο. Η μικρή συμμετοχή των μελών της Συνελεύσεως προ-

βλημάτισε τα παρόντα μέλη και αποτέλεσε θέμα συζήτησης.  

Η εικόνα είναι γενικευμένη· άλλος ένας θεσμός που πεθαίνει εν

τη γενέσει του... Δεν γοήτευσε τους νέους.

Αντιανεμικά –προστατευτικά

στον Προαστειακό Σταθμό Κορωπίου

ΤΑ ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΚΕΡΑΤΕΑΣ

προβληματίζονται

Ελλειψη καθαριότητας: Θα πρέπει να κοιτάξουν το θέμα της καθαριό-

τητας στη μια πλευρά του Προαστειακού. Την πλευρά που βρίσκεται όταν πη-

γαίνεις από το Κορωπί προς το Μετρο - προαστειακό, που κατά ένα περίεργο

τρόπο μοιάζει να βρίσκεται κάπου αλλού. 

Ενώ η μία κατεύθυνση προς τον Προαστειακό “αστράφτει” ενώ  η άλλη είναι τρι-

τοκοσμική από τα σκουπίδια!! Ποιος έχει την ευθύνη; Είναι θέμα εταιρίας ή του

Δήμου;

Η φωτογραφία δεξιά δεί-
χνει την καθημερινότητα,
χωρίς υπερβολή. 
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμ-
μετοχή πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή
εκδήλωση κοπής της πίτας στο Δήμο Κρω-
πίας. 

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανα-
σόπουλος αφιέρωσε το κομμάτι της πίτας
του Κορωπίου στην νεολαία ευχόμενος μια
καλύτερη και περισσότερο αισιόδοξη χρο-
νιά. To μήνυμα του προς τους κατοίκους
του Κορωπίου εκφράστηκε με δύο λέξεις:
«Αισιοδοξία και επαγρύπνηση».

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στους στό-
χους και τις προτεραιότητες της Δημοτικής
Αρχής για το 2009. Ξεκαθάρισε ότι η βελ-
τίωση της καθημερινότητας, τα έργα της
ύδρευσης, η αναβάθμιση της ποιότητας ζω-
ής, με την πεζοδρόμηση, τις συγκοινωνια-
κές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποτε-
λούν βασικούς στόχους της δημοτικής αρ-
χής για τη νέα χρονιά που ξεκινάει. 
Η έμφαση στη νεολαία και η στήριξη της
κορωπιώτικης οικογένειας ήταν κυρίαρχα
στο λόγο του Δημάρχου και προσδιόρισαν
τους τομείς της δημοτικής πολιτικής, που
θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος. 

Συνέπεια λόγων και έργων 
του Υφυπουργού  Γεωργίου  Βλάχου

Ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Γ. Βλάχο για
τη συνέπεια λόγων και έργων στη μέχρι

σήμερα κυβερνητική του πορεία, που αφο-
ρά το Κορωπί αλλά και τη γενικότερη πα-
ρουσία του στην Κυβέρνηση σε ένα κρίσιμο
Υπουργείο και δήλωσε ότι «περιμένουμε
και περισσότερα παρ’ ότι κάνεις ό,τι καλύ-
τερο μπορείς!»

Απευθυνόμενος στους βουλευτές Καντε-
ρέ, Βρεττό και Λεβέντη εξήρε την στάση
τους στην προβολή των ζητημάτων των
πολιτών της Ανατολικής Αττικής.

να οργανώσουμε διαφορετικά
τη ζωή μας

Στη συνέχεια έκανε λόγο για μια σειρά
υπερποπικών έργων και νέων πολιτικών
για τις χρήσεις Γης αναφερόμενος στην
εκπόνηση του νομοθετικού πλαισίου για
αλλαγές στις ζώνες προστασίας του Υμητ-
τού. 
Ειδικότερα, είπε ότι υπάρχουν έργα όπως
οι νέοι οδικοί άξονες και άλλες οικονομι-

κές δραστηριότητες, που θα απασχολή-
σουν την Ανατολική Αττική και επιβάλλεται
να υπάρχει σχέδιο, πολιτική βούληση και
άλλες στάσεις ζωής στις πράξεις των κα-
τοίκων για να επηρεάσουν θετικά την πε-
ριοχή. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη διαδικα-
σία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου του Κορωπίου, που ετοιμάζε-
ται με την διάταξη των επιμέρους χρήσεων
γης. 

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν σε στάσεις και
κοινωνικές-οικονομικές συμπεριφορές που
παρατηρούνται και παγκόσμια,  στην Ελλά-
δα και στην Ανατολική Αττική και στο Κο-
ρωπί, που προάγουν την «παρασιτική λα-
τρεία του εφήμερου». Όπως είπε δεν μπο-
ρεί κάποιοι  να παραδίδουν οικόπεδα και
αγροτικές εκτάσεις για χρήσεις ασύμβατες
με το συμφέρον  της κοινωνίας, της ποιό-
τητας ζωής και του περιβάλλοντος. 

Γενικότερα για την αυθαιρεσία που υπάρ-
χει στην Ανατολική Αττική και στα προβλή-
ματα, που αντιμετωπίζει η Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση για την επίλυσή τους, θεώρησε
ως σφάλμα τη μη δημιουργία Πολεοδομι-
κού Γραφείου στο Κορωπί. 
Ο Θ. Αθανασόπουλος επανέλαβε επίσης
ότι προέχει το δημοτικό κοινωνικό συμφέ-
ρον και η υπευθυνότητα προς τις νέες γε-
νιές που έρχονται: «δεν ζητάω κατανόηση
από τους πολίτες αλλά κοινωνική ευαισθη-
σία… το κοινωνικό συμφέρον να προηγεί-
ται του στενά ατομικού… Προέχει να ορ-
γανώσουμε διαφορετικά τη ζωή μας… μα-
κριά από τη λογική του 3ου και 5ου αυτοκι-
νήτου…». 
Τέλος, είπε ότι παρόλα τα προβλήματα εί-
ναι αισιόδοξος για τη ζωή στην πόλη,  κά-
λεσε τους δημότες σε επαγρύπνηση …διό-
τι μια νέα πόλη γεννιέται στην Ανατολική
Αττική.   

«Για το καλό του Κορωπίου να
κοπεί ένας όροφος»

Ο Υφυπουργός και βουλευτής Αττικής Ν.Δ.

Γεώργιος Βλάχος επικρότησε την ομιλία του

Δημάρχου και κάλεσε τους πολίτες να προ-

στατέψουν την πόλη τους και μάλιστα υπο-

στήριξε ότι δεν θα έλεγε όχι σε μια αλλαγή

στον συντελεστή δόμησης δηλώνοντας ότι

«για το καλό του Κορωπίου να κοπεί ένας

όροφος».

Τέλος, υποστήριξε ότι τα μεγάλα ζητήματα

του Δήμου και της Αττικής μπορούν να αντι-

μετωπιστούν εφόσον όλοι οι θεσμοί και οι εκ-

πρόσωποί τους είναι μαζί, ανεξαρτήτως ποι-

ος είναι στη Κυβέρνηση, την Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκηση ή το Δήμο. 

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ντίνος Βρεττός ευ-

χήθηκε σε όλο το δημοτικό συμβούλιο καλή

δύναμη και δήλωσε σίγουρος για την συνερ-

γασία τους προκειμένου να επιλυθούν τα

προβλήματα της πόλης. Αναφέρθηκε στα με-

γάλα ζητήματα της εποχής μας όπως στην

ανασφάλεια των πολιτών και στο φόβο που

κυριαρχεί…φόβο και ανασφάλεια για τα οι-

κονομικά, την υγεία, τα συνταξιοδοτικά δι-

καιώματα, την εγκληματικότητα, την ειρήνη.

Τέλος, αφιέρωσε το κομμάτι της πίτας στη

νεολαία του Κορωπίου και ευχήθηκε να αντι-

μετωπιστούν οι φόβοι και η ανασφάλεια που

παράγονται σήμερα. 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Λεβέ-

ντης ευχήθηκε χρόνια πολλά και στάθηκε ιδι-

αίτερα στην «παγκόσμια ασθενή …την Ειρή-

νη». Κατέκρινε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη

και σε άλλα μέρη του κόσμου ενώ ιδιαίτερη

αναφορά έκανε στο ξέσπασμα της νεολαίας

και στην κατανόηση των αιτιών που την έφε-

ραν σε αυτή την στάση και συντάχθηκε με

τις απόψεις όσων υποστηρίζουν την μείωση

του συντελεστή δόμησης, την προώθηση της

αποχέτευσης ακαθάρτων και του βιολογικού

καθαρισμού και τη γενικότερη προστασία του

φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Θ. Γρίβας χαιρέτι-

σε την εκδήλωση εκπροσωπώντας τον Νο-

μάρχη  Λεωνίδα Κουρή και κάλεσε την γραμ-

ματέα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αγγελι-

κή Γκιόκα να κόψει ένα κομμάτι από την πίτα.

Η Αγγ. Γκιόκα αφιέρωσε το κομμάτι στις γυ-

ναίκες και ευχήθηκε  καλή χρονιά και υγεία. 

Παραβρέθηκε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας Κορωπίου, Β. Ζήσης, ο Υποσμηνα-

γός ΚΕΦΣΚΥ  Β. Χρόνης, ο  Στ. Μιχαλόπουλος

Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών και τ. πρό-

εδρος της τοπικής Κορωπίου καθώς και η πολι-

τευτής Κων/να Τριλίκη.

Ακόμη πολλοί οι θεσμικοί εκπρόσωποι που πα-

ραβρέθηκαν στην εκδήλωση, από το Κοινοβού-

λιο, τη Νομαρχία και τους Δήμους.

Την τοπική της Νέας Δημοκρατίας εκπροσώπησε

ο Πρόεδρος της Τ.Ε Χρήστος Γκίκας, ενώ το

ΠΑΣΟΚ Κορωπίου εκπροσώπησε ο Γεώργιος Χ.

Πρόφης και ο Νίκος Καλλιωράκης, μέλος του

Π.Σ. Αν. Αττικής.  Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο

Αντώνης Αθανασόπουλος.

Πολλοί οι εκπρόσωποι συλλόγων και ομίλων.

Ο Δήμος Κορωπίου έκοψε βασιλόπιτα με πολλά

μηνύματα και πολλαπλούς αποδέκτες

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 
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“ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ”

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Ο Ομιλος “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”, πανελλήνιος φι-

λανθρωπικός, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός με

έδρα τη Βούλα, οργανώνει επιμορφωτικά Σεμινά-

ρια στα γραφεία του (Θάσου 5 Βούλα), με τη συ-

νεργασία της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επι-

μόρφωης (ΝΕΛΕ) της Νομαρχίας.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

– Περιβαλλοντική Αγωγή

– Πρώτες Βοήθειες

– Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών - βασικές

αρχές μάρκετινγκ και επικοινωνίας

– Αγωγή του Πολίτη

– Διαιτολογία - Διατροφή

– Αγωγή Υγείας και Αθλητισμός

– Τεχνική Πωλήσεων - Εξυπηρέτηση πελατών

– Δημόσιες Σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών ξε-

νοδοχειακών εγκαταστάσεων

– Οικοτεχνία - Χειροτεχνία

– Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική - Τέχνη, ποιότητα

και φαντασία στο τραπέζι.

Ο Ομιλος δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινω-

νική πρόνοια οργανώνει επιμόρφωση για ΑΜΕΑ με

θέματα:

– Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Ιντερνετ

– Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική 

– Φωτογραφία

– Διακόσμηση - Κατασκευές 

– Εκμάθηση παραδοσιακού οργάνου: κιθάρα, μπου-

ζούκι.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Ιανου-

αρίου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 9657.957 - 6979

364285

«Ευρωπαϊκή Ένωση και ιθαγένεια» είναι ο τίτλος του διαγωνι-

σμού που προκήρυξε, ο Jacques Barrot, αντιπρόεδρος της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης,

ελευθερίας και ασφάλειας. 

Σπουδαστές καλών τεχνών και γραφικών τεχνών, ηλικίας 16

ετών και άνω, υπήκοοι ή κάτοικοι της Ε.Ε, καλούνται να σχε-

διάσουν ένα κόμικ χωρίς λόγια, μιας σελίδας A4, με θέμα την

έννοια της ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του δια-

γωνισμού είναι να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να εκφρά-

σουν τις εμπειρίες τους από τη ζωή τους ως πολίτες της Ε.Ε.

«Όταν μιλάμε για την έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, αναφερόμαστε στην ίδια μας τη ζωή μέσα στην Ευρω-

παϊκή Ένωση», τόνισε ο αντιπρόεδρος J. Barrot .

Σε εθνικό επίπεδο, θα γίνει μια πρώτη επιλογή των έργων και οι

τρεις επικρατέστεροι καλλιτέχνες θα κληθούν να παρευρεθούν

στις 3 Απριλίου 2009, στην τελετή της απονομής των βραβείων

που θα διοργανωθεί σε κάθε χώρα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 27 βραβευθέντες θα μεταβούν στις

Βρυξέλλες από 9-11 Μαΐου 2009, όπου θα γίνει η τελετή βρά-

βευσης και οι τρεις πρώτοι νικητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα

λάβουν αντίστοιχα 6 000 ευρώ (1ο βραβείο), 4 000 ευρώ (2ο

βραβείο) και 2 000 ευρώ (3ο βραβείο). 

Τα καλύτερα κόμικς θα παρουσιαστούν στους δικτυακούς τό-

πους των αντιπροσωπιών της Επιτροπής στα κράτη μέλη, κα-

θώς και στον εξυπηρετητή Europa.    

Περισσότερα στην διεύθυνση www.eurocartoon.eu 

Ή στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, Τηλ. 210 36 43 224, Fax: 210

36 46 953 Email: ellada@evroneolea.eu

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα εκπαι-

δευτικά προγράμματα που διοργανώνει

ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το

Κ.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, για τα οποία

μάλιστα έχουν απομείνει λίγες μόνο θέ-

σεις για εκπαιδευόμενους.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

«Βιώσιμη Ανάπτυξη», 

«Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη»,

«Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» και

«Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορ-

ριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων»

της ενότητας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, καθώς

και το πρόγραμμα «Κινηματογράφος» 

Επίσης: «Ευρωπαϊκές Γλώσσες – Ευρω-

παϊκή Ιστορία»  

• «Ελληνική Γλώσσα – Ιστορία» 

• «Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοι-

νωνιών»  

• «Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών – Στα-

τιστικής»  

• «Ενεργός πολίτης: Δικαιώματα – Υπο-

χρεώσεις»  

• «Περιβάλλον – Τουρισμός – Πολιτι-

σμός»  

• «Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση

Ελεύθερου Χρόνου»  

• «Οικονομία - Διοίκηση-Επιχειρήσεις»  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για κά-

ποια από τα προγράμματα των παραπά-

νω θεματικών ενοτήτων, να απευθυν-

θούν το συντομότερο στην κα Πιέτρη

Ήλια (κτίριο Δημαρχείου – Φειδιππίδου

22Β) και να συμπληρώσουν αίτηση για

τη συμμετοχή τους. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Αγνή Παύλου  6938.579.307, 

Πιέτρη Ήλια: 210.6600855.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τη

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφω-

σης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ανατολικής Αττικής, για το

Α΄ εξάμηνο του 2009, διοργανώνει  τα

εξής εκπαιδευτικά –επιμορφωτικά προ-

γράμματα για ενήλικες:

➢ Κόσμημα ➢ Ανθοδετική

➢ Κεντημένο ψωμί ➢ Ζωγραφική 

➢ Διαιτολογία – Διατροφή

➢ Χειροτεχνία

➢ Πρώτες Βοήθειες 

➢ Μαγειρική – ζαχαροπλαστική

➢ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

(με δυνατότητα απόκτησης  ECDL )

➢ Τέχνη, ποιότητα και φαντασία στο τραπέζι 

➢ Ραδιοφωνίας: Παραγωγή και παρου-

σίαση ραδιοφωνικών εκπομπών

➢ Φωτογραφίας (1 τμήμα αρχαρίων και 1

τμήμα προχωρημένων)

➢ Κοπτικής - ραπτικής (1 τμήμα αρχα-

ρίων και 1 τμήμα προχωρημένων)

➢ Αργυροχρυσοχοΐας (1 τμήμα αρχα-

ρίων και 1 τμήμα προχωρημένων)

και  απευθυνόμενο κυρίως προς τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις της πόλης:

– Σύγχρονη Αμπελουργία – Οινοποιία

– Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέτηση Πε-

λατών

– Διακόσμηση βιτρίνας και προβολή–προ-

ώθηση προϊόντων & υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν το

συντομότερο στην Πιέτρη Ήλια (κτίριο

Δημαρχείου – Φειδιππίδου 22Β) και να συ-

μπληρώσουν αίτηση για τη συμμετοχή

τους.

Η έναρξη των νέων προγραμμάτων θα γί-

νει στις 26 Ιανουαρίου 2009

Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Εκπαίδευ-

σης Ενηλίκων & Λαϊκής Επιμόρφωσης εί-

ναι η Αγνή Παύλου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

Αγνή Παύλου  6938. 579.307

Ήλια Πιέτρη 210.6600855

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαγωνισμός με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση και ιθαγένεια»

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας πε-

ριόδου Μαΐου 2009 θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Α (Α1 «στοι-

χειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμι-

σμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ

καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιτα-

λική και για το επίπεδο Β2 στην Ισπανική γλώσσα στις 9-10 Μαΐου

2009. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω του κη-

δεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρό-

σωπο α) εκπαιδευτικού φορέα β) Κέντρου Ξένων Γλωσσών από

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου,

από 9π.μ. έως 4μ.μ. στη Δ/νση Δ/μιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, Ηρώ-

ων Πολυτεχνείου 9-11, Γέρακας, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (και φωτοτυπία αυτού),

Β) Μια φωτογραφία διαβατηρίου,

Γ) Παράβολο δημοσίου (από Δ.Ο.Υ.) των 40 ευρώ για το Α (Α1

και Α2), 50 ευρώ για το Β1, 60 ευρώ για το Β2 και 70 ευρώ για

το Γ1, (σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντί-

στοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται με την έκδοση διπλοτύ-

πων είσπραξης. Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται

υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741), 

Δ) Έντυπο αίτησης (διατίθεται στη Δ/νση).

Περισσότερες πληροφορίες για το Κ.Π.Γ. θα βρείτε στην ιστο-

σελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: www.ypepth.gr/kpg καθώς και της Δ.Δ.Ε.

Αν. Αττικής: http://dide-anatol.att.sch.gr

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας



ΕΒΔΟΜΗ  17 IANOYAΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Εναρξη της νέας χρονιάς έκανε η

Παλλήνη με τη συνεδρίαση για

τον προϋπολογισμό του έτους,

την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς

επισήμανε ότι το Τεχνικό Πρό-

γραμμα αποτυπώνει την πολιτική

της Δημοτικής Αρχής για τη συνέ-

χιση και διεκδίκηση νέων έργων,

ενώ ο προϋπολογισμός εντοπίζει

την οικονομική κατάσταση του

Δήμου και των οικονομικών μεγε-

θών. 

Οπως καταδεικνύουν και τα νού-

μερα, βασικός στόχος και φέτος

της Δημοτικής Αρχής ήταν η απο-

πληρωμή των υποχρεώσεων προς

τρίτους, οι οποίες τον Ιανουάριο

του 2007, ξεπερνούσαν τα πεντέ-

μισι εκατ. ευρώ!

Ο στόχος αυτός επετεύχθη σε με-

γάλο βαθμό καθώς μέσα σε δύο

χρόνια τα χρέη του Δήμου μειώ-

θηκαν κατά 60% περίπου.  

Στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε

από τον Δήμαρχο μια συνολική

αποτίμηση των θεμάτων που απα-

σχολούν τους δημότες. Σε ό,τι

αφορά το σχέδιο πόλης, καταγρά-

φηκαν τα μεγάλα προβλήματα αλ-

λά και οι κινήσεις που έγιναν από

τη Δημοτική Αρχή για όλες τις πο-

λεοδομικές ενότητες, έτσι ώστε

να υπάρχει μια συνολική και κα-

θαρή εικόνα για κάθε πολεοδομι-

κή ενότητα.

Ο  Σπ. Κωνσταντάς αναφέρθηκε

στο πάγωμα των δημοτικών τε-

λών προς όφελος όλων των δη-

μοτών και σε μια περίοδο έντονης

οικονομικής κρίσης, αλλά και

στην κατά 50% μείωση  των τε-

λών για τις τρίτεκνες και πολύτε-

κνες οικογένειες και 70% για τα

κοινωφελή ιδρύματα δημόσιου

χαρακτήρα.  

Ο δήμαρχος Παλλήνης τόνισε ότι

η καθαριότητα πήγε αρκετά καλά

τα προηγούμενα χρόνια, αν λάβει

κανείς υπόψη τα μηδενικά τέλη

καθαριότητας που κυμαίνονται

στο 1,07 € το τετραγωνικό, κάτι

που αποτελεί, μια από τις χαμη-

λότερες, αν όχι την πιο χαμηλή τι-

μή στην Αττική. 

Ταυτόχρονα με την αγορά σύγ-

χρονων απορριμματοφόρων και

την πρόσληψη μόνιμων υπαλλή-

λων καθαριότητας πιστεύει ότι η

καθαριότητα στην πόλη και τα

επόμενα δύο χρόνια θα κυμανθεί

σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα!

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε ο Δήμαρ-

χος  στην Κοινωφελή Επιχείρηση

του Δήμου (ΚΕΔΠ) η οποία ανα-

λαμβάνει την υποστήριξη και την

ολοκλήρωση απαιτητικών και ποι-

κίλων αθλητικών, κοινωνικών και

πολιτιστικών προγραμμάτων, που

απευθύνονται σε όλους τους δη-

μότες της πόλης. 

Ταυτόχρονα η ΚΕΔΠ έχει αναλά-

βει την υποστήριξη και τη χρημα-

τοδότηση από το 2007 της λει-

τουργίας του Κέντρου Δημιουργι-

κής Απασχόλησης για παιδιά με

ειδικές ανάγκες, κάτι ιδιαίτερα

σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι

πλέον το πρόγραμμα επιχορηγεί-

ται κατά δύο τρίτα από τον δήμο

και κατά ένα τρίτο μόνο από το

κράτος. 

Στη συνέχεια οι επικεφαλής της

Μείζονος και της Ελάσσονος

Αντιπολίτευσης Θ. Γκοτσόπουλος

και Αν. Μπουντουβάς έθεσαν τις

δικές τους επισημάνσεις σε ό,τι

αφορά τα προβλήματα της πόλης,

την αποχέτευση, το σχέδιο πό-

λης, την σχολική στέγη κλπ. Το

ίδιο έκαναν και  οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι τόσο της συμπολίτευσης

όσο και της αντιπολίτευσης, που

ο καθένας ξεχωριστά έκαναν τις

δικές τους παρεμβάσεις σε ό,τι

αφορά τα προβλήματα της πόλης

στον τομέα αρμοδιότητάς τους.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου

Παλλήνης εγκρίθηκε κατά πλειο-

ψηφία, αφού όλες οι πλευρές της

μειοψηφίας τον καταψήφισαν.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Συνεχίζεται η προσπάθεια για
την ανάπτυξη της πόλης

Με συναίσθημα ευθύνης  για τα σοβαρά ζητήματα

της πόλης, που συσσωρεύονται όλο και πιο πιεστι-

κά και με την πεποίθηση ότι η στείρα αντιπολίτευ-

ση και ο ρεβανσισμός δεν βοηθούν στην επίλυση

τους (είδος αντιπολίτευσης που άσκησε συστηματι-

κά απέναντι στην προηγούμενη Διοίκηση  ο κος

Κωνσταντάς) η δημοτική μας ομάδα έδωσε θετική

ψήφο στα τεχνικά προγράμματα αλλά και στον

προϋπολογισμό των δύο πρώτων ετών θητείας της

παρούσας δημοτικής αρχής.

Όμως, ήδη ξεκίνησε η προτελευταία χρονιά, αυτής

της περιόδου, απολογιστικά με ανύπαρκτο έργο,

πέρα βέβαια της προσωπικής προβολής του Δημάρ-

χου. Ύστερα, από δύο χρόνια θητείας της τρίτης τε-

τραετίας του κου Κωνσταντά, τα μεγάλα ζητήματα

της πόλης,  παραμένουν έξω από κάθε αντίληψη

προτεραιότητας της δημοτικής αρχής. 

Το ζήτημα της αποχέτευσης έχει βαλτώσει χωρίς

καμιά ουσιαστική ενέργεια. Οι διαδικασίες ένταξης

στο σχέδιο πόλης προχωρούν με τόσο αργούς ρυθ-

μούς, που δεν ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες

ανάγκες ανάπτυξης της πόλης. Το κυκλοφοριακό

χάος της πόλης μας το βιώνουμε όλοι καθημερινά.

Μειώθηκαν κατακόρυφα οι επιχορηγήσεις στα σχο-

λειά της πόλης μας, ενώ η  συντήρηση τους είναι

σχεδόν ανύπαρκτη. Από το επιχειρησιακό πρό-

γραμμα του Δήμου ΔΕΝ έχει εφαρμοστεί απολύ-

τως τίποτα. Κανένα ουσιαστικό έργο κοινωνικού

εξοπλισμού. 

Τα ζητήματα της καθημερινότητας παραμένουν

πάντα πιεστικά χωρίς καμιά προσπάθεια σοβαρής

αντιμετώπισης. 

Η αυταρχική άσκηση της εξουσίας και η αλαζονική συ-

μπεριφορά προς κάθε κατεύθυνση, είτε πρόκειται για

δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολί-

τευσης, είτε πρόκειται για φορείς της πόλης μας, δεν

αφήνει περιθώρια γόνιμης αντιπαράθεσης.

Η κατεδαφιστική έκφραση πολιτικής του κου Κων-

σταντά ως αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση μέ-

χρι τα όρια της συκοφαντίας δεν δίνει προοπτική

δημιουργικής συνέχειας της δημοτικής αρχής.

Η επιπόλαιη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος,

που είχε παραλείψει τις πολεοδομικές μελέτες

πολλών πολεοδομικών ενοτήτων, και του προϋπο-

λογισμού, που για να ισοσκελισθεί επιστρατεύτηκε,

χωρίς να έχει εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή, η εγγραφή κωδικού εκποίησης περιουσια-

κών στοιχείων του Δήμου ήταν αποτέλεσμα αυτής

ακριβώς της συγκεντρωτικής αντίληψης εξουσίας

χωρίς ιεραρχημένους στόχους.

Κατόπιν αυτών η καταψήφιση του Τεχνικού Προ-

γράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου για

το 2009 ήταν μονόδρομος για την δημοτική μας

ομάδα. Ήταν αυτή μια ψήφος πρόκλησης για αφύ-

πνιση της Διοίκησης του Δήμου μπροστά στα μεγά-

λα ζητήματα της πόλης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Γκοτσόπουλος Θεόδωρος - Σμέρος Γεώργιος -

Μερτζάνος Γεώργιος - Ζινέλη Καλλιόπη - 

Λεβαντή Μαρία - Χατζησταματίου Κων/νος

Είναι γνωστό πόσο σημαντικό

ρόλο παίζουν οι λαϊκές αγορές

στον οικογενειακό προϋπολογι-

σμό και την εξυπηρέτηση των

κατοίκων μιας περιοχής. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για

να αποδώσει μια λαϊκή αγορά εί-

ναι η σωστή χωροθέτησή της και

η συγκατάθεση της τοπικής κοι-

νωνίας.

Οι ιδρύσεις, μετακινήσεις και κα-

ταργήσεις των λαϊκών αγορών,

είναι αρμοδιότητα της Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης μετά από

πρόταση του οικείου Δημοτικού

Συμβουλίου και ρυθμίζονται από

το Ν 3377/18-8-2005 (ΦΕΚ

202/19-8-2005).

Στην Παλλήνη, η λαϊκή αγορά

λειτουργεί στην οδό Ελ. Βενιζέ-

λου μεταξύ των πλατειών Κωστή

Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού

με απόφαση που ανάγεται από

τις 26-6-2000 και προέβλεπε την

εγκατάστασή της εκεί για ένα

εξάμηνο.

Από τότε έχουν περάσει οκτώ

και πλέον χρόνια και η λαϊκή

αγορά παραμένει στο συγκεκρι-

μένο χώρο επιβαρύνοντας τους

περιοίκους και δημιουργώντας

μια σειρά προβλημάτων, παρόλο

που στις 14 Ιουνίου 2006 το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

αποφάσισε ομόφωνα  την μετα-

φορά της λαϊκής αγοράς.

Στις 14 Μαΐου 2007 ο Συνδυα-

σμός μας κατέθεσε ερώτηση στο

Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

για το ίδιο θέμα. Η απάντηση

που πήραμε από τον κ. Δήμαρχο

ήταν ότι θα εξεταστεί  η περί-

πτωση να αλλάξει η θέση της. 

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή του

κ. Κωνσταντά να σταματήσει να:

- μένει άπραγη μπροστά στα

προβλήματα της πόλης.

- πάψει να είναι ανακόλουθη με

τις υποσχέσεις, τις εξαγγελίες

και τις υποχρεώσεις της και

να ακούσει τις δικαιολογημένες

διαμαρτυρίες των κατοίκων που

μένουν στις περιοχή όπου λει-

τουργεί σήμερα η λαϊκή αγορά,

επιλύνοντας το πρόβλημα άμεσα.

Αναστάσιος Μπουντουβάς
επικεφαλής της παράταξης

Δημήτριος Νάτσης

δημοτικοί σύμβουλοι

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΛΛΗΝΗ – ΜΕΛΛΟΝ»

“Τα ζητήματα της καθημερινότητας παραμένουν πιεστικά 

χωρίς καμιά προσπάθεια αντιμετώπισης”

Σε μόνιμη(!) θέση η Λαϊκή Αγορά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί: 13/01/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 482

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47 τ.κ. 19 400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η δημοπρασία για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ

ΥΔΡΕΥΣΗ 2009» αναβάλλεται για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου όπως αναφέ-

ρεται στην δημοσιευμένη σύμφωνα με τον νόμο περίληψη διακήρυξης,

λόγω μη αποστολής από τους φορείς ΠΕΔΜΕΔΕ και ΤΕΕ των προτεινο-

μένων μελών τους για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Δ/ντρια Τ.Υ.

ΑΡΓΥΡΩ ΒΗΧΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Δήμος Παιανίας, στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας και της πρόληψης και ίασης από

διάφορους ιούς, θα πραγματοποιήσει δωρεάν εμβο-

λιασμό κατά της γρίπης, την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

και ώρα 9:00, στην αίθουσα του πρώην Δημοτικού

Συμβούλιου (Παλαιό Δημαρχείο), Μιχ. Παπακωνστα-

ντίνου 1 και Καραολή & Δημητρίου.

Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό κατά 70-90% στο

να προλαμβάνει τη νόσηση από γρίπη σε υγιή άτομα

κάτω των 65 ετών. Επίσης, σε περίπτωση νόσησης,

το εμβόλιο προστατεύει από τις επιπλοκές και μειώ-

νει τη θνητότητα. Αντισώματα εμφανίζονται περίπου

2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό ενώ η ανοσία

διαρκεί περίπου ένα χρόνο.  
Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης πρέπει να εμβολιάζονται:

• Τα άτομα άνω των 60 ετών (ιδιαίτερα τρόφιμοι γηροκο-

μείων και ιδρυμάτων).

• Οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού

και του καρδιαγγειακού συστήματος.

• Οι πάσχοντες από μεταβολικά νοσήματα, συμπεριλαμβα-

νομένου του σακχαρώδη διαβήτη, από νεφρική ανεπάρ-

κεια και από αιμοσφαιρινοπάθειες.

• Οι ανοσοκατεσταλμένοι συμπεριλαμβανομένων των πα-

σχόντων από το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανε-

πάρκειας,

• Άτομα που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. παιδιά

με νόσο Kawasakis για να ελαττωθεί ο κίνδυνος της εμ-

φάνισης συνδρόμου Reye).

• Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδα-

στές γυμνασίων - λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών

σχολών, κ.α.).

Δηλώσεις συμμετοχής  

τηλ.: 801 11 12700  

ή 210 6642344, εσωτερικό 301.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, λόγω

του συγκεκριμένου αριθμού παρασκευασμάτων. 

Υπεύθυνος Προγράμματος είναι ο Λιάμης Δημήτρης,

δημοτικός σύμβουλος.

Ενημέρωση υγείας

Ο Τομέας Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης του ΠΑΣΟΚ

και η Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Δή-

μο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και την Τ.Ο. Λαυρίου πραγματοποίη-

σαν επίσκεψη στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα,

με κλιμάκιο γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για δωρεάν

ιατρική ενημέρωση και ιατρική εξέταση. 

Η επίσκεψη  έγιινε (16/1) στην αίθουσα του παλαιού Μη-

χανουργείου στο Λιμάνι Λαυρίου. 

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου – Ώρα 09:00

Παλαιό Δημαρχείο, Μιχ. Παπακωνταντίνου 1

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εχθροπραξίες στη

Γάζα και τον τραγικό αντίχτυπο που έχει στον πληθυσμό της.

Εκατοντάδες πολίτες είναι νεκροί και πολύ περισσότεροι είναι

τραυματίες. Άλλοι, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν

τις οικίες τους, ενεπλάκησαν στις εχθροπραξίες. Το κίνημα

αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλοί τραυματίες έχουν εγκατα-

ληφθεί και υποφέρουν αβοήθητοι, χωρίς να είναι σε θέση να με-

ταβούν σε νοσοκομεία και χωρίς να υπάρχει πρόσβαση σε

ασθενοφόρα και ιατρικό προσωπικό. Αρκετοί τραυματίες πεθαί-

νουν λόγω αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης των ασθενοφό-

ρων. 

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κυρίως το Ισραήλ, να

άρουν τις απαγορεύσεις των ιατρικών ομάδων, ώστε αυτές να

είναι σε θέση να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Θα θέλαμε να εξα-

σφαλίσουμε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν υποχρέωση να συλλέξουν, να

φροντίσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλέστερο μέρος τους

τραυματίες, χωρίς καθυστερήσεις ή διακρίσεις. 

Η Διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η Διεθνής Ομο-

σπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

και οι Εθνικοί Σύλλογοι χαιρετίζουν την αποφασιστικότητα και

το κουράγιο του προσωπικού και των εθελοντών της Παλαιστι-

νιακής Ερυθράς Ημισελήνου που οι ακούραστες προσπάθειες

τους έχουν σώσει άπειρες ανθρώπινες ζωές. Τα μέλη της Πα-

λαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου έχουν τραυματιστεί και

έχουν πληγεί από πυρά στην προσπάθειά τους να ασκήσουν τα

καθήκοντά τους ενώ, τα ασθενοφόρα τους και οι εγκαταστά-

σεις τους έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το γεγονός αυτό έχει

περιορίσει δραματικά την δυνατότητα της Παλαιστινιακής Ερυ-

θράς Ημισελήνου να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον πλη-

θυσμό της λωρίδας της Γάζας.

Το κίνημα αποδοκιμάζει την έλλειψη σεβασμού και προστασίας

προς τις ιατρικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπι-

κού και των μέσων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Καλούμε τα μέρη της ένοπλης σύρραξης να τηρήσουν τις υπο-

χρεώσεις του, που απορρέουν από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δί-

καιο και να διευκολύνουν την εργασία της Παλαιστινιακής Ερυ-

θράς Ημισελήνου, η οποία αναγνωρίζεται ξεκάθαρα από το

προστατευτικό έμβλημα της Ερυθράς Ημισελήνου. Καλούμε τα

μέρη της ένοπλης σύρραξης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του,

που απορρέουν από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να δι-

ευκολύνουν την εργασία της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισε-

λήνου και άλλων ουδέτερων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων

ανθρωπιστικών οργανώσεων. Θεωρούμε ευπρόσδεκτες όλες

τις προσπάθειες για κατάπαυση των εχθροπραξιών και απαι-

τούμε την ασφαλή διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε

να εξασφαλίσουμε την παροχή ανθρωπιστικού υλικού και ιατρι-

κής φροντίδας και περίθαλψης των θυμάτων. 

Επικροτούμε επίσης, τις προσπάθειες της Αιγυπτιακής Ερυθράς

Ημισελήνου, που κάνει το καλύτερο δυνατό για να διευκολύνει

την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τη φροντί-

δα των θυμάτων της σύρραξης. Όλοι οι εθνικοί Σύλλογοι, κα-

θώς και η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και

Ερυθράς Ημισελήνου και η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυ-

ρού, είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημι-

σέληνο να αυξήσει τις προσπάθειες αυτές όποτε κριθεί ανα-

γκαίο. 

Πολλά συστατικά μέρη του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και

της Ερυθράς Ημισελήνου είναι σε πλήρη κινητοποίηση και δρα-

στηριοποιούνται στη Γάζα και τη γύρω περιοχή, σε απόλυτη

εναρμόνιση με τις Θεμελιώδεις Αρχές, στις οποίες στηρίζεται

το κίνημα. Ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα και τις δωρήτριες

χώρες να παράσχουν απόλυτη στήριξη στην ανθρωπιστική δρά-

ση που έχει αναλάβει το Κίνημα, η οποία συντονίζει στενά τις

προσπάθειές της με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να αποφεύγονται

τα κενά. 

Η συνάντηση που συγκάλεσε η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος

στις 11 Ιανουαρίου βοήθησε στο να δώσουμε έμφαση στον τρό-

πο με τον οποίο εργαζόμαστε μαζί, σύμφωνα με τη δική μας

αντίστοιχη αποστολή. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να αυξή-

σουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την εξέλιξη της φύ-

σης των αναγκών. 

Εκδήλωση με το 

Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Αττικής

Εκδήλωση πραγματοποίησε το Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Αττικής – τις ημέρες των Χριστουγέννων – για τα παιδιά

και τους εφήβους των εξωνοσοκομειακών δομών του, σε

ξενοδοχείο στη Ραφήνα.

Στη γιορτή συμμετείχαν τα παιδιά και οι έφηβοι με αυτι-

σμό που φιλοξενούνται στον Ξενώνα «Αγγελία» τη Νέας

Μάκρης, στον ξενώνα «Το σπίτι» της Παλλήνης, στον ξε-

νώνα «Ο Ορμος» επίσης της Παλλήνης και ενήλικες ένοι-

κοι του οικοτροφείου «Το σπίτι του ήλιου» της Αρτέμι-

δας. Ακόμη συμμετείχαν τα παιδιά μαζί με τις οικογένει-

ές τους που φιλοξενούνται στα κέντρα ημέρας «Το λιθα-

ράκι» από τον Παπάγο, και την ειδική θεραπευτική μονά-

δα αυτιστικών ΕΘΜΑ του Παλαιού Ψυχικού.

Η γιορτή είχε ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα (τα-

χυδακτυλουργούς, κλόουν, ξωτικά, Αϊ-Βασίλη που μοίρα-

σε δώρα στα παιδιά), και έναν πλούσιο μπουφέ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Δήμαρ-

χοι Παλλήνης και Ραφήνας.

Το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν
στην επιτυχή διοργάνωση της γιορτής με την προσφορά
τους.
Για την εκδήλωση ευχαριστεί ιδιαίτερα το ξενοδοχείο
«Αύρα», που προσέφερε το φιλόξενο και εορταστικά δια-
κοσμημένο χώρο του, τους αδελφούς Κομπατσιάρη Α.Ε.
για την προσφορά των ποτών και εδεσμάτων, την Εθνική
Ασφαλιστική και την Ενωση Εργατοϋπαλλήλων του Δή-
μου Αθηναίων που με την προσφορά τους συνέβαλαν
στην αγορά δώρων και στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, κα-
θώς και το Σύλλογο Φίλων του Παιδοψυχιατρικού Νοσο-
κομείου (Το Ηλιοτρόπιο) για τη συμμετοχή του στην διορ-

γάνωση.

Ανθρωπιστική Κρίση στη Γάζα:
Κοινή Δήλωση του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Για να έρθει το τρένο στην Αττική το 2030

Δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο
το πρώτο μέρος εκτενούς άρθρου
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της πε-
ριφέρειας  Αττικής, Βασίλη Οικονό-
μου και θ’ ακολουθήσει αποσπα-
σματικά η συνέχεια σε προσεχείς
εκδόσεις, σχετικά με τα συγκοινω-

νιακά προβλήματα της περιοχής.

Πέντε χρόνια της Ν.Δ. στην διακυβέρνηση

της χώρας και η καθημερινότητα του πολί-

τη παραμένει επιβαρυμένη από ένα πλήθος

μικρών και μεγάλων προβλημάτων τα

οποία είτε αντιμετωπίστηκαν αποσπασμα-

τικά, είτε αδιάφορα κι επιφανειακά. Η δια-

πίστωση μου αυτή στηρίζεται όχι μόνο στη

καλή γνώση όλων εκείνων των ζητημάτων

που απασχολούν και χαρακτηρίζουν την

ζωή των κατοίκων της Αττικής αλλά και

στις συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων  οι

οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που

δυσκολεύουν τη ζωή τους κι επιβαρύνουν

υπέρμετρα την καθημερινότητά τους.

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των καθημερι-

νών δυσκολιών, συνδέεται με την αναποτε-

λεσματική διαχείριση των συγκοινωνιακών

μέσων. Διαπιστώνεται η έλλειψη πολιτικής

βούλησης για τη διαχείριση με προγραμμα-

τισμό και υπευθυνότητα των υποδομών

έτσι ώστε να ενισχυθεί η χρησιμότητα των

συγκοινωνιακών μέσων, όπως για παρά-

δειγμα είναι οι χώροι στάθμευσης των αυ-

τοκινήτων και μετεπιβίβασής των μετακι-

νουμένων με το Μετρό και τον Προαστιακό

Σιδηρόδρομο στην Αττική.

Σε δεκάδες ανέρχονται οι παρεμβάσεις μου

στην Βουλή για τα ζητήματα των συγκοινω-

νιακών μέσων και των συνδεόμενων με αυτά

υποδομών. Οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό

Μεταφορών και Επικοινωνιών, περιέχουν

όλες και πάντα την ίδια επωδό: πως θα επι-

τευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα που θα

συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών προς τον πολίτη και κυρίως,

πως θα μπορέσουμε τις επόμενες δύο δεκαε-

τίες να αναδείξουμε το τρένο ως το βασικό

μεταφορικό μέσο της Αττικής.

Η θέση μου ότι το τρένο είναι το μόνο συ-

γκοινωνιακό μέσο που ταιριάζει στην Αττι-

κή δεν είναι σημερινή. Σήμερα, όμως, ενι-

σχύεται ο λόγος που θέλει αυτό τον στόχο

να γίνεται επιτέλους πραγματικότητα μέ-

χρι το 2030. Για καθαρή, γρήγορη και

ασφαλή συγκοινωνία στην Αττική, ταιρια-

στή με το περιβάλλον της.

Ενδεικτικά παραθέτω κάποια συγκεκριμένα

ζητήματα που αφορούν την συγκοινωνία

στην Αττική.

1. Διαπίστωση της έλλειψης συντονι-

σμένης λειτουργίας των συγκοινωνια-

κών μέσων.

Ο ΟΑΣΑ δεν κατάφερε να αναμορφώσει

μελετημένα και αποτελεσματικά τον συ-

γκοινωνιακό χάρτη της Ανατολικής Αττι-

κής. Αποτέλεσμα αυτής της ως σήμερα

αδυναμίας του είναι να ταλαιπωρούνται χι-

λιάδες συμπολίτες μας και κυρίως αυτοί

των οικονομικά αδύνατων κοινωνικών ομά-

δων που χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα

μεταφοράς. Δεν αξίζουν αυτής της μετα-

χείρισης! Να υπενθυμίσουμε στους υπεύ-

θυνους του Οργανισμού Αστικών Συγκοι-

νωνιών πως δεν κολακεύει κανένα η αόρι-

στη υποσχεσιολογία ότι κάποτε θα υπάρξει

ο Ενιαίος Συγκοινωνιακός Χάρτης της Αττι-

κής. Αυτός ο Χάρτης πρέπει να γίνει εδώ

και τώρα…

Ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 14126/10-6-08)

στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη

Πότε θα ολοκληρωθεί η Γενική Μελέτη
Μεταφορών του Νομού Αττικής για την
οποία σε προηγούμενες ερωτήσεις μου
στη Βουλή έχετε κάνει λόγο και πότε επι-
τέλους, θα διαμορφώσετε Ενιαίο Συγκοι-
νωνιακό Χάρτη στην Αττική με ενιαίο τρό-
πο τιμολόγησης;

Η απάντηση του Υπουργού 

Στο πλαίσιο του συντονισμού όλων των μέ-

σων που εκτελούν αστική- περιαστική συ-

γκοινωνία, γίνονται συζητήσεις για τη δια-

λειτουργικότητα του συστήματος ώστε να

υπάρξει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των

κατοίκων του νομού Αττικής με όλα τα συ-

γκοινωνιακά μέσα. Τις συνεννοήσεις αυτές

τις παρακολουθεί και ο ΟΑΣΑ προκειμένου

να υπάρξουν γενικότερες ρυθμίσεις προς

όφελος του επιβατικού κοινού. Το θέμα της

ενιαίας τιμολόγησης αντιμετωπίζεται στο

πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου, ενώ

στον ΟΑΣΑ λειτουργεί μόνιμη επιτροπή

που εξετάζει τα θέματα τιμολογιακής πολι-

τικής.

Το σχόλιο του Βουλευτή

Η κυβέρνηση αρέσκεται να αναφέρει υπο-

τιθέμενους σχεδιασμούς για το μέλλον της

δημόσιας συγκοινωνίας στην Ανατολική

Αττική με αποτέλεσμα να γίνεται απλός

παρατηρητής, χωρίς να εξασφαλίζει τίποτα

για τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής.

Καμία κουβέντα για τον Αττικό Σιδηρόδρο-

μο, καμία κουβέντα για τις ανταποκρίσεις

του με τα άλλα μέσα στο Νομό. Το πρό-

βλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης

στην Αττική χρήζει άμεσης λύσης και έτσι

πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι ως αφορ-

μή για μακρόπνοα σχέδια τα οποία μένουν

επί χάρτου και αποτελούν, δυστυχώς, άλ-

λοθι για την αδράνεια και την αναποτελε-

σματικότητα της κυβέρνησης.

του Βασίλη Οικονόμου
Βουλευτή Αττικής

Πάγιο και δικαιολογημένο αίτημα των κατοίκων της Ανα-

τολικής Αττικής, της πιο ραγδαία αναπτυσσόμενης περιο-

χής του λεκανοπεδίου, αποτελεί η κατασκευή και λειτουρ-

γία ενός Γενικού Νοσοκομείου. Η βουλευτής Περιφέρειας

Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου έχει πολλές φορές φέρει

στο προσκήνιο αυτό το θέμα, ζητώντας από τον Υπουργό

Υγείας να δώσει μια λύση στο χρόνιο πρόβλημα ελλιπών

παροχών δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει ο συνεχώς

αυξανόμενος πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής.

Δυστυχώς, όπως φαίνεται από την τελευταία απάντηση που

έδωσε στην Εύη Χριστοφιλοπούλου ο υπουργός Υγείας, η

κυβέρνηση δεν έχει ακόμη πειστεί για τη σκοπιμότητα ενός

τέτοιου έργου! Συγκεκριμένα, στην –απαράδεκτη- απάντηση

του υπουργείου, αναφέρονται τα εξής: «Η υπηρεσία (ΔΕΠΑ-

ΝΟΜ) βρίσκεται στο στάδιο διαδικασίας υπογραφής της Σύμ-

βασης για την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας». Δηλα-

δή, το υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ούτε καν

την τυπική διαδικασία που απαιτείται για να πειστεί ότι εί-

ναι επιτακτική η ανάγκη ενός Γενικού Νοσοκομείου στην

περιοχή! Αυτό και μόνο είναι ενδεικτικό του πως αντιλαμβά-

νεται αυτή η κυβέρνηση τη δημόσια υγεία στην Ανατολική

Αττική ενώ ακόμη και οι επόμενες ενέργειες στις οποίες

προτίθεται να προβεί αναμένονται να είναι εξαιρετικά χρο-

νοβόρες. 

Ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρει ο υπουργός Υγείας σχετι-

κά με τη διαδικασία που προτίθεται να ακολουθήσει το αρ-

μόδιο υπουργείο: «Η μελέτη σκοπιμότητας αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός 2 μήνών μετά την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης».
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί η

σχετική σύμβαση. Και συνεχίζει ο υπουργός: «Το χρονοδιά-

γραμμα υλοποίησης του έργου
εξαρτάται από τις διαδικασίες
που απαιτούνται για την έγκριση
της Διυπουργικής Επιτροπής για
την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (πε-
ρί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα)».
Πότε δηλαδή αναμένεται να κατασκευαστεί ένα Γενικό Νο-

σοκομείο στην Ανατολική Αττική, σε απλά ελληνικά; Κανείς

δεν μπορεί να ξέρει, καθώς όλες αυτές οι διαδικασίες, μέχρι

να παρθεί δηλαδή η απόφαση να κατασκευαστεί έναν Νοσο-

κομείο, χάνονται στο βάθος του χρόνου.   

Και μέχρι τότε, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη δημι-

ουργία ενός Γενικού Νοσοκομείου παραμένουν κενές περιε-

χομένου καθώς δεν έχει γίνει ως σήμερα καμιά ουσιαστική

ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, όπως φαίνεται καθαρά

από την απάντηση του αρμοδίου υπουργείου Υγείας…

Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη πειστεί για την 

σκοπιμότητα ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Αν. Αττική
καταγγέλλει η Εύη Χριστοφιλοπούλου
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 17, ΤΡΙΤΗ 20 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  21/12  8 μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Τετάρτη

210 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. με 14 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Επιλέγουμε:

1-6 Ορισμοί Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ του Δή-

μου.

8. Επιβολή προστίμου για διαφημιστικές αφίσες σε κοινό-

χρηστους χώρους, που δεν επιτρέπεται.

11. Επιμέρους διορθώσεις της αναθεώρησης κυκλοφορια-

κής μελέτης στην Εξοχή. 

Αρχιερατικό 3ετές μνημόσυνο

3 χρόνια διάβηκαν από την ημέρα που έφυγαν για

τον ουρανό οι άγγελοί μας, η Έφη και η Ειρήνα.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ώρα 9.30π.μ. θα τε-

λέσουμε τριετές αρχιερατικό μνημόσυνο στον Ιερό

Ναό Αγ. Ιωάννου πλατεία Βούλας. 

Οι γονείς, Δημήτρης και Εύα Καλαπόδη, 

η Γιαγιά Ειρήνη, οι συνάδελφοι, οι φίλοι. 
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. . . γ ια την υγειά μας

Διαχείριση του Αγχους
Οι έντονοι ρυθμοί της ζωής, ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος

που έχουμε στη διάθεσή μας, οι οικογενειακές, κοινωνικές

και οικονομικές υποχρεώσεις έχουν κάνει το στρες καθη-

μερινό μας «σύντροφο». Αιτία για να στρεσαριστούμε μπο-

ρεί να είναι ένα ασήμαντο γεγονός, όπως λ.χ. η φιλονικία

μας με κάποιον οδηγό στο δρόμο, ή ένα πολύ σημαντικό γε-

γονός, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή ένα

διαζύγιο. Αν και δεν μπορούμε πάντα να απαλλαγούμε από

το στρες, υπάρχουν τρόποι για να το ελέγξουμε και να το

εμποδίσουμε να υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας.

Το δημιουργικό και το αρνητικό άγχος 

Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αντίδραση του ορ-

γανισμού στα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, ο οργανισμός μας παράγει

κάποιες ορμόνες οι οποίες τον προετοιμάζουν για δράση.

Με λίγα λόγια, στο σώμα μας επικρατεί ένας «γενικός συ-

ναγερμός»! Το στρες μπορεί να είναι δημιουργικό, που μας

κρατάει σε εγρήγορση και μας βοηθάει να ανταποκριθούμε

στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ή αρνητικό, που μας

«μπλοκάρει» στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Γιατί οι γυναίκες έχουν περισσότερο στρες;

Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στο στρες, αλλά και στις

ψυχικές παθήσεις, λόγω της ιδιαίτερης βιοχημείας του

εγκεφάλου τους. Οι ορμόνες του στρες παραμένουν υψη-

λές στη γυναίκα ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας

της, σε αντίθεση με τους άντρες, στους οποίους οι ορμό-

νες αυτές μειώνονται. Εξάλλου, οι καθημερινές υποχρεώ-

σεις για τις περισσότερες σύγχρονες γυναίκες είναι τόσο

αυξημένες, που δεν αφήνουν περιθώρια για στιγμές χα-

λάρωσης. Συνήθως, στις γυναίκες το στρες «χτυπάει»

στην κοιλιά (το 70% των γυναικών που έχουν στρες πα-

ραπονιούνται για πόνους στο γαστρεντερικό σύστημα).

Αναγνωρίστε τα συμπτώματα!

• Εκνευρίζεστε με το παραμικρό. 

• Δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά. 

• Νιώθετε συνέχεια κουρασμένες και δεν έχετε όρεξη για

τίποτα. Σε προχωρημένο στάδιο το στρες εκδηλώνεται και

ψυχοσωματικά με: 

➢ Πόνο στο γαστρεντερικό και τη μέση 

➢ Ταχυκαρδίες 

➢ Πονοκεφάλους και άλλες σωματικές ενοχλήσεις

• Μπορεί, επίσης, να εμφανιστεί νευρογενής ανορεξία ή

βουλιμία. 

Περιορίστε το καθημερινό σας στρες

Tο στρες προκαλεί την έκκριση των κατεχολαμινών, που

κουράζουν και φθείρουν την καρδιά, επειδή προκαλούν

ταχυκαρδία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αλλά επι-

δρούν αρνητικά και σε άλλα συστήματα του οργανισμού,

όπως είναι το γαστρεντερικό, το αγγειακό, τα νεφρά και

τα μάτια. Για ένα σύγχρονο άνθρωπο όμως, το στρες απο-

τελεί στοιχείο της καθημερινότητάς του και φαίνεται πολύ

δύσκολο να καταφέρει να το περιορίσει. Υπάρχουν ωστό-

σο μικρά τρικ που μπορείτε να υιοθετήσετε για να το κα-

ταπολεμήσετε: 

• Δωρίστε στον εαυτό σας το μεσημεριανό ύπνο και ένα

καλό βιβλίο!

• Κοιμηθείτε για τουλάχιστον 30 λεπτά στη διάρκεια της

ημέρας. Aκόμα κι αν δεν ανήκετε στους λίγους τυχερούς

που έχουν την πολυτέλεια να κοιμηθούν στις 3 το μεση-

μέρι, επειδή επιστρέφετε αργά από τη δουλειά σας, κοι-

μηθείτε ακόμα και στις 6. Mισή ώρα ύπνου στη διάρκεια

της ημέρας αντιστοιχεί σε περίπου 2 ώρες βραδινού

ύπνου και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των

κατεχολαμινών. 

• Κλείστε την τηλεόραση και βάλτε να ακούσετε την αγα-

πημένη σας μουσική. Kαθίστε αναπαυτικά στον καναπέ

σας και διαβάστε ένα περιοδικό της αρεσκείας σας ή ένα

καλό βιβλίο. H έντονη εναλλαγή εικόνων στην οθόνη της

τηλεόρασης εντείνει το στρες και σας απομονώνει, ενώ

αντίθετα το διάβασμα, η μουσική ή το θέατρο θα σας χα-

λαρώσουν, θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας βοηθήσουν

να ξεχαστείτε. 

Ιωάννα Βαρδάκου

Ψυχολόγος, MSc
Επιστημονική Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού 

& Θεραπευτικού Κέντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ζητείται προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

Τηλ.: 210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932488119

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr

Ελεγχος μαστού 

στα Σπάτα
Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Σπάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εται-

ρία Μαστολογίας, στην οποία πρόεδρος είναι η Δόκτωρ

Λυδία Ιωαννίδου–Μουζάκα, διοργανώνει ενημερωτική

εκστρατεία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

την Τρίτη 20 Ιανουαρίου από τις 3:00 μ.μ έως τις 9:00

μ.μ., μπροστά στο Δημοτικό Στάδιο με διώροφο λονδρέ-

ζικο λεωφορείο στα πλαίσια του προγράμματος «Εθνική

Αντικαρκινική Εκστρατεία» του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ακόμη, στον  άνω όροφο του λεωφορείου θα υπάρχει ευ-

χέρεια για δωρεάν εξέταση μαστών από ιατρούς της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.                     

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΟΣ
Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Η Νομαρχία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Δημοσθένης”

(Κορωπί), οργανώνουν εκδήλωση με θέμα “Δωρεά οργά-

νων σώματος”, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δήμου Καλυβίων.

Ελεγχος μαστού 

στην Κερατέα
Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Κερατέας  θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 20 Ια-

νουαρίου πρόγραμμα ενημέρωσης για την καταπολέμη-

ση του καρκίνου του μαστού, σε συνεργασία με την Ελ-

ληνική Εταιρεία Μαστολογίας.

Ετσι, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου από 10:00 π.μ. έως 2:00

μ.μ θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κερατέας

διώροφο λονδρέζικο λεωφορείο (αντίκα), όπου εθελό-

ντριες θα ενημερώνουν το κοινό και θα διανέμουν έντυ-

πο ενημερωτικό υλικό της Ελληνικής Εταιρείας Μαστο-

λογίας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η συμμετοχή όλων και κυρίως του γυναικείου πληθυ-

σμού θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ενημέ-

ρωση, πρόληψη και ουσιαστική θωράκιση της υγείας. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη προ-

ετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210 8955.180,

6944919230.

Εκπαιδευτικός εξειδικευμένη στο γρήγορο διάβα-

σμα και την αποτελεσματική μάθηση, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον σε παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου Ελ-

ληνικά και Αγγλικά στις περιοχές Βουλιαγμένη - Βού-

λα - Βάρη - Βάρκιζα.

Ειδικές τιμές σε παιδιά με διάγνωση δυσλεξίας. 

Τηλ. 698-6429527

Ο  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδόση και

της Χαριθέας, το γένος  ΛΑΜΗΡΗ, που γεννήθηκε στη

Λεμεσσό Κύπρου και  κατοικεί στη Γλυφάδα και η

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του  Σεραφείμ και της

Μαργαρίτας, το γένος ΛΑΟΠΟΔΗ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα,  θα έλθουν σε γά-

μο  που  θα  γίνει  στην Κέρκυρα.

ΓΑΜΟΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 16/10/08

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 13977

& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Τμήμα Χωροταξίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη Εφαρ-

μογής της Π.Μ. «Παραλίας» (Αγίου Δημητρίου) του Δήμου Κρωπίας κα-

τά τη δεύτερη ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα την παρ. 5, όπως συμπλη-

ρώθηκαν με τον Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/03.10.94).

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουρ-

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων, της περιοχής παραλίας Αγ. Δημητρί-

ου, περιφέρειας Δήμου Κρωπίας, που εκτείνεται μεταξύ των οδών Απει-

ράνθου και Αγ. Δημητρίου και Στ. Δήμα, να προσέλθουν στο Δημοτικό

Κατάστημα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τμήμα Χωροταξίας,

Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής «Παραλίας»

Αγίου Δημητρίου περιφέρειας Δήμου Κρωπίας που ολοκληρώθηκε και

αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, στη Δ/νση Πολεο-

δομίας, στην Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Κρωπίας.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-

ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων, όσον

αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των πα-

ραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1.  Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του συμβολαίου ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και

τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν.2242/94 η δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ.5 του

άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

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

τάρτη και Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 13.00

Ο προϊστάμενος Χωροταξίας Ο Δ/ντης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ

Ιωάννης Καραΐσκος Δημήτριος Παπακυριακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευές οδοστρωμάτων 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ.: 400.000,00 €

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 374/12.01.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για

την εκτέλεση του έργου:

«Επισκευές οδοστρωμάτων 2009»

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

πτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 400.000,00€.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης  των εργασιών που δημοπρατούνται είναι

336.134,45€ εκ των οποίων τα 73.901,18€ είναι δαπάνη ασφάλτου.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10 του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη

και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2)

εργάσιμες ημέρες προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργολη-

πτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π.

τάξης Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

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

των Δώδεκα (12) μηνών.

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

του δημοπρατούμενου ποσού ήτοι 6.722,69 € πρέπει να απευθυνθεί

προς ΔΗΜ. ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμμάτιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφω-

να με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δε θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Σαρωνίδα

Τηλ.22910-54444, fax: 22910-53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190/07

απόφαση του Κ.Σ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. οικ.

37190/12-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα ΠΟΤΑ, θα

προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω.

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανα-

κοινώσεων της Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εντός δέκα (10)

ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, τις εργάσιμες

ώρες και ημέρες.

Πληροφορίες κ. Μπατάλη Βασιλική, τηλ. 22910-544444 και 22910 54891

εσωτ. 5.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α/α Αντιπρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν την

εκμετάλλευση των κυλικείων  των  Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. – ΑΙΓΑΛΕΩ,

ΑΡΤΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ – να κα-

ταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διά-

στημα δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέρο-

ντος.                        

Η ανάθεση είναι διετής και θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.,

αφού προηγηθεί γνώμη της αρμόδιας επιτροπής. Τα κριτήρια με βάση τα

οποία θα γίνει η μοριοδότηση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων

είναι τα ακόλουθα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Κάρτα ανεργίας

Για κάθε μήνα ανεργίας (1 μόριο)

Η κάρτα ανεργίας πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν

από τη πρώτη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους

Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ

(17.600,00€) (10 μόρια)

Υποψήφιοι με οικογενειακό εισόδημα άνω των δέκα επτά χιλιάδων εξακο-

σίων ευρώ (17.600,00€) μετέχουν, αλλά δεν μοριοδοτούνται επί του συ-

νόλου των κριτηρίων, εκτός αυτών των μορίων που δύναται να έχουν, αν

ανήκουν σε κατηγορία πολυτέκνων.

Υποψήφιοι πολύτεκνοι με εισόδημα μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια

σαράντα ευρώ (29.340,00€) μετέχουν και μοριοδοτούνται κανονικά επί

του συνόλου των κριτηρίων.

Υποψήφιοι πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα άνω των είκοσι εννέα χι-

λιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (29.340,00€) μετέχουν, δεν μοριοδο-

τούνται επί του συνόλου των κριτηρίων και προηγούνται στη λίστα των

υποψηφίων αυτοί με το χαμηλότερο εισόδημα. 

Πολύτεκνοι

Μοριοδοτούνται με πέντε (5) μόρια οι παρακάτω κατηγορίες:

Γονέας με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα.

Επιζών ή άγαμος γονέας  με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα.

Διαζευγμένος με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, εφόσον με δικαστική

απόφαση έχει την επιμέλεια αυτών.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι θα

δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι άλλο μέλος της οικο-

γένειας δεν θέτει υποψηφιότητα, προκειμένου να του ανατεθεί η εκμε-

τάλλευση κυλικείου ή σε διαφορετική περίπτωση δεν μοριοδοτείται.

Μοριοδοτούνται με οκτώ (8) μόρια οι παρακάτω κατηγορίες:

Γονέας με πέντε (5) προστατευόμενα τέκνα.

Επιζών ή άγαμος γονέας με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα.

Διαζευγμένος γονέας με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, όπου με δι-

καστική απόφαση έχει την επιμέλεια αυτών.

Μοριοδοτούνται με δώδεκα (12) μόρια οι παρακάτω κατηγορίες:

Γονέας με έξι (6) προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Επιζών ή άγαμος γονέας με πέντε (5) προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Διαζευγμένος γονέας με πέντε (5) προστατευόμενα τέκνα, όπου με δικα-

στική απόφαση έχει την επιμέλεια αυτών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη

διάρκεια της ανεργίας και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο υποψήφιος με

το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο)

Πιστοποιητικό υγείας 

Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κάρτα ανεργίας 

Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (φωτοτυπία

επικυρωμένη)

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, λόγω ελλείψεως σχετικής υποχρε-

ώσεως, θα υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του

υποψηφίου, ότι δεν υπεβλήθη δήλωση εισοδήματος.

Επιπροσθέτως, τα παρακάτω δικαιολογητικά προσκομίζονται στις ειδικές

περιπτώσεις, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/86 (βλ.: παράγραφος: 3, κεφάλαιο Ι, περί-

πτωση δ΄).

Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. 

Οι βασικοί όροι για την ανάθεση, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στη σύμ-

βαση, που θα υπογράψει, είναι οι κάτωθι:

α) Ο χρησάμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει τα είδη του κυ-

λικείου στους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου, σε τιμές κατώτερες

κατά ποσοστό 10% από αυτές που προβλέπονται από τις αγορανομικές

διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά για τα αντίστοιχα καταστήματα τρί-

της (γ΄) κατηγορίας της περιοχής.

β) Ο χρησάμενος υποχρεούται να καταθέσει στον Ο.Α.Ε.Δ. ποσό 586,94€

σαν εγγύηση, που θα παραμείνει άτοκο.

γ) Ο χρησάμενος φέρει τα βάρη λειτουργίας του κυλικείου και βαρύνεται

με την κατανάλωση ύδατος και ρεύματος που αντιστοιχεί σ’αυτό και προσ-

διορίζεται με ιδιαίτερους μετρητές που θα εγκαταστήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. με δα-

πάνες του.

δ) Ο χρησάμενος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε βλάβη

ή φθορά, που θα παρουσιάζεται στα είδη ή στις εγκαταστάσεις του κυλι-

κείου.

Τα Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. , στα οποία θα γίνει ανάθεση κυλικείου, είναι

τα  ακόλουθα:

ΑΙΓΑΛΕΩ : Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων / 12243 – ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. : 210 -

5989434, 210 -5989463, 210 -5989452-4.

ΑΡΤΑΣ : Διόδια Άρτας – Πέτα / 47100 – ΑΡΤΑ, τηλ. : 26810 – 70006,

26810 - 70004, 26810 - 70849.

ΒΟΛΟΥ : Αθηνών 64 / 38500 – ΒΟΛΟΣ, τηλ. : 24210 – 63684, 24210 –

63686, 24210 – 60104. 

ΚΑΒΑΛΑΣ : Περιγιάλι 2 / Τ.Θ. 1326 / 65201 – ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. : 2510 –

231169, 2510 – 231167, 2510 – 228834.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Εθνική Οδός Καλαμάτας – Αθήνας / 24100 – ΑΣΠΡΟΧΩ-

ΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, τηλ. : 27210 – 69320, 27210 – 69534.

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : Χίλια Δένδρα / Τ.Θ. 126 / 69100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. :

25310 – 36199, 25310 – 24918, 25310 – 36178.

ΛΑΜΙΑΣ : Μεγάλη Βρύση / 35100 – ΛΑΜΙΑ, τηλ. : 22310 – 51231, 22310

– 24151, 22310 – 31490.

ΛΑΡΙΣΑΣ : Ερμογένους 10 / 41447 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. : 2410 – 254766, 2410 –

564650.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : Πάροδος Σταυροπούλου / 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, τηλ.

:26310 – 51383.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Λεωφόρος Τατοϊου 125 & Λύρα 140 /14564 -  ΚΗΦΙΣΙΑ, τηλ. :

210- 8002798, 210 - 6205642.

ΠΕΙΡΑΙΑ : Μαυρομιχάλη 17-19 / 18545 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. :210 – 4120948,

210 – 4114648.

ΠΑΤΡΑΣ : Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 26500 – ΠΑΤΡΑ, τηλ. : 2610 – 966906,

210 – 966908. 

ΑΛΙΜΟΥ :Εθνικής Αντιστάσεως 8 / 17456 ΑΛΙΜΟΣ, τηλ. :  210 – 9989701,

210 - 9989703. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εντός της προθεσμίας, να καταθέσουν τις

αιτήσεις τους και τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ.: Δι-

εύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, επί της

οδού: Εθνικής Αντιστάσεως 8 / 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ, Γραφείο 320,  3ος όρο-

φος, τηλ: 210 9989703.

Πληροφορίες θα δίνονται και στα τηλέφωνα των ΚΕΤΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., που

αναφέρονται παραπάνω. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ.ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Αρ. Πρωτ.: 407 12/01/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική

δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατά-

ξεων του Π. Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο:

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα

καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 26/01/2009,

ημέρα Δευτέρας με ώρα έναρξης την 09:30π.μ. και ώρα λήξης την

10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.785,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας το γραφείο Φυσικής Αγωγής της

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής διοργάνωσε το πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-

σης Μαθητών-τριων Λυκείων. 

Κατηγορία αγοριών Απονομή

1ος Φαϊδας Ορέστης - Β’ Τοσίτσειο Μαύρου Κυριακή - Προϊσταμένη Γρ. Φυσικής Αγωγής

2ος Παγιαβλάς Αθανάσιος - 2ο Παλλήνης Δικαπόπουλος Τάσος Κ.Φ.Α.

3ος Πικάκος Ανδρέας - 2ο Παλλήνης Σαργιανίδης Κων/νος Κ.Φ.Α.

και Πουτάκης Μ. - 1ο Αχαρνών Μιχάλης Ηλίας Κ.Φ.Α.

Κατηγορία Γυναικών Απονομή

1η Σαρρή Ευτυχία - 2ο Βούλας Μαύρου Κυριακή, Προϊσταμένη Γραφ.Φυσ. Αγωγής

2η Πιερράκου Αικατερίνη - 1ο Κορωπίου Ευδοκίου Μαρία Κ.Φ.Α.

3η Σεργεντάνη Ηλέκτρα - 1ο Αχαρνών Καπνίας Κων/νος Κ.Φ.Α.

και Λάντζα Μαρία - 2ο Βούλας Δημητριάδου Στυλιανή Κ.Φ.Α.

Οι δύο πρώτοι από κάθε κατηγορία θα μεταβούν στην Καρδίτσα το Μάρτιο για την τελική φάση.

Αγώνες λυκείων Ανατολικής Αττικής

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των νεαρών

αθλητών και αθλητριών του ΑΡΗ Βούλας.

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία των ανθρώπων του Γ.Σ.

«ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ και Α.Ο. «ΑΡΗΣ» 2006 οι επιτυχίες

των αθλητών και αθλητριών στο Πανελλήνιο αυτό

πρωτάθλημα.

Στην τελική φάση του πρωταθλήματος περάσανε οι:

- Δημ. Σταθουλόπουλος: Πέρασε στο ατομικό, διπλό

και μεικτό. 

- Φίλια Εμίρη: πέρασε επίσης στο ατομικό, διπλό και

μεικτό. (οι δύο παραπάνω αθλητές έχουν παραχω-

ρηθεί για ένα χρόνο σε άλλους συλλόγους).

- Χαρά Νίνου: πέρασε στο ατομικό και στο μεικτό

- Στέλλα Πατεράκη: Πέρασε στο ατομικό.

Συνολικά δηλαδή στην τελική φάση περάσανε αθλητές

και αθλήτριες σε 9 αγωνίσματα, ενώ την προηγούμενη

χρονιά στο ίδιο πρωτάθλημα, είχαν περάσει σε 3. 

Νίκες ακόμη έκαναν, χωρίς να τα καταφέρουν όμως

να περάσουν στην τελική φάση στα ατομικά οι:

- Φραγκισκάτος Αυγουστίνος, Δημητρόπουλος

Γιάννης, Στραϊτούρη Ελένη και Ισαμπάλογλου Ιφι-

γένεια. 

- Στα διπλά οι Περράκης Στέλιος με τον Λυκούδη

Παν. και Δημητρόπουλος με Σκουτέρη. 

Στα διπλά Κορασίδων οι Στραϊτούρη με την Πατεράκη,

Σκοβάτσου με την Φίσερ και Νίνου με Ισαμπάλογλου.

Στα διπλά μικτά οι Κουρτζάς – Ισαμπάλογλου, Κο-

μνηνός – Στραϊτούρη και Αϊβαλιώτης – Πατεράκη.

Στους αγώνες αυτούς οι ομάδες του ΑΡΗ είχανε την

μεγαλύτερη συμμετοχή με 16 αθλητές και αθλήτριες.

Η τελική φάση του πρωταθλήματος Παίδων – Κορα-

σίδων θα γίνει στις 4 & 5 Απριλίου. 

Προκριματική φάση 
Παν/νιου Πρωταθλήματος Πινγ - Πονγκ

Παίδων – Κορασίδων

Ένα μόνο σετ μακριά από τις 8 καλύτερες

ομάδες του Ευρωπαϊκού βόλεϊ το Μαρκόπουλο

Με 3 – 0 σετ «καθάρισαν» τα κορίτσια του Μαρκόπουλου

την ισπανική Μπούργος την Τετάρτη 23/1 στον καθοριστι-

κό μεταξύ τους αγώνα στο Κλειστό Μαρκοπούλου, γρά-

φοντας έτσι με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην

ιστορία του Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου.

Οι φίλοι της ομάδας βόλεϊ του Μαρκόπουλου χάρηκαν όχι

μόνο μια σπουδαία νίκη, αλλά και ένα υπέροχο παιχνίδι για

γερά νεύρα. Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν στην κόψη του

ξυραφιού για την επικράτηση, όπως μαρτυρούν και τα σετ:

27 - 25, 28 - 26, 25 - 21.

Το Μαρκόπουλο έθεσε γερές βάσεις για το όνειρο της

πρόκρισης στους 8 του Ευρωπαϊκού Challenge Cup Γυναι-

κών και ήδη κρατάει το μισό εισιτήριο στα χέρια του, αφού

αρκεί ένα μόνο σετ στον επαναληπτικό της Ισπανίας στις

21/1 για να προκριθεί.

Αμέσως μετά τον αγώνα, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώ-

της Μαγουλάς δήλωσε μεταξύ άλλων: “Νιώθουμε ιδιαίτε-
ρα περήφανοι που είμαστε μάρτυρες αυτού του ονείρου
να γίνεται πραγματικότητα και που δικαιωνόμαστε όσοι -
χρόνια πριν - πιστέψαμε και επενδύσαμε σε αυτή την
σπουδαία ομάδα. Είμαστε και θα είμαστε όλοι δίπλα σας”.

Ο στόχος επετεύχθη για τη

γυναικεία ομάδα του ΝΟΒ

που νίκησε με 16-5 τη Ναν-

σί στον τελευταίο της αγώ-

να για τη δεύτερη προκρι-

ματική φάση του Τσάμπιονς

Καπ και κατέκτησε την

πρώτη θέση του Δ' ομίλου.

Έτσι η ομάδα της Αλεξίας

Καμμένου θα αντιμετωπίσει

στη φάση των "8" μία εκ

των δεύτερων των άλλων

ομίλων, με πιθανές αντιπά-

λους τη Φιορεντίνα, τη Γλυ-

φάδα και τη Σαμπαντέλ,

αποφεύγοντας την Κίνεφ

Κίρισι, την Πρωταθλήτρια

Ευρώπης Οριτζόντε Κατά-

νια και τη Χόνβεντ.

Στον αγωνιστικό τομέα ο

ΝΟΒ παρά το γεγονός ότι

δεν μπήκε δυνατά στο

ματς (το πρώτο οκτάλεπτο

τελείωσε ισόπαλο 1-1), πή-

ρε... φόρα στη συνέχεια

και έφτασε τελικά στην

άνετη επικράτηση με την

Ασημάκη να είναι και πάλι

πρώτη σκόρερ (5 γκολ) και

τις Γερόλυμου-Λιόση να

ακολουθούν (σημείωσαν

από τρία τέρματα).

Champions Cup

Στη φάση των “8” η γυναικεία ομάδα του ΝΟΒ

Με ήττα καλοσώρισε το 2009 

η αντρική ομάδα του ΝΟΒ

Την ήττα με 9-8 στην έδρα του ΠΑΟΚ γνώρισε ο ΝΟΒ για

την έβδομη αγωνιστική της Α1 ανδρών.

Έτσι η ομάδα μας μπήκε με το... αριστερό στη νέα χρονιά

αφού αυτός ήταν ο πρώτος της αγώνας για το 2009.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή έμειναν από την αρχή πί-

σω στο σκορ, πάλεψαν για να γυρίσουν το παιχνίδι αλλά τε-

λικά δεν τα κατάφεραν.
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Το κινητό το φόρτισες, το Bluetooth το ίδιο, το αυτοκί-

νητο το έβαλες στη πρίζα; Αυτή θα είναι η ερώτηση που

θα συνηθίζεται στο μέλλον και όχι: «έβαλες βενζίνη»;

Μια «νέα» τεχνολογία εμφανίστηκε από τις αυτοκινη-

τοβιομηχανίες που ήρθε να εξαλείψει το πρόβλημα εκ-

πομπής καυσαερίων και πετρελαίου. 

Ποιος δεν θα ήθελε ένα αυτοκίνητο απολύτως οικολο-

γικό και οικονομικό που δεν θα εξαρτάται από τις εται-

ρείες πετρελαίου;

Η «νέα» τεχνολογία είναι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνη-

τα. Το «νέα» το βάζω σε εισαγωγικά αφού για πρώτη

φορά κυκλοφόρησαν τέτοιου είδους αμάξια το 1996

από την General Motors στους δρόμους της Καλιφόρ-

νιας. Το 1997 έβγαλε μοντέλο η Nissan, το 2003 η

Toyota (το μοντέλο Rav-ev). Και στις τρεις περιπτώσεις

οι εταιρείες μετά από χρόνια τα ανακάλεσαν και τα κα-

τέστρεψαν παρά τις αντιρρήσεις των χρηστών τους. Το

γιατί είναι άγνωστο…

Τώρα επανέρχονται οι εταιρείες με καινούργια μοντέλα

πιο εξελιγμένα χωρίς τις ατέλειες των προηγούμενων.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν

κανέναν καπνό εξάτμι-

σης, έχουν την ελά-

χιστη ρύπανση,

είναι ικανά

απόδοσης

και επιτά-

χυνσης

που υπερβαί-

νει αυτή των συμβατικών αυτοκίνητων βενζίνης, μειώ-

νουν έως και εξαλείφουν την εξάρτηση από το πετρέ-

λαιο, είναι σχεδόν αθόρυβα, έχουν ελάχιστο κόστος

συντήρησης και service. Οι μέχρι τώρα μπαταρίες που

χρησιμοποιούσαν στα μοντέλα είχαν προβλήματα:

υψηλές δαπάνες, περιορισμένη απόσταση ταξιδιού,

χρόνος φόρτισης, και διάρκεια ζωής μπαταριών. Αν και

μερικά πρότυπα είναι ακόμα σε περιορισμένη παραγω-

γή, τα περισσότερα δημοφιλή HΑ έχουν αποσυρθεί από

την αγορά και έχουν καταστραφεί από τους κατασκευ-

αστές τους. Οι σημαντικότεροι αμερικανικοί κατασκευ-

αστές αυτοκινήτων έχουν κατηγορηθεί ότι σκόπιμα

υπονομεύουν τις προσπάθειες παραγωγής ηλεκτρικών

οχημάτων.

Τον Ιούνιο του 2008 έγινε για πρώτη φορά στην Ελλά-

δα πραγματικότητα η κυκλοφορία ενός ηλεκτροκίνητου

αυτοκινήτου, του Reva. Ένα κανονικό αυτοκίνητο για 4

άτομα. Για να ξεκινήσεις απλά γυρίζεις το κλειδί στη μί-

ζα, απελευθερώνεις το χειρόφρενο και γυρίζεις έναν

διακόπτη από τη θέση «Ν» (νεκρά) στη θέση «F” (ταχύ-

τητα).

Εάν χρειαστείς γρήγορη επιτάχυνση ή extra ώθηση για

μια μεγάλη ανηφόρα, γυρίζεις τον διακόπτη στη θέση

«Β».

Τόσο εύκολο, και φτάνεις στον προορισμό σου με

ασφάλεια, μηδέν κόστος, και μηδέν ρύπανση του περι-

βάλλοντος. Χρειάζεται 6 ώρες για επαναφόρτηση (η

οποία γίνεται σε μια οποιαδήποτε μπρίζα του σπιτιού

μας) και έχει αυτονομία 100χλμ.

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η εκμετάλλευση της

ηλιακής και της αιολικής ενέργειας για την κίνηση του

αυτοκινήτου. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή ένωση έχει βά-

λει στόχο στα επόμενα 30 χρόνια να αντικαταστήσει το

πετρέλαιο με άλλες μορφές ενέργειας. 

Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι σε πόλεις όπως το Los

Angeles, το Mexico City και πρόσφατα και σε περιοχές

τις Κίνας, μεταδίδονται συχνά έκτακτα ανακοινωθέν

για την μόλυνση της ατμόσφαιρας με συμβουλές μείω-

σης της κυκλοφορίας από ευπαθείς ομάδες, μάλλον

έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι δραστικό, ν’ αφήσου-

με πίσω το πετρέλαιο και να ψάξουμε για εναλλακτικές

λύσεις. Οι οποίες είναι υπαρκτές και εφαρμόσιμες. Το

θέμα είναι αν τα οικονομικά συμφέροντα θα αφήσουν

τη γη να αναπνεύσει. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Φορτίστε τα και ...δρόμο!

Reva, το πρώτο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που κυκλοφό-
ρησε στην Ελλάδα

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύ-

ρος Ζαγάρης βρέθηκε στην

Ξιαμέν της Κίνας, (την Πρω-

τοχρονιά) με αφορμή τον 7ο

χρυσό μαραθώνιο της πόλης.

Κατά τη διήμερη παραμονή

του υπέγραψε την αδελφο-

ποίηση με την πόλη Ξιαμέν

και εγκαινίασε το νέο αθλη-

τικό μουσείο της πόλης που

είναι αφιερωμένο στον μα-

ραθώνιο και τους Ολυμπια-

κούς αγώνες.

«Μεγάλη έκπληξη ήταν για

μένα η πτέρυγα που είναι

αφιερωμένη στην πόλη του

Μαραθώνα και στην μαραθώ-

νια φλόγα. Η αδελφή πόλη

της Κίνας, προβάλλει με τον

καλύτερο τρόπο την πόλη

του Μαραθώνα», είπε μετα-

ξύ άλλων ο Σπ. Ζαγάρης.

Η τελετή αφής της φλόγας

έγινε στο βωμό που κατα-

σκεύασαν, για τον σκοπό αυ-

τό, με γλυπτά μαραθωνοδρό-

μων, του πρωταθλητή Κίνας

και της Μαρίας Πολύζου,

πρωταθλήτριας Ελλάδος.

Τον Δήμαρχο στο ταξίδι του

συνόδευε η πρωταθλήτρια

Μαρία Πολύζου, υπεύθυνη

του Μουσείου Μαραθωνίου

δρόμου.

Προβάλλοντας το Μαραθώνα...
Επειδή υπήρξαν κακόβουλα

σχόλια μερίδας δημοτικών συμ-

βούλων του Δήμου, ότι ο Δή-

μαρχος ταξιδεύει στο εξωτερι-

κό με έξοδα του Δήμου, απαντά

με έγγραφό της η Οικονομική

υπηρεσία: “...Στην υπηρεσία

μας δεν έχουν χρεωθεί παρα-

στατικά και λοιπά δικαιολογητι-

κά που να δικαιολογούν έξοδα

δημάρχου στα ταξίδια τόσο στο

εξωτερικό όσο και στο εσωτερι-

κό”. 

Σ.Σ.: Τέτοιες εκδηλώσεις θα

έπρεπε να τις ενισχύει και η

τοπική κοινωνία αλλά και η

Κρατική μηχανή γενικοτερα,

γιατί δεν τιμάται ο Μαραθώνας

αλλά ολόκληρη η Ελλάδα, από

τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις στην Κίνα για τα

2.500 χρόνια από την Μάχη του

Μαραθώνα!

Στιγμιότυπο από την παράδοσης της φλόγας. Διακρίνεται ο Δή-
μαρχος Μαραθώνα με αθλητική στολή.


