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Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Εντυπωσιακή Εκδήλωση 

Ξεπέρασε τις προσδοκίες, η εκδήλωση του νέου συνδυα-
σμού ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ και έδωσε ελπίδα, ότι κάτι θετικό

γεννήθηκε για την πόλη της Βούλας.          Σελίδα 20

ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ

ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Το ΤΡΕΝΟ ως βασικό μέσο μεταφοράς 

στην Ανατολική και Δυτική Αττική 

Είμαι από αυτούς που υπο-

στηρίζει τα τελευταία χρό-

νια ότι για μια καθαρή, γρή-

γορη και σίγουρη μετακίνη-

ση στην Αττική πρέπει να

αναδειχθεί το τρένο ως βα-

σικό μέσο μεταφοράς και

συγκοινωνίας τα επόμενα

είκοσι χρόνια. 

Τη θέση μου αυτή υποστηρί-

ζουν ολοένα και περισσότε-

ροι πολίτες και φορείς κατανοώντας ότι το μόνο φι-

λικό προς το περιβάλλον μέσο και η μόνη μετακίνη-

ση χωρίς κινδύνους και σε ορισμένο χρόνο είναι το

ΤΡΕΝΟ, δηλώνει ο βουλευτής Βασίλης Οικονομου.

Συνέχεια στη σελ. 2

Αποτελέσματα
έρευνας 

υδροφόρου 
ορίζοντα 

στο Κορωπί
Το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης επιβεβαίωσε

τις προτάσεις, που η Νομαρχία είχε υποβάλει προ

δύο ετών στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας,

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ποσοτική και ποι-

οτική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα της Ατ-

τικής.

Η Νομαρχία ζήτησε, την σφράγιση των γεωτρήσε-

ων που παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις

χρωμίου και ψευδαργύρου και την συνεχή παρακο-

λούθηση της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα

με χημικές αναλύσεις των συγκεκριμένων σημείων.

Σελίδα 7

«Θα χρεώσω το Δήμο όσο μπορώ περισσότερα»
Γ. Μάντεσης, Δήμαρχος

Προεκλογική συζήτηση... για τον 

Προϋπολογισμό στη Βούλα
Αν και αποκλειστικό θέμα συζήτησης στο Δ.Σ. Βούλας ήταν ο προϋπολογισμός, η συζήτηση εξετράπη σε
προεκλογική αντιπαράθεση. “Πανικός” χαρακτηρίστηκε από τη μειοψηφία. Σελ. 11

2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υδροβιότοπων 
Οι υγρότοποι αποτελούν έναν από τους πλέον πολύτιμους  πόρους του πλανήτη μας. Ας προστατεύσουμε τους
υδροβιότοπους της περιοχής μας, γιατί  η φύση είναι ζωή και  η ζωή χρειάζεται υγεία.                       Σελ. 2

«Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία»
Καινοτόμο πρόγραμμα 

του ΟΑΕΔ για νέους Σελ. 7

Διαμαρτύρονται  επιχειρηματίες

για τα έργα στην οδό

Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα Σελ. 6

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη

Βουλιαγμένη, απορυθμίζουν

την πόλη, σελ. 3

Νομαρχία και κοινωνία λένε όχι στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

αλλά το έργο προχωρεί!             σελ. 6
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Δευκαλίων: ο πατριάρχης των

Ελλήνων γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Χωρίς αγροτιά, η Ελλάδα θα

σβήσει   Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Διαδικτυακή “λάβα” Σελ. 7

Ορθοπεδικός ή Ορθοπαιδι-
κός; Σελ.17

Απ’ το καρφί... Σελ.9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

2 Φεβρουαρίου: 

Παγκόσμια Ημέρα Υδροβιότοπων
Υγρότοπος  ονομάζεται κάθε περιοχή  που κατακλύζεται από νερό (στά-

σιμο ή τρεχούμενο ή γλυκό ή αλμυρό) αλλά και οι περιοχές που δεν κα-

λύπτονται ποτέ από νερό, αλλά που το υπόστρωμά τους  είναι υγρό για

μεγάλα διαστήματα τους έτους. Τεχνητοί υγρότοποι είναι οι ταμιευτήρες

νερού, οι αλυκές και οι ορυζώνες.

Οι υγρότοποι αποτελούν έναν από τους πλέον πολύτιμους  πόρους του

πλανήτη μας. Εκεί  υπάρχει  μεγάλος  αριθμός  μεταναστευτικών  ψαριών

και πουλιών που βρίσκουν καταφύγιο.

Τα  οικοσυστήματα που περιέχουν οι υγρότοποι  βοηθούν στην βιοποικι-

λότητα και συμβάλουν  καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία του υδατικού

κύκλου. 

Δυστυχώς οι  υδροβιότοποι καταστρέφονται από ρύπανση, λαθροθηρία,

υπεράνληση υδάτων για άρδευση, καταπάτηση, αυθαίρετη δόμηση

Ας προστατεύσουμε τους υδροβιότοπους της περιοχής μας, γιατί  η φύ-

ση είναι ζωή και  η ζωή χρειάζεται υγεία (καθαρό περιβάλλον)  και ηρεμία

(ψυχής και πνεύματος) τα οποία προσφέρει απλόχερα  ο υδροβιότοπος  

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού καλεί  τους μηχανικούς περι-

βάλλοντος που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μ΄ αυτό το θέμα να επι-

κοινωνήσουν στα τηλ. του ΕΚΤ&Π 2106020026 -6974380541

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Στα Σπάτα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό 0.40 Σπάτα-Λού-

τσα, στο τμήμα της από τη συμβολή των οδών Β. Παύλου και Δημ.

Χρ. Μπέκα για 800μ. περίπου, λόγω έργων και στα δύο ρεύμα κυ-

κλοφορίας και για χρονικό διάστημα μέχρι 29/4.

Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία θα διενεργείται από παρακαμπτή-

ρια οδό που θα δημιουργηθεί 50μ. περίπου από τη διασταύρωση

των οδών Βασ.Παύλου και Δημ. Χρ. Μπέκα, στο ρεύμα κυκλοφο-

ρίας προς Αρτέμιδα.

Στην Παιανία
Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα πραγματοποιούνται κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις τμηματικά και ανά λωρίδα σε δρόμους της

Αγίας Παρασκευής, Παιανίας, Κορωπίου και Νέου Ψυχικού.

Α) Λεωφ. Μεσογείων από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως τον

Σταυρό, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα σε μήκος 150 μέτρων

μέχρι 15 Μαρτίου, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.

Β) Λ. Μεσογείων στο τμήμα από τη Λ. Χαλανδρίου έως το Νο-

μισματοκοπείο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα από 16 Μαρ-

τίου έως 15 Απριλίου.

Ληστεία στην Παλλήνη
Αγνωστος δράσης εισήλθε σε κατάστημα της F.B. Bank

(Λ. Μαραθώνος 19) στην Παλλήνη και αφού ακινητοποίη-

σε με την απειλή όπλου τους υπαλλήλους, αφαίρεσε από

ένα ταμείο άγνωστο χρηματικό ποσό.

Υπέκλεπτε ΡΙΝ πελατών
Για πλαστογραφία και απάτη συνελήφθη στο Ελληνικό άνδρας,

αφού όπως απεδείχθη μετά από έρευνα, είχε τοποθετήσει σε

ΑΤΜ (μηχάνημα αυτόματης λήψης χρημάτων από τράπεζα) μηχα-

νισμό παγίδευσης και υπέκλεψε τους κωδικούς (ΡΙΝ) τουλάχιστον

37 πελατών. Οι δύο συνεργοί του διαφεύγουν της σύλληψης!

Κλοπές στην Αργυρούπολη
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στην περιοχή της Πλατείας Αττι-

κής, οι οποίοι εισέρχονταν στα σπίτια παραβιάζοντας κλειδαριές

των κυρίων εισόδων τις πρωινές ώρες που ο κόσμος απουσιάζει

από το σπίτι και έκλεβαν. Τουλάχιστον είκοσι σπίτια έχουν διαρ-

ρηχθεί στην Αργυρούπολη.

Ληστεία στη Ραφήνα
Στην τράπεζα ProBank στη Ραφήνα εισέβαλε άγνωστος και αφού

ακινητοποίησε με την απειλή όπλου τους υπαλλήλους αφαίρεσε

άγνωστο ποσό και διέφυγε πεζός.

Εργαστήριο πλαστών εγγράφων!
Εργαστήριο πλαστών εγγράφων είχε στήσει αλλοδαπός υπήκοος

Μπαγκλαντές στο σπίτι του. Ετσι τους τελευταίους έξι μήνες

προμήθευε ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς πλαστά χαρτιά τα

οποία με τη σειρά τους προσκόμιζαν σε Δήμους και υπηρεσίες και

έπαιρναν άδειες παραμονής στη χώρα μας.

Κλοπες, πλαστογραφίες, ρυθμίσεις και...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 02/01/2009
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25 – ΤΗΛ. 2132030405 Fax: 213-2030449

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2009

Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3463/8-6-2006 ΦΕΚ 114 τευχ. Α

(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

2. Την υπ’ αριθ. 200/19.12.1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πε-

ρί ορισμού της θητείας του Αντιδημάρχου σε ένα χρόνο.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, που αναφέρονται στην επικου-

ρία του υπογράφοντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως αντιδημάρχους τους Δημοτικούς Συμβούλους που

ανήκουν στον επιτυχόντα κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλο-

γές συνδυασμό, με τις εξής αρμοδιότητες και για το χρονικό

διάστημα από 1/1/2009 έως 31/12/2009:

Σουτόγλου Δήμητρα - Αντιδήμαρχο Διοικητικού

Γεμελιάρη Μαρία - Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας – Υγείας

Χατζηδαυιτίδη Αναστασίου - Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πε-

ριβάλλοντος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθή-

κοντά του ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Σουτόγλου Δήμητρα (υπο-

γράφει όλα τα έγγραφα του Δήμου – ανακοινώσεις, προσκλή-

σεις, βεβαιώσεις, χρηματικά εντάλματα κ.λ.π.).

Ο Δήμαρχος

Παν. Καπετανέας

ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
πρόταση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ετσι, μετά από πέντε χρόνια  και μετά από επανηλειμένες ερω-

τήσεις του στη Βουλή - 33 τον αριθμό - για τα ζητήματα της συ-

γκοινωνίας στην Αττική, όπως σημειώνει στην ερώτηση που κα-

τέθεσε στους αρμόδιους Υπουργούς, ακόμα περιμένουμε τον νέο

ενιαίο συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής, ο οποίος θα διαμόρ-

φωνε το νέο τοπίο της συγκοινωνίας και κατ’ επέκταση θα στα-

μάταγε τη γραφικότητα της υπεραστικής συγκοινωνίας εντός Ατ-

τικής εν έτει 2009!! Μ’ αυτό τον τρόπο θα ενοποιούνταν τα μέσα

μεταφοράς και θα αλληλοσυνδέονταν έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί

ο πολίτης φθηνά, γρήγορα και αποτελεσματικά και επιτέλους θα

άφηνε το αυτοκίνητο στο σπίτι και πιθανόν να συγκρατούσε την

πλημμυρίδα αυτοκινήτων προς το κέντρο των Αθηνών με ό,τι αυ-

τό συνεπάγεται για το περιβάλλον, το χάσιμο πολύτιμου χρόνου,

τον εκνευρισμό και την ένταση των ανθρώπων.

Απέχθεια κι αποστροφή...
Απομαγνητοφωνώντας τις ομιλίες του Δημοτικού Συμβουλίου

Βούλας, αισθάνθηκα ειλικρινά, αποκρουστικά, κυρίως με τις

συνεχείς αιχμηρές παρεμβάσεις του Δημάρχου προς τον Απο-

στολάτο και άλλους. «Αν καταλαβαίνει» κι άλλα προσβλητικά,

και βέβαια με τον ανάλογο τόνο και χροιά φωνής και ύφους,

αν και τον είχε στηρίξει πιστά 2 τετραετίες,

όπως και το πλείστον των Συμβούλων της

πλειοψηφίας και επομένως ΔΕΝ δικαιού-

νται να τον κατακρίνουν για «τα έργα και

τις ημέρες» της περιόδου εκείνης γιατί εί-

ναι συνυπεύθυνοι περισσότερο για οποιεσ-

δήποτε ατυχείς, ενέργειες, χωρίς ν’ απο-

λαμβάνουν της ανάλογης πιστώσεως για

όποιο επωφελές έργο του. 

Αυτή η απέχθεια έχει δημιουργηθεί προφα-

νώς και στους δημότες, ώστε να; Έχουν

στρέψει κυριολεκτικά την πλάτη στο Δημο-

τικό Συμβούλιο Βούλας. 

Άντε, τώρα, με τέτοιες συμπεριφορές να εμπνεύσεις ενδια-

φέρον στους νέους για συμμετοχή στα κοινά! Απέχθεια και

αποστροφή εμπνέουν.

Ή μήπως αυτό επιδιώκουν για να βαδίζουν μόνοι και ανενό-

χλητοι στα μονοπάτια που επιλέγουν;

Προς επίφαση παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα που απο-

δεικνύουν περίτρανα ότι μόνον ο προϋπολογισμός δεν τους

ενδιέφερε – την υπερψήφιση την είχαν δεδομένη, εξ’ άλλου

– ενώ άφησαν απερίσκεπτα και άμετρα λόγια να ξεφύγουν απ’

το «έρκος των οδόντων» τους, ανάμικτα με χολή κι άλλα δύ-

σοσμα γαστρικά υγρά, που δεν είχαν καμία σχέση με την αύ-

ρα του πνεύμονα και του πολιτικού ήθους που διέπει έναν

πραγματικό δημοκρατικό διάλογο. 

Τα επίπεδα μερικών Συμβουλίων όπως του Δήμου Βούλας και

Βουλιαγμένης, έχουν κατρακυλήσει στις έσχατες βαθμίδες.

Δεν είναι τα δημοτικά Συμβούλια ο στίβος άσκησης της Δημο-

κρατίας της διαλεκτικής επιλογής, επιλύσεως των προβλημά-

των, της λογικής δηλαδή διεργασίας που προϋποθέτει νηφα-

λιότητα, διάλογο, αποδεικτική διαδικασία, επιχειρηματολο-

γία, γνώση και λογική βάσανο.          Συνέχεια στη σελ. 11

του Κώστα
Βενετσάνου
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βουλιαγμένη
Σε μονοδρομήσεις οδών προχώ-

ρησε ο Δήμος Βουλιαγμένης, σε

μια προσπάθεια να αντιμετωπι-

σθεί το κυκλοφοριακό κομφούζιο

που παρατηρείται τις ώρες αιχ-

μής στην οδό Ήρας, όπου υπάρ-

χουν αρκετά καταστήματα και

μόνιμο πρόβλημα με παράνομα

σταθμευμένα οχήματα.

Έτσι, από τη Δευτέρα 26 Ιανουα-

ρίου, η Ήρας μονοδρομήθηκε και

επιτρέπεται μόνον η κάθοδος.

Ομως η μονοδρόμηση αυτή

έκανε προβληματική την προ-

σέγγιση και διέλευση των αυ-

τοκινήτων κατά τις ώρες

έναρξης και λήξης του σχολι-

κού ωραρίου (Δημοτικού-Γυ-

μνασίου), αφού η Ιάσονος

κλείνει με αλυσίδες μπροστά

από το σχολείο και οι οδηγοί

αναγκάζονται σε επιτόπιες

αναστροφές προκειμένου να

απεμπλακούν από τον συνω-

στισμό που δημιουργείται.

Εκτός από την Ήρας μονο-

δρομήθηκε και το τμήμα της

Διός (αμέσως επόμενη πα-

ράλληλος προς την κεντρική

πλατεία) από Ιάσονος έως

παραλιακή και επιτρέπεται

τώρα μόνο η άνοδος. Επίσης

και η Θαλείας (παράλληλος

της Ιάσωνος) με υποχρεωτική

κατεύθυνση προς το σχολείο.

Σαμαράκια στην ανηφόρα!

Σαμαράκια τοποθετήθηκαν

στην πλέον ανηφορική οδό της

Βουλιαγμένης, την Μαυρολέο-

ντος, που οδηγεί από την πλα-

τεία Μουσών στο κοιμητήριο,

με αποτέλεσμα οι οδηγοί να

αναγκάζονται να κόβουν ταχύ-

τητα στον ανήφορο και να ξε-

κινάνε πάλι με πρώτη.

Το απαγορευτικό εισόδου

στην Αγ. Γεωργίου από λεω-

φόρο Καβουρίου καταργήθη-

κε κατόπιν παραπόνων των

κατοίκων, που έπρεπε να πά-

νε στα σπίτια τους ή στην εκ-

κλησία, μέσω...Λαμίας.  

Ορθώς, αλλά όπως όλοι γνω-

ρίζουμε, το κυκλοφοριακό (γι’

αυτό άλλωστε λέγεται και

έτσι) έχει αλυσιδωτές παρε-

νέργειες, εάν κάπου το αλλά-

ξεις. Ουσιαστικά το καταργείς

από τη στιγμή που αρχίζεις

να παρεμβαίνεις είτε διορθω-

τικά (έπρεπε να είχαν γίνει

από το μελετητή) ή για ψηφο-

θηρικούς λόγους.

Προβλήματα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κερατέας - Αναβύσσου
Ο σχεδιασμός για το φάρδεμα της Λεωφόρου Κερα-

τέας - Αναβύσσου δεν έφερε τα αναμενόμενα, θετι-

κά, αποτελέσματα. Ο λόγος; Μέσα από τον οικισμό

Αμφιτροπής, από τρεις δρόμους (Μήλου, Αθηναϊ-

κού, Μ. Ασίας) δεν μπορείς να βγεις στη λεωφόρο,

χωρίς να τάξεις σε άγιο, αφού η ορατότης είναι στο

μηδέν.

Στο Τογάνι, το παλιό γεφύρι έχει αριστερά και δεξιά

του μαντρότοιχο ύψους ενός και πλέον μέτρου, οπό-

τε κόβεται παντελώς η ορατότητα. Χάθηκε να χαμη-

λώσουν λίγο το μαντρότοιχο για να έχουν ορατότη-

τα οι οδηγοί που έρχονται από την Ανάβυσσο ή από

τον παλιό δρόμο του Λαυρίου; 

Στη Θεοσκέπαστη, τον δρόμο τον πήγαν ζικ-ζακ, χω-

ρίς να υπάρχει σπίτι ή δέντρο μπροστά (μπορεί κά-

ποιος να είχε μπάρμπα στην Κορώνη όμως). Για τις

στροφές αυτές είχαμε προσφύγει με εκκλήσεις μας

προς το ΥΠΕΧΩΔΕ να τις διορθώσουν, αλλά στου

κουφού την πόρτα...

Οι κάτοικοι του οικισμού σκέπτονται μήπως πρέπει

να κλείσουν το δρόμο, να καλέσουν τα ηλεκτρονικά

“παράθυρα” μπάς και τους ακούσει κανείς.

Ολοι οι δρόμοι που ξεκινούν από τη λεωφόρο και εί-

ναι χωρίς σπίτια και χωρίς φώτα, τους έριξαν 40-

70μ. άσφαλτο, ενώ οι δρόμοι του οικισμού της Αμφι-

τροπής που έχουν σπίτια και δρόμους και φώτα δεν

έριξαν ούτε ένα μέτρο άσφαλτο, Γιατί άραγε;

Μέσα στην πόλη και επί της οδού Σουνίου (κεντρικός

δρόμος), υπάρχουν δύο επικίνδυνα σημεία που πρέ-

πει ο Δήμος να τα προσέξει: το ένα βρίσκεται στο

νούμερο 84 όπου ένα φρεάτιο είναι κάτω από την

άσφαλτο και το άλλο είναι στην πλατεία των ταξί,

όπου για μια χούφτα άσφαλτο μπορούν οι οδηγοί,

ιδίως τα μηχανάκια, να πάθουν ζημιά.

Κώστας Χρηστίδης

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1ος όροφος - έναντι Νεκροταφείου - Καλύβια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ 125 euro

AYTOKINHTA F.I. EΞΑΜΗΝΟ 175 euro

Φ.Ι. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 90 euro

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 32 euro

ΣΥΝΤΑΞΗ ΖΩΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ 30 euro

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟ 30 euro
Ακόμη ασφαλίζουμε Kαταστήματα, Oικίες και εκτός

σχεδίου, για φωτιά, κλοπή, πτώση αεροπλάνου, χιονι-

ου, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ.

ΜΟΝΟ ΜΕ 30 euro ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

ΤΗΛ. 22990 49770 - 6944 100151
e-mail: angela21@otenet.gr

ΔΕΚΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ
ΤΑΜΕΙΑ

Μεσσήνη Κάτια
Λογοπεδικός

Πρόληψη l Διάγνωση
Παρέμβαση

Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 57 Μαρκόπουλο
τηλ. (22990) 63.230 - fax 63 232

κιν. 693 7288489 
e-mai: skaki16@holtmail.com
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Σύλλογος φίλων της μουσικής ΡΑΦΗΝΑΣ 

2 ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ – 4 ΣΥΝΘΕΤΕΣ

Την (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00, δυο νέοι σολίστ, ο Πέτρος Νεκτάριος Γιούτσος

κι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, θα ερμηνεύουν στο πιάνο έργα τεσσάρων μεγάλων συνθετών:

του Μουσόρσγκι, του Ραχμάνινωφ, του Κόπλαντ και του Έλληνα Δημήτρη Μητρόπουλου.

Η συναυλία θα γίνει στο φωτεινό δώμα του Ωδείου Μακτζώρτζ (Ευβοϊκού 35), όπου τα δύο

τελευταία χρόνια φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής

Ραφήνας.

Η είσοδος στη συναυλία, θα είναι ελεύθερη.   

Λίγα λόγια για τον Πέτρο Νεκτάριο

Ο Πέτρος Νεκτάριος Γιούτσος, που θα ερμη-

νεύσει τις «Εικόνες από μία Έκθεση» του

Μουσόρσγκι, είναι διπλωματούχος πιανίστας

με πρώτο βραβείο του Ωδείου «Φίλιππος Νά-

κας» με καθηγήτρια την Αλεξάνδρα Παπα-

στεφάνου και του Εθνικού Ωδείου, με καθη-

γήτρια τη Βίκυ Βλάχου. Είναι πτυχιούχος αρ-

χαιολόγος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

όπου εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με

θέμα τον αρχαίο χορό, ενώ είναι μέλος της

ομάδας ερευνητών για την αρχαία ελληνική

όρχηση του Θεάτρου Δώρα Στράτου και τα-

κτικό μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού

της UNESCO  από το 2004. 

Έχει πάρει μέρος σε συναυλίες στην Αθήνα,

την Πάτρα, τα Ιωάννινα και τη Στουτγάρδη,

ενώ το 2006 πήρε το πρώτο βραβείο στον

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης της ΧΟΝ. 

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που θα ερμηνεύσει τις

«Παραλλαγές σ’ ένα θέμα του Φ. Κορέλι» του Σ.

Ραχμάνινωφ, το πρώτο μέρος από τη «Σονάτα για

Πιάνο» του Α. Κόπλαντ και τον «Κρητικό Χορό»

του Δ. Μητρόπουλου, είναι γιος του μεγάλου μας

ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου κι εγγονός του

τενόρου Μιχάλη Κωνσταντίνου και της σοπράνο

Νίτσας Φιλοσόφου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Αποφοίτησε από το Εθνικό Ωδείο με «Αριστείο

Εξαιρετικής Ιδιοφυίας» και από την Ανωτάτη Μου-

σική Ακαδημία Λιστ του Πανεπιστημίου της Βουδα-

πέστης με δίπλωμα Μάστερ Σολίστ και Παιδαγω-

γού. Έχει πάρει βραβεία σε Πανελλήνιους και Διε-

θνείς Διαγωνισμούς κι έχει συμπράξει με μεγάλες

ορχήστρες της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Αλ-

βανίας, της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και της Ου-

κρανίας. Έχει δώσει ρεσιτάλ σε μεγάλες αίθουσες

του Βουκουρεστίου, της Βουδαπέστης, της Ρώμης,

της Βενετίας, της Φλωρεντίας, της Πράγας, του

Πόρτο και της Οξφόρδης. 

«Έρευνα για το αν ο άνθρωπος 
τον άνθρωπο βοηθά»

για τον Κουρτ Βάιλ και τον Χανς Άισλερ,

τους δύο σημαντικότερους συνθέτες του Μπέρτολτ Μπρεχτ

Ο Δήμος Κερατέας σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργα-

στήρι Δήμου “ΘΕΣΠΙΣ”,  το θεατρικό τμήμα του Δήμου Κα-

λυβίων “Ανοιχτά Πανιά”, το Θέατρο “Περίακτοι” Μαρκο-

πούλου, και τη Θεατρική Ομάδα Παλαιάς Φώκαιας, οργα-

νώνουν μουσική παράσταση-διάλεξη, την Κυριακή, 8 Φε-

βρουαρίου, ώρα 7:30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Κερατέας.

Στην παράσταση, με αφορμή το γιορτασμό των 110 χρόνων

από τη γέννηση του Μπέρτολτ Μπρεχτ, θα παρουσιαστεί ένα

πρόγραμμα θεατρικών τραγουδιών σε στίχους του Μπρεχτ

σε τέσσερις γλώσσες, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά και γαλ-

λικά και σε μουσική σύνθεση δύο μεγάλων «σύγχρονων κλα-

σικών», του Κουρτ Βάιλ και του Χανς Άισλερ. 
Θα ερμηνευτούν τραγούδια από την Όπερα της πεντάρας, το

Happy End, το Berliner Requiem και το Μαχαγκόνι του Βάιλ, που

έγιναν ορόσημα στο θέατρο και το καμπαρέ πρώτα της Γερμανίας

της Δημοκρατίας της Βαιμάρης και στη  συνέχεια ολόκληρου του

κόσμου. 

Επίσης τραγούδια από τη Μάνα, τον Σβέικ στο Δεύτερο Παγκό-

σμιο Πόλεμο και τις εκπληκτικές (και άγνωστες στην Ελλάδα)

«Χολιγουντιανές ελεγείες» από το The Hollywood Songbook της

αμερικάνικης περιόδου του Άισλερ (με μέτρο σύγκρισης τα Lieder

του Σούμπερτ και του Σούμαν). 

Πέρα απ’ την αιχμηρότητα στίχου και μουσικής, τα έργα αυτά μοι-

ράζονται κι ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό: Πρόκειται για ορι-

σμένα από τα ωραιότερα τραγούδια του 20ου αιώνα, καθώς συν-

δυάζουν την αισθητική απόλαυση με αυτή που ο Μπρεχτ θεωρού-

σε εντονότερη απ’ όλες τις ηδονές, την κριτική σκέψη για τον κό-

σμο και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Εφαρμογές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Εισηγητές προερχόμενοι από τον χώρο της αρχιτεκτονικής, της

ακαδημαϊκής κοινότητας και των ίδιων των χρηστών, η ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διοργανώνει για

τρίτη χρονιά κύκλο εισηγήσεων για τη βιοκλιματική αρχιτεκτονι-

κή: Οι εισηγήσεις

των Αλέξ. Τομπάζη,

Μιχ. Φωτιάδη, Ματ.

Σανταμούρη, Έλλης

Γεωργιάδη, Νίκου

Φυντακάκη, Γιάννη

Κατσιγέρη, Έλ.

Στουροπούλου, Κώ-

στα Σταμπολή, Δημ.

Γεώργα απευθύνο-

νται σε μηχανικούς,

αρχιτέκτονες αλλά

και στο ευρύτερο

κοινό που επιθυμεί

να γνωρίσει τα πλεο-

νεκτήματα των κτηρίων που σχεδιάζονται βάση των κανόνων και

των νεοτέρων εξελίξεων της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και

κυρίως των εμπειριών της ζωής μέσα σε αυτά.  

Ο κύκλος των εισηγήσεων θα πραγματοποιηθεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Τριπόδων 28, Πλάκα (Μετρό Ακρόπολη) κάθε  Τετάρτη

4, 11, 18 και Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρες 18:30-20:30 με τα

παρακάτω θέματα:
«Περιβαλλοντική Ποιότητα Κτηρίων», «Παραδείγματα εφαρμογών οι-
κολογικής δόμησης», «Διεθνής εμπειρία από τις εφαρμογές της βιο-

κλιματικής αρχιτεκτονικής», «Εφαρμογές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

στην Κρήτη» και «Ζώντας σε ένα βιοκλιματικό σπίτι».

Δηλώσεις συμμετοχής: 210-3225245 (εσωτερικά .2, 4, 8), Fax:

210-3225240, email: sfyp@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr

“BEDTIME
STORIES”

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27 & 

Μυκάλης - Κεραμεικός

210-3475904

Πρεμιέρα κάνει την Τρίτη 3

Φεβρουαρίου το Θέατρο

Παραμυθιάς με το έργο

του Γιώργου Ηλιόπουλου

“BEDTIME STORIES”.
Μια ωραία και πιστευτή ιστο-

ρία η οποία λέγεται πάντα σε

βάρος κάποιου άλλου… Κι

άμα έχεις πολύ πράμα μαζε-

μένο, τότε κάνεις big

business…

Η υπόσχεση από το παιδί-θαύ-

μα, ότι όταν μεγαλώσει θα γί-

νει Μπι-Μπι-Μπο! Κάτι… για

να νιώθω ζωντανός!!  

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να

μοιράζονται ωραίες και πι-

στευτές ιστορίες στα σκοτει-

νά… κάτι ανάλογο συμβαίνει

και με τα βιώματα τους. Στο

δικό μας το κρεβάτι, δεν

υπάρχει πανωσέντονο ούτε

γιαγιά που να μας διαβάζει το

παραμύθι….

Για ηλικίες άνω των 15 ετών.

Παραστάσεις κάθε Δευτέρα

και Τρίτη  9.15μ.μ

NO JAZZ Eως και Πέμπτη 05/02

Best Street Beats

Η ιστορία του γκρουπ ξεκίνησε το 2000, όταν πέντε μουσικοί βρέ-

θηκαν μαζί και αποφάσισαν να ενώσουν – ή και να ενοποιήσουν –

τις προσωπικές τους μουσικές εμπειρίες σε κάτι καινούριο, που θα

εξερευνούσε νέους μουσικούς ορίζοντες. Έτσι προέκυψε το σχή-

μα με το εύγλωττο όνομα No Jazz, που φιλοδοξούσε να διατηρή-

σει το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα της τζαζ μέσα από μια σύγ-

χρονη ηχορυθμία στην οποία συνυπάρχουν το feeling της ακου-

στικής τζαζ και το trip hop, η μελωδική φολκ ποπ προσέγγιση και

τα ρυθμικά samples, το κλασικό εκρηκτικό φανκ και το drum ‘n’

bass. Το αποτέλεσμα ήταν μια μουσική γεμάτη ζωντάνια και φρε-

σκάδα, που απλωνόταν σε μια ευρεία γκάμα ήχων που συνδύαζαν

ηλεκτρικό Miles Davis και Frank Zappa, φανκ α λα George Clinton

και εφευρετικότητα σε στυλ Coltrane και Monk. Μουσική που δεν

μπορεί εύκολα να μπει σε κατηγορίες και ετικέτες, μουσική που

είναι electro και electronica, nu jazz και sci-fi pop, post-funk και

jungle, μουσική που μόνο στην έννοια no jazz μπορεί να υπαχθεί –

και αυτή την έννοια την ορίζουν μοναδικά και μονοσήμαντα οι No

Jazz! Οι εκρηκτικές εμφανίσεις του γκρουπ και η μοναδική μείξη

ενέργειας και ρυθμού εξηγούν την κατάσταση…

LA SHICA
Από Παρασκευή 06/02 έως και Πέμπτη 12/02

Flamenco Hop

Μια νέα και εντελώς φρέσκια μουσική πρόταση στη σύγχρονη

μουσική. Μια μοναδική μείξη φλαμένκο, χιπ χοπ, μοντέρνου χο-

ρού, urban ρυθμών – και μια μοναδική, επίσης, αίσθηση. Η ψυχή –

αλλά και το σώμα – του γκρουπ που ακούει στο όνομα La Shica εί-

ναι η Elsa “La Shica” Rovayo, η τραγουδίστρια και χορεύτρια του

σχήματος. Η Elsa ξεκίνησε ως χορεύτρια φλαμένκο μέχρι που

ανακάλυψε ότι ο χορός και το τραγούδι πάνε μαζί, είναι αναπό-

σπαστα μέρη της ίδιας έκφρασης. Έτσι «έχτισε» γύρω από αυτή

την ιδέα το δικό της γκρουπ, με «κλασική» οργάνωση φλαμένκο

(κιθάρα, ρυθμικά όργανα, χορευτική / ρυθμική συνοδεία) αλλά με

ευφυείς μείξεις μουσικής που εκτείνονται από το πανκ ως το χιπ

χοπ. Η εμφάνιση της Elsa, μικρόσωμη με κοντοκουρεμένα μαλλιά

και η γεμάτη ένταση και sex appeal φωνή της δένουν τέλεια με το

αυθεντικό πάθος του κλασικού φλαμένκο και φτιάχνουν ένα εντε-

λώς νέο ιδίωμα, με street beat αίσθηση. Με την πρόσφατη κυκλο-

φορία του δίσκου “Trabajito de Chinos” («Δουλειά των Κινέζων») η

La Shica δείχνει ότι έχει ανακαλύψει μια μοναδικά δημιουργική

διάσταση – και διήθηση – του φλαμένκο στη σύγχρονη dance σκη-

νή, όπου χορός, τραγούδι, μουσική είναι ένα…

HALF NOTE JAZZ CLUB (Τριβωνιανού 17, Μετς)
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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

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 IΑΝ. 09,   10 μ.μ

ALL THAT JAZZ 
ALEKOS  CHRISTIDIS, drums,  SAMI AMIRIS, piano,  MANOS

LOUTAS,  bass
CAROLINE SPARRHAMMAR    voice 

Η γνωστή Σουηδέζα τραγουδίστρια της Jazz έρχεται
στην Ελλάδα για δυο αποκλειστικές εμφανίσεις με τη

jazz band του Αλέκου Χρηστίδη.
KYΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  1 ΦΕΒ. 09     2 - 6 μ.μ.

MUSICAL  SUNDAY    buffet & live music  
ο Αντώνης ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ συναντάει τον Γιάννη ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ 

Στη ΓΛΥΦΑΔΑ

Αττικός Πνευματικός Ομιλος 

Οι εκδηλώσεις γίνονται στο “Congo Palace” στην παρα-

λιακή λεωφόρο κάθε Πέμπτη στις 6.30μ.μ. 

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

Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης, οργανώνει

εκδήλωση την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο κλειστό Γή-

πεδο Μπάσκετ του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου

Νέας Μάκρης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10.30 με

αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις από τα μέλη του

Συλλόγου. Στη συνέχεια θα γίνει βράβευση των μελών

και η εκδήλωση θα κλείσει με παραδοσιακούς χορούς

από το χορευτικό τμήμα του.

ΠΑΒΛΟΣ ΧΑΜΠΙΔΗΣ

Ζωγραφική

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 8μ.μ. εγκαινιάζεται η

έκθεση ζωγραφικής του Πάβλου Χαμπίδη στην γκαλερί

της Τίνας Καμπάνη (Βασ. Παύλου 82 όπισθεν Eurobank)

στη Βούλα.
Ο Πάβλος Χαμπίδης γεννήθη-

κε το 1957 στη Θεσσαλονίκη.

Έζησε στη Σουηδία από το

1976 όπου σπούδασε Ιστορία

της τέχνης και Φιλοσοφία

στο Πανεπιστήμιο της Λοϋντ

(Lund).

Οι πρώτες του εκθέσεις ήταν

με σχέδια σινικής μελάνης

και για πολλά χρόνια συνερ-

γάστηκε με τον ημερήσιο τύ-

πο ως ”cartoonist”.

Από το 1981 έως το 1984 τα-

ξίδεψε εντατικά στην Ευρώ-

πη και έζησε κατά διαστήμα-

τα στο – τότε – Δυτικό Βερο-

λίνο, το οποίο και επέδρασε καταλυτικά στην αισθητική και καλ-

λιτεχνική του διαμόρφωση.

Εκδήλωση με τους Κρήτες

Η Ενωση Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

κόβει την βασιλόπιτα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

στις 11.30 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο του Δή-

μου Βάρης (Αττιδος 4)

Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του θέματος “Μο-

ναστήρια και Φαράγγια της Κρήτης” από τον Δρ.

Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη καθηγητή - Δ/ντη Υπ. Πο-

λιτισμού και Γεν. Γραμματέα του Πνευματικού δρύ-

ματος “Κρητική Εστία”.

Στο ΚΟΡΩΠΙ

Εκδήλωση με τον “Ψηλορείτη”

Ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων “Ο Ψηλορείτης”, διοργα-

νώνει τον ετήσιο χορό του και την κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην ταβέρνα

Ρούμελη (4οχλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου). 

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 30€ με πλούσιο μενού, κρα-

σί και αναψυκτικά.

Πληροφορίες στα γραφεία τηλ. 210 6626162 (8.30 - 10.30

& 17.00 - 21.30).

Επίσης με τον κ. Μιχάλη Σαφή 6972 791825.

Εκδήλωση με τους Μανιάτες

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων, οργανώ-

νει ετήσιο χορό και κοπή της πίτας το Σάββατο 7

Φεβρουαρίου στις 21.00 στην ταβέρνα “Λιθαρίτσια”

(Γούναρη 42 & Ιασωνίδου, Ανω Ελληνικό).

Πληρφορίες Δ. Δαβάκης, Τηλ. 6946 123553.

Εκδήλωση με τους 

Αιτωλοακαρνάνες Γέρακα

Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα οργανώνουν εκ-

δήλωση με την κοπή της πίτας, φαγητό και γλέντι, την

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 12,30 το μεσημέρι στην τα-

βέρνα Ρήγας (πρώην Διπλοσοφιστές) Λεωφ. Γέρακα.

Τηλ. 6938873 028 & 210 6046.829.

Αναδρομική Έκθεση Φωτογραφίας

του Joel Meyerowitz

Ανοιξε η αναδρομική έκθεση φωτογραφίας του Joel Meyerowitz

και θα λειτουργήσει ως τις 15 Μαρτίου, στο ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

ACS Γαρυττού 53, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tηλ. 210 639 3341,

www.artscenter.gr

Ο Πρωτεργάτης της επονομαζόμενης φωτογραφίας δρόμου

(street photography), αλλά και από τους πρώτους που συνέβαλαν

καθοριστικά στο να καθιερωθεί η έγχρωμη φωτογραφία ως μορ-

φή τέχνης. Ο Meyerowitz προσεγγίζει ένα –κατά βάση αστικό- το-

πίο ως ένα σκηνικό υπό διαμόρφωση. 

Η  έκθεση περιλαμβάνει 150 έγχρωμες φωτογραφίες που καλύπτουν

τη χρονική περίοδο 1970-1980. Οι φωτογραφίες της μακρόχρονης

περιπλάνησής του, σε μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ τραβηγμένες με μια

μικρή κάμερα 35mm, συχνά μέσα από αυτοκίνητο, αποπνέουν μια αί-

σθηση αποστασιοποίησης και ηδονοβλεπτικής περιέργειας.

Από τη Ρουμανία.... με αγάπη

Μουσική για Τρίο Εγχόρδων

Μουσικές βραδιές στην 

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Μελωδίες ευαίσθητες και σκοτεινές και παθιασμένα

ντιβερτιμέντι. Έργα που ξεχειλίζουν από τη χαρά τη

ζωής αλλά και συνθέσεις που ακολουθούν την ψυ-

χολογία των ενδόμυχων φόβων μας… Ένα πληθωρι-

κό και απόλυτα «ισορροπημένο» πρόγραμμα μουσι-

κής δωματίου, με υφέ-

σεις αλλά και έντονες

εξάρσεις, ερμηνεύει

ένα εξαίρετο Τρίο Εγ-

χόρδων αποτελούμενο

από τους Ρουμάνους

δεξιοτέχνες Σέρτζιου

Ναστάσα (βιολί), Μάρι-

ους Ουνγκουρεάνου

(βιόλα) και Ροντίν Μόλ-

ντοβαν (βιολοντσέλο),

την Τετάρτη 4 Φεβρου-

αρίου, στις 8.30 το βρά-

δυ, στην Αίθουσα Δημή-

τρης Μητρόπουλος.  Θα ακουστούν έργα των Σού-

μπερτ, Μότσαρτ, Φρανσέ αλλά και το έργο Dance

Dement που φέρει την υπογραφή του ίδιου του Μ.

Ουνγκουρεάνου. Η βραδιά εντάσσεται στο πλαίσιο

της Σειράς Μουσικές βραδιές στην Αίθουσα Δημή-

τρης Μητρόπουλος.

Εκπαιδευτικές συναυλίες
Νεανικά έργα μεγάλων συνθετών

από την Καμεράτα-Ορχήστρα 

των Φίλων της Μουσικής,

και τον Christopher Warren-Green

Οι εκπαιδευτικές συναυ-

λίες της Σειράς Κυριακή

Πρωί στο Μέγαρο που

απευθύνονται στους νέους

-και όχι μόνο!- φίλους της

μουσικής, εδώ και χρόνια

έρχονται πρώτες στις προ-

τιμήσεις του αθηναϊκού

κοινού που ανταποκρίνεται

με θέρμη στην εναλλακτική

αυτή  πρόταση για τα πρω-

ινά της Κυριακής. Ο λόγος;

Σπουδαίοι καλλιτέχνες υπό την καθοδήγηση εμπειρότατων

μουσικολόγων αναλαμβάνουν να μας εισάγουν στο μαγικό

κόσμο της μουσικής με βασικά εργαλεία το παιχνίδι, τη

φαντασία και φυσικά...τη μουσική! 

Για το πρωινό της Κυριακής, 8 Φεβρουαρίου (11.30 το πρωί)  η

Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής που εδώ και

χρόνια πραγματοποιεί αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, μαζί με το

μόνιμο Βρετανό αρχιμουσικό της Κρίστοφερ Ουώρρεν - Γκρην,

ανεβαίνουν στη σκηνή της Αίθουσας Φίλων της Μουσικής για

να μας παρουσιάσουν, Νεανικά Έργα Μεγάλων Συνθετών. 
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Ενημέρωση ζήτησαν σύμβουλοι

της μειοψηφίας για τη συζήτηση

στη Βουλή με την Επιτροπή Περι-

βάλλοντος για τους ΧΥΤΑ, αλλά

ο Νομάρχης τους απάντησε ότι

θα τους μοιράσει τα απομαγνητο-

φωνημένα πρακτικά για πλήρη

ενημέρωσή τους.

Νέες χωματερές

Για την παράνομη εναπόθεση

σκουπιδιών - χωματερή - ρώτησε

η Χρ. Φράγκου, στην περιοχή

Μπρέξιζα στη Νέα Μάκρη κοντά

στην αμερικάνικη βάση, που άρχι-

σε να μπαζώνεται τον Ιούνιο. Αρ-

χικά είχε εναποθέσει μπάζα ο Με-

γαγιάννης του οποίου η Νομαρχία

επέβαλε κάποιο μικρό πρόστιμο,

αλλά τώρα η κατάσταση έχει ξε-

φύγει εντελώς. Ξύλα, πλαστικά,

λάστιχα, κλαριά όλα μαζί αποτε-

λούν μία σοβαρή εστία ρύπανσης,

η οποία μάλιστα έπιασε και φωτιά

τις προάλλες.

Την καταγγελία της Χρ. Φράγκου

ενίσχυσε με τα λόγια του ο Χρ.

Καλαποθαράκος, ο οποίος υπερ-

θεμάτισε στα λόγια της Φράγκου.

Για το θέμα τους ενημέρωσε ο

Συνήγορος του Πολίτη, (μετά από

καταγγελία κατοίκων προφανώς)

και όπως είπε ο Νομάρχης, ενήρ-

γησαν άμεσα αφού έστειλαν και

έκαναν αυτοψία. Εχει δε κληθεί ο

Δήμος Νέας Μάκρης σε απολο-

γία.

Το παράπονό του εξέφρασε ο Νο-

μάρχης, γιατί δεν ειδοποιήθηκε η

Νομαρχία και πήγαν κατευθείαν

στο Συνήγορο του Πολίτη.

Σ.Σ. Γιατί ο πολίτης έχει χάσει την
εμπιστοσύνη του πλέον. Και το
ότι πήγε στο Συνήγορο του Πολί-
τη, είναι πολύ σημαντικό γιατί δεί-
χνει ότι κάπου ελπίζει. Και αυτή
την ελπίδα πρέπει να τη διαφυλά-
ξει ο εκπρόσωπος του “Συνηγό-
ρου του Πολίτη” ως κόρη οφθαλ-
μού.
Πάντως ακούγεται ότι την άδεια

του μπαζώματος έδωσε η Κτημα-

τική Υπηρεσία της Ανατ. Αττικής!

Στις αιτιάσεις ότι δεν έχει γίνει τί-

ποτα στο ρέμα της Μπρέξιζας, ο

Νομάρχης διαφώνησε και τόνισε

ότι πήγε συνεργείο με μηχάνημα

και καθάρισε,  με την επίβλεψη

της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Η οδός Παιανίας - Μαρκοπούλου

όπως ενημέρωσαν βρίκσκεται στο

στάδιο της αναρτησης.

Τί γίνεται με την

Elbisco;

Το ερώτημα για την εταιρεία

ELBISCO ABEE που έχει εγκατα-

σταθεί στο Πικέρμι με πολεοδομι-

κές επεκτάσεις κατά παράβαση δια-

τάξεων, έθεσε για άλλη μια φορά η

Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργα-

σία (ΝΑΣ).

Οπως σημειώνουν στην ερώτησή

τους: «Συμπληρώνεται ένα 10μηνο

από τότε που η ΝΑΣ ζήτησε να συ-

ζητηθεί στο Ν.Σ. το θέμα των παρα-

νομιών της εταιρείας ΕΛΒΙΣΚΟ.

Αντί αυτού, εσείς διατάξατε ΕΔΕ

(Ενορκη Διοικητική Εξέταση) για

την οποία μέχρι σήμερα δεν μας

έχετε ενημερώσει». 

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής απά-

ντησε ότι. “Εκείνο που μπορώ να
πω είναι ότι ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ,
έχει σταλεί στις δύο εμπλεκόμενες
υπηρεσίες της Νομαρχίας η ανά-
κληση των αποφάσεων. Εχει ζητη-
θεί το πόρισμα της ΕΔΕ και η υπη-
ρεσία προσωπικού ετοιμάζει την
κλήση σε απολογία πέντε υπαλλή-
λων».

Νταμάρια τέλος για τη

Νομαρχία

Ετσι περίπου ήταν η απάντηση

του Νομάρχη στον ν.σ. Ιπ. Κοκκι-

νόπουλο που κατήγγειλε εκρή-

ξεις πολλών ρίχτερ στα νταμάρια

του Διονύσου, ρωτώντας αν

έχουν άδεια για κάτι τέτοιο.

“Για πολλοστή φορά θα ενημερώσω

ότι δεν είναι αρμόδια η Νομαρχία

αλλά το Υπ. Ανάπτυξης και η Επιθε-

ώρηση Μεταλείων Νοτίου Ελλά-

δος”! δήλωσε ο Νομάρχης.

Προτάσεις για διακρίσεις

Επ’ ευκαιρία των τιμητικών διακρί-

σεων, που έκανε η Νομαρχία στην

κοπή της πίτας, ο Παντελής

Ασπραδάκης πρότεινε να τιμηθεί ο

πρώτος αιρετός Νομάρχης ο Δημ.

Φράγκου σε επόμενη εκδήλωση

της Νομαρχίας και ο Θαν. Μπαλής

πρότεινε να βραβεύεται ο πρώτος

μαθητής κάθε πόλης της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής.

Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρι-

σης της Πάρνηθας Σπαθής έκανε

μια πλατιά ενημέρωση στο Συμ-

βούλιο για το τι έχει γίνει μέχρι σή-

μερα και τι μελλει γενέσθαι με την

αναδάσωση της ελάτης, γιατί η χα-

λέπια πεύκη αναγεννάται από μό-

νη της μετά από μία πυρκαγιά - και

μάλιστα - ακμαιότερη!

Η ελάτη λοιπόν φυτεύεται μετά

από 3 με 4 χρόνια από το φυτώριο.

Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν δενδρύ-

λια τόσα που χρειάζονται για να

καλύψουν την καμένη περιοχή.

Εχουν σπείρει ελάτη και περιμέ-

νουν 3 χρόνια για να την μεταφυ-

τέψουν στην Πάρνηθα.

Αναπάντητο το ερώτημα

για το Σχοινιά

Ο φορέας διαχείρισης του Σχοινιά

βρίσκεται σε .... κατάσταση. Ο Χρ.

Καλαποθαράκος τον ανέφερε ως

κακό παράδειγμα γιατί εδώ και ένα

χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα.

Ετσι ο Νομάρχης ενημέρωσε ότι η

Νομαρχία δεν εκπροσωπείται, για-

τί ο Φορέας Διαχείρισης Σχονιά

(Φ.Δ.Σ.) αρνείται να κάνει δεκτό

τον θεσμικό εκπρόσωπο της Νο-

μαρχίας(!), μετά την παραίτηση

του Καντερέ (μετά την βουλευτική

εκλογή του). 

Το γιατί αρνείται ο Φ.Δ.Σ. και πώς

μπορεί ένα ιδιωτικό όργανο να

“γράφει” τη Νομαρχία, δεν απα-

ντήθηκε, αλλά ούτε ρωτήθηκε από

κανέναν!! Αλλά ούτε ποιον εκπρό-

σωπο έχει επιλέξει η Νομαρχία

μάθαμε.

Κατά τα άλλα αρκεί που οι αποφά-

σεις του φορέα πάσχουν από νομι-

μότητα. Καλά κρασιά...

Αννα Μπουζιάνη

Τρέχοντα τα θέματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 26/1, αλλά πάντα υπάρχουν και τα απρόοπτα. 

Ετσι πριν ξεκινήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στο στάδιο των ερωτήσεων, ακούστηκαν ενδια-

φέροντα θέματα από τους ερωτώντες νομαρχιακούς συμβούλους, καθώς επίσης παραβρέθηκαν επιχειρη-

ματίες που πλήττονται από την κατασκευή του δρόμου Παιανία-Σπάτα-Λούτσα. 

Ενδιαφέροντα θέματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Κατ’ αρχήν η διάνοιξη της οδού

Παιανία - Σπάτα - Λούτσα απα-

σχόλησε το συμβούλιο αφού βρί-

σκονταν εκεί και επαγγελματίες

που θίγονται από το κλείσιμο του

δρόμου λόγω των έργων.

Οι επαγγελματίες κατήγγειλαν

ότι δεν ενημερώθηκαν από κανέ-

ναν ότι θα κλείσει ο δρόμος και

βρέθηκαν έτσι προ τετελεσμένων

με αποτέλεσμα να θίγονται ιδιαί-

τερα οι επιχειρήσεις τους, αφού

όσο καιρό θα είναι κλειστή η

οδός, τα μαγαζιά θα νεκρώσουν

από κίνηση.

Η κυκλοφορία θα γίνεται από πα-

ράκαμψη τη μελέτη της οποίας

επιμελήθηκε ο Δήμος Σπάτων.

Ο υπεύθυνος για τα χρηματοδοτού-

μενα από το ΠΕΡΠ Αττικής έργα, Γ.

Καραμεσίνης, ενημέρωσε το σώμα

ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει,

έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ

και υπολογίζεται ότι σε ένα μήνα

θα ανοίξει ο δρόμος.

Ο Νομάρχης πρότεινε στους

επαγγελματίες να ενημερωθούν

καλύτερα από τις υπηρεσίες της

Νομαρχίας που παρακολουθούν

το έργο.

Διαμαρτύρονται  επιχειρηματίες

για την οδό Παιανία - Σπάτα - Λούτσα

Εν τω μεταξύ δελτίο τύπου ήρθε από τη Νομαρχία

όπου ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την

ανακατασκευή (αγωγός ομβρίων, κρασπεδόρειθρα,

οδοστρωσία) της οδού Αγίου Θωμά στον Δήμο Σπά-

των, στα πλαίσια του έργου για την αναβάθμιση του

οδικού άξονα Παιανία-Σπάτα-Αρτέμιδα.

Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις, μετά από συνεννόηση με το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ, την Τροχαία και τον Δήμο Σπάτων, ως εξής:

• Διαδρομή από Σπάτα προς Παιανία δια των οδών

Κατσούλη και Ελαιώνος.

• Διαδρομή από Παιανία προς Σπάτα δια των οδών

Αγίας Παρασκευής και Αγίου Γεωργίου.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση οι παραπάνω

οδοί έχουν μονοδρομηθεί και απαγορεύεται η στάση

και η στάθμευση των οχημάτων. Παρακαλούνται οι

οδηγοί να τηρούν την σηματοδότηση προκειμένου

να περιοριστούν τα προβλήματα λόγω αυξημένης

κυκλοφορίας.

Η Νομαρχία ζητά την κατανόηση των κατοίκων και

των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυκλοφο-

ριακές ρυθμίσεις την περιοχή.

Ψήφισαν όχι, αλλά η 

Τεχνόπολις προχωρεί! 
Τι κι αν αποφασίζει και γνωμοδοτεί η Νομαρχία, αφού έρχονται άλ-

λα όργανα και τη “γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια”;

Ετσι λοιπόν έγινε και με τη δημιουργία άλλου ενός πολεοδομικού

“τέρατος” 110.000 τετραγωνικών μέτρων σε έκταση 216 στρεμμά-

των, που του έδωσαν και “συμπαθητικό” όνομα “Τεχνόπολις-Ακρό-

πολις” στις Αχαρνές. 

Δήμος, φορείς, Νομαρχία, κάτοικοι δεν θέλουν το έργο στην πε-

ριοχή, με βάσιμα στοιχεία ότι θα δημιουργήσει τεράστια περιβαλ-

λοντική ρύπανση, κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολύ στενούς δρό-

μους και φυσικά καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρ’ όλα αυτά, όπως κατήγγειλε η νομαρχική σύμβουλος Ιωάννα

Στεργίου, “Εμείς είχαμε καταψηφίσει την πρόταση, αλλά ήδη έχει
προχωρήσει και έχει δημοσιευθεί η ανάρτηση της μελέτης”.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, όντως, με ομόφωνες αποφάσεις του είχε

απορρίψει το σχέδιο εγκατάστασης της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

στην περιοχή της Πάρνηθας, αφού οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν έγι-

ναν με πλήρη αγνόηση της τοπικής και νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

κατά παράβαση ρητών διατάξεων της νομοθεσίας.

Ο Νομάρχης, όπως είπε, έχει δώσει εντολή στην υπηρεσία να ετοιμάσει

προσφυγή στο ΣτΕ και έχει κάνει εισήγηση και στη Νομική Επιτροπή.
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Διαδικτυακή “λάβα”! 

Internet ή καλύτερα διαδίκτυο. Ένα τεράστιο «εργαλείο»

απαραίτητο πλέον σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνία, δια-

σκέδαση, εμπόριο, εργασία, ταξίδια, διαφήμιση, πληρο-

φορίες, μόρφωση, είναι λίγες από τις δυνατότητες που

έχει ο χρήστης του internet. Όπως όμως

σε όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα

έτσι και σ’ αυτό, ανάλογα με τη χρήση

που κάνεις και με τους κανόνες ασφα-

λείας που ακολουθείς μπορείς μέσω

του δια-δικτύου να δια-συρθείς, να δια-

φθαρείς ή να δια-κριθείς· να μορφωθείς

ή να «παραμορφωθείς».

Η ανεξέλεγκτη χρήση του από ανήλι-

κους είναι ένα σημείο που πρέπει να

μας απασχολήσει.

Σύμφωνα με σχετική συζήτηση που

έγινε στην Κομισιόν, μετά την κατάθε-

ση του προβληματισμού του Ευρωβου-

λευτή Μαν. Αγγελάκα, τα παιδιά, συ-

γκαταλέγονται στους πλέον ευπαθείς

καταναλωτές της κοινωνίας, και διατρέχουν αυξημένο

κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στο διαδί-

κτυο, κυρίως όταν "σερφάρουν" χωρίς την απαιτούμενη

επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Η επίβλεψη όμως από ενήλικα δεν είναι πάντα εφικτή

και δεν είναι και η λύση. Τα internet café είναι ιδιαίτερα

δημοφιλή στην Ελλάδα και πολλά απ’ αυτά λειτουργούν

24 ώρες το 24ωρο, απασχολώντας ανήλικους και ενήλι-

κους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Μετά από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σε ορισμένες

χώρες, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα ίντερνετ

καφέ είναι απ’ τους βασικούς τρόπους περιήγησης στο

διαδίκτυο, σε ποσοστό που φτάνει το 26,8% και το

11,2% αντίστοιχα. 

Η αρμόδια Eπίτροπoς Vivian Reding, υπεύθυνη για θέμα-

τα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των ΜΜΕ, στην

απάντησή της, παρέθεσε τα αποτελέσματα σχετικής

έρευνας για τις συνήθειες των νέων στα ίντερνετ καφέ,

που πραγματοποιήθηκε από συγχρηματοδοτούμενο πρό-

γραμμα της Επιτροπής. Όπως προκύπτει από την εν λό-

γω έρευνα, οι βασικές δραστηριότητες των παιδιών στα

ίντερνετ καφέ είναι κυρίως τα ηλεκτρονικά επιγραμμικά

παιχνίδια με 69% (online videogames) και η δικτυακή συ-

ζήτηση (chat) με 46%. Παράλληλα το 15% των ερωτηθέ-

ντων παιδιών δήλωσαν πρόσβαση σε πορνογραφικές

σελίδες και το 9% σε ιστοσελίδες με εξαιρετικά βίαιο

περιεχόμενο.

Η Κομισιόν έχει υιοθετήσει το εθελοντικό πρόγραμμα

αυτορρύθμισης PEGI για την προστασία των ανηλίκων

αναφορικά με τα ηλεκτρονικά επιγραμμικά παιχνίδια και

"συνεκτιμώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα μέ-
τρα που εφαρμόζονται ήδη, δεν σκοπεύει επί του παρό-
ντος να συστήσει στα κράτη μέλη τη λήψη περαιτέρω
μέτρων" απάντησε στον Ευρωβουλευτή.

Ο μόνος τρόπος προστασίας των ανηλίκων από τη διαδι-

κτυακή “λάβα” είναι η ενημέρωση. Ενημέρωση για τα

επακόλουθα της μη συνετής χρήσης, αλλά και παρου-

σίαση του μεγέθους και των δυνατοτήτων αυτής της τε-

χνολογίας που τόσο καταλυτικά έχει μπει στη ζωή μας. 

Το ίδιο το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος θα

ήταν χρήσιμο να έρχεται σε επαφή με τα σχολεία και

να γνωστοποιεί στα παιδιά περιπτώσεις συνομηλίκων

τους που έπεσαν θύματα και που δυστυχώς τον τελευ-

ταίο καιρό έχουν αυξηθεί.  

Στην «παγίδα», βέβαια, δεν πέφτουν μόνο ανήλικοι αλ-

λά και άτομα «υψηλού κοινωνικού επιπέδου» που μέσα

στο internet βρίσκουν τροφή πολλές φορές για τις επι-

κίνδυνες διαστροφές τους. 

Το πρόσφατο γεγονός με εξέχοντα μέλη της κοινωνίας

μας να εμπλέκονται σε σπείρα σκληρής παιδικής πορνο-

γραφίας, ήρθε για να μας χτυπήσει το καμπανάκι της

επαγρύπνησης.

Ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα
και υποβλήθηκε η τελική Έκθεση, που
αφορά στον «Έλεγχο της ποιότητας των
υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών
ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη
περιοχή των Μεσογείων».
Το Πρόγραμμα εκπονήθηκε από το Τμήμα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό
υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Λέκκα, μετά
από προγραμματική σύμβαση με την Νο-
μαρχία Ανατολικής Αττικής.
Στην ερευνηθείσα περιοχή απαντούν δύο
υδροφόρα συστήματα: ένα σύστημα που
αναπτύσσεται στα μάρμαρα της περιοχής
(καρστικό) και ένα στους υπερκείμενους
των μαρμάρων σχηματισμούς (κοκκώδες).
Τα υπόγεια νερά, στην περιοχή που ερευ-
νήθηκε, προορίζονται για αρδευτική και
βιομηχανική χρήση.
Κυριότερα συμπεράσματα:
• Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων
είναι σταθερά υψηλές και στα δύο υδρο-
φόρα συστήματα και οφείλονται στην
έντονη γεωργική δραστηριότητα της πε-
ριοχής και στην διάθεση αποβλήτων, σε
συνδυασμό και με το μικρό ύψος βροχής
που παρατηρήθηκε κατά το χρονικό διά-
στημα εκπόνησης της μελέτης, με αποτέ-
λεσμα την χαμηλή αραίωση των ρύπων.
• Τα χλωριόντα παρουσιάζονται αυξημέ-
να κατά θέσεις και στα δύο υδροφόρα συ-
στήματα. Στο βαθύτερο (καρστικό) σύστη-
μα οφείλονται σε γεωλογικά, κυρίως, αί-
τια και δευτερευόντως στις υπεραντλή-
σεις που ήταν αυξημένες κατά τη διάρκεια
της μελέτης, λόγω της ξηρασίας που πα-
ρατηρήθηκε. Στο  αβαθές (κοκκώδες) σύ-
στημα, οφείλονται στη διάθεση αστικών
λυμάτων και στην χρήση υφάλμυρου νε-
ρού, σε πολλές περιπτώσεις, για άρδευ-
ση.
• Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου
εντοπίζονται σε δύο μόνο γεωτρήσεις,
εντός του χώρου της βιομηχανικής πε-
ριοχής. Οφείλονται σε βιομηχανική ρύ-
πανση και έχουν σημαντικά περιορισθεί
σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του Ιουνί-
ου του 2006.
• Αυξημένες συγκεντρώσεις ψευδαργύ-
ρου εντοπίζονται σε τρεις μόνο γειτονι-
κές γεωτρήσεις, στο υδροφόρο σύστημα
των μαρμάρων, σε μικρή περιοχή, νοτιο-
δυτικά του Κορωπίου, όπου και πιθανολο-

γείται στιγμιαία και ακανόνιστη υπεδάφια
διάθεση ρύπου.
Μετά την διεξοδική εξέταση των ευρημά-
των όλων των σταδίων της μελέτης τόσο
από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας όσο και
από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποφασίστηκαν τα εξής
μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
επιβάρυνση του υπογείου υδροφόρου ορί-
ζοντα από βιομηχανικά λύματα:
- Διακοπή λειτουργίας της εταιρείας

«Ε.Ρ.Μ.Ε.Σ. Γ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έως ότου

συμμορφωθεί με την νομοθεσία:

- Επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων στις εται-

ρείες 1) «ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ – ΚΑΡΑ-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» 2) «Δ.Ν.Γ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο.Ε. – ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ» και 3) «Γ & Κ ΖΩΓΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προκειμένου να συνεχί-

σουν τη λειτουργία τους. Σημειώνεται ότι ήδη

οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προχωρήσει σε με-

λέτες για αποθήκευση, διαχείριση και διακίνη-

ση ως επικινδύνων των αποβλήτων τους με πα-

ράλληλη τροποποίηση  των όρων λειτουργίας

τους Στις ανωτέρω επιχειρήσεις επεβλήθησαν

συνολικά πρόστιμα 102.000 ευρώ.

Όσον αφορά την εταιρεία «SANKO – ΑΦΟΙ -

ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΑΕΒΕ» αναμένεται το τελικό πόρι-

σμα ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος

του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης επι-
βεβαίωσε τις προτάσεις που η Νομαρχία
είχε υποβάλει προ δύο ετών στην αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η ποσοτική και ποιοτική
υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα της 
Αττικής.

Η Νομαρχία ζήτησε, στέλνοντας όλα τα
σχετικά στοιχεία, από την αρμόδια Διεύ-
θυνση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής
την σφράγιση των γεωτρήσεων που πα-
ρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις
χρωμίου και ψευδαργύρου και την συνε-
χή παρακολούθηση της επιβάρυνσης του
υδροφόρου ορίζοντα με χημικές αναλύ-
σεις των συγκεκριμένων σημείων.

Το 1923, ο Adolphe Leroy και η Rose Merlin, σύζυγοι και

συνέταιροι, ανοίγουν ένα κατάστημα με αμερικάνικα

στοκ. Αυτή η πρώτη επιτυχία τους ενθαρρύνει και αποφα-

σίζουν να πωλούν προϊόντα κατασκευής και έπιπλα σε

χαμηλές τιμές. 

Το 2009 ο  Όμιλος Leroy Merlin συμβάλλει στην βελτίω-

ση της κατοικίας και του χώρου· όπου ζούμε παντού στον

κόσμο.

Σχεδιασμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία “Do it yourself” το

10.000μ2 υπερκατάστημα Leroy Merlin στην εμπορική

ζώνη του Αεροδρομίου, προσφέρει μεγάλη ποικιλία ει-

δών κατασκευής, ανακαίνισης, και διακόσμησης του σπι-

τιού. Ενδεικτικά, μερικά από τα τμήματα που λειτουργούν

στο κατάστημα είναι: οικοδομικών υλικών, κηπουρικής,

μπάνιου, κουζίνας, διακόσμησης, υδραυλικών, ξυλουργι-

κής, κλπ. Επίσης, το κατάστημα Leroy Merlin προσφέρει

υπηρεσίες κοπής ξύλων και γυαλιού, μίξης χρωμάτων,

κατ’οίκον παράδοση, βιβλιοπωλείο, κλπ.

Ο Δήμος Παιανίας, ευαισθητοποιημένος στα
προβλήματα ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι
νέοι σήμερα, ενημερώνει τους νέους ηλι-
κίας 16-25 ετών για την έναρξη προγράμμα-
τος του ΟΑΕΔ πεντάμηνης χρηματοδοτού-
μενης απασχόλησης.
Tο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τον τίτλο
«Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία», απευθύνεται σε
40.000 νέους ετησίως. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι να καλύψει το μεγαλύτερο δυνα-
τό αριθμό ωφελούμενων. 
Με το πρόγραμμα τίθεται για πρώτη φορά
σε εφαρμογή η δράση «Προεργασία», που
προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να
αποκτήσουν πιστοποιημένη προϋπηρεσία,
με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Οι
νέοι μπορούν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανά-
γκες και τις προτεραιότητες τους, να επιλέ-
ξουν να ωφεληθούν από μία, μεταξύ των
τριών δράσεων του προγράμματος. 
3 Το πρόγραμμα «προεργασία» για την από-
κτηση προϋπηρεσίας,
3 Το πρόγραμμα πιστοποιημένης κατάρτι-
σης στην πληροφορική ή
3 Το ολοκληρωμένο πρόγρ. συμβουλευτικής.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα,
είναι απλή και διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλε-
κτρονικά.
Ηλεκτρονική αίτηση νέου. Στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr. στο
πεδίο e-αίτηση, πρόγραμμα «Μια Αρχή Μια
Ευκαιρία», οι ενδιαφερόμενοι νέοι που πλη-
ρούν τα κριτήρια συμμετοχής, μπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην οποία
αναφέρουν ποια από τις τρεις δράσεις του
προγράμματος επιλέγουν να ακολουθήσουν.
Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι
που επιθυμούν να προσφέρουν, σε ανέργους
νέους, πεντάμηνη απασχόληση σε θέσεις
απόκτησης προϋπηρεσίας, μπορούν να υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση την
οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
στη διεύθυνση www.oaed.gr.
Στην αίτηση τους επιλέγουν μεταξύ των 5 ει-
δικοτήτων προσωπικού (πωλητής, υπάλλη-
λος μεταφορών και αποθήκευσης, γραμμα-
τειακή υποστήριξη, υπάλληλος γραφείου, τε-
χνικό προσωπικό), ανάλογα με τη θέση απα-
σχόλησης που προσφέρουν.

«Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία»
Καινοτόμο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους

Όμιλος Leroy Merlin

Αποτελέσματα έρευνας 
υδροφόρου ορίζοντα στο Κορωπί

της Ηλέκτρας 
Βενετσάνου
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Δεν ξέρω  γιατί  πολλοί λαοί, βάζουν έναν  κατακλυσμό για να εξα-

φανίσει τον ήδη υπάρχοντα αμαρτωλό άνθρωπο, με σκοπό  ένας νέ-

ος και αγνός  να τον αντικαταστήσει. Για την Παλιά Διαθήκη, (Γένε-

ση: 6,1-9, 29) ο κατακλυσμός με τον Νώε,  αναφέρεται σαν το θεϊ-

κό εργαλείο-μέσον εξαγνισμού και αποκάθαρσης. Για τους Έλληνες

είναι ο κατακλυσμός   στην παράδοση του  Δευκαλίωνα.

Ποιός αντέγραψε ποιόν, δεν μας ενδιαφέρει. Ίσως  όλα να είναι

μια αντιγραφή  της χαοτικής πρωταρχικής πλημμύρας του Ωκεα-

νού, στην κοσμογονική ανάδυση της  γης, όπως την περιγράφει

ο Ησίοδος.  Το πιθανότερο όμως  και οι δυό εκδοχές να είναι

αντιγραφές από εμπειρίες γενικών καταστροφών  που έγιναν

στη Μεσοποταμία  το 2000 π.Χ.

Εμείς θα σταθούμε  στον μύθο  του Δευκαλίωνα, γιατί από αυτόν

πιστεύομε όιι γεννηθήκαμε και εμείς οι Έλληνες.

Οι άνθρωποι λοιπόν,  κάποτε  είχαν γίνει τόσο ασεβείς, ανέντιμοι,

κακοί και έκφυλοι, που ο θεός Δίας αποφάσισε να τους κατα-

στρέψει με μια μεγάλη νεροποντή. Ήθελε  όμως να κρατήσει και

μια “μαγιά” για ένα  καινούργιο ανθρώπινο γένος. 

Έτσι συνεννοήθηκε  με τον Προμηθέα  να δώσει τις σχετικές οδη-

γίες στο γιό του τον Δευκαλίωνα, ως τον εκλεκτό του Ολύμπου.   

Ο Δευκαλίωνας σύμφωνα με την άνωθεν εντολή,  έφτιαξε μια ξύ-

λινη  κιβωτό (λάρνακα) και εκεί μέσα κλείστηκε  με τη γυναίκα

του Πύρρα, που ήταν κόρη του Επιμηθέα (αδελφού του Προμη-

θέα) και της Πανδώρας.  Μαζί τους και οι αναγκαίες  προμήθειες

σε τροφές και αντιπροσωπευτικά ζώα.

Το πρόγραμμα  ακολούθησε τη γνωστή πορεία. 

Νερό πολύ, κατακλυσμιαία βροχή· τα ποτάμια ξεχειλίζουν,  οι

πόλεις βουλιάζουν και οι ζωές χάνονται. Τα βουνά  της Θεσσα-

λίας αποσχίζονται «και τα εκτός  του Ισθμού και της Πελοποννή-

σου συνεχέθη πάντα» (Απολλόδωρος, ιστορικός). 

Η Κιβωτός νεροδέρνεται  μαζί με τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα,

τη γυναίκα του. Μετά  από εννιά μέρες και νύχτες, το πρωτό-

γνωρο σε φορτίο ξύλινο καράβι προσαράζει στην κορυφή του

Παρνασσού, ή όπως άλλοι ισχυρίστηκαν στον Άθω. Για το πού

ακριβώς,  κανείς δεν ξέρει. Ερίζουν όμως η Όρθυς, ο Άθως και η

Δωδώνη.

Τα νερά τραβήχτηκαν, και η γη ξαναφάνηκε. Ο Δευκαλίων  βγή-

κε έξω  με τη γυναίκα του, πατώντας στο νοτισμένο ακόμα χώμα

και έκαναν θυσία ευχαριστήρια στον ‘’Φύξιο’’* Δία, στον προστά-

τη των φυγάδων και των  κατατρεγμένων. Και αυτός πολύ ευχα-

ριστημένος τους είπε  πάνω κάτω καλόκαρδα:   «Μπράβο βρε παι-

διά, τα καταφέρατε. Τι θέλετε τώρα εγώ να σας χαρίσω;»

«Να δώσεις πάλι ανθρώπους στη γη», του απάντησαν.

Ο Δίας συγκατένευσε και έδωσε  τις σχετικές οδηγίες: «Να ρίξε-

τε τα οστά της μητέρας σας, πίσω σας». 

Τότε  ο Δευκαλίων, αφού ερμήνευσε την αλληγορική θεϊκή εντολή

(ότι τα οστά είναι  οι πέτρες από τη μητέρα γη), εκάλυψε αυτός και

η γυναίκα του τα πρόσωπά τους με μαντήλες έτσι ώστε να μη βλέ-

πουν, κι άρχισαν να προχωρούν αργά,  μαζεύοντας αποκάτω πέ-

τρες και ρίχνοντάς τες πίσω τους. Όπου έπεφταν τα λιθάρια του

Δευκαλίωνα ξεφύτρωναν άνδρες, και όπου της  Πύρρας γυναίκες.

Έτσι  φτιάχτηκαν - από τις πέτρες  φτιάχτηκαν οι νέοι άνθρωποι,

από τους οποίους προήλθαμε κι εμείς και όλοι οι άλλοι λαοί. Γιατί

κατά τον Απολλόδωρο, η αρχαία λέξη ‘’λάας’’ θα πεί λίθος. 

Κατά τον Ησίοδο δε, αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι, ήταν οι Λέλεγες. Ο

Δευκαλίων ήταν αγαθός και θεοσεβής και με την Πύρρα ήταν αρμο-

νικό ζευγάρι. Αγαπιόντουσαν και έκαναν πολλά παιδιά: τον Έλληνα,

τον  Αμφικτύονα, την Πρωτογένεια, αλλά και την Μελάνθεια, την

Θυΐα και την Πανδώρα - για να τιμήσουν και το όνομα της γιαγιάς. 

Γενάρχης λοιπόν των  Ελλήνων θεωρήθηκε ο ΄Έλληνας. Τώρα

λένε κι άλλα οι κακές γλώσσες. Λένε πως στην πραγματικότητα

δεν ήταν γυιός του Δευκαλίωνα αλλά του ίδιου του άτακτου Δία.

Ο Αμφικτύονας αργότερα κυβέρνησε  στην Αθήνα,  η Πανδώρα

πάλι λέγεται  πως ενώθηκε με τον Δία  και έφερε στον κόσμο τον

Γραικό. Για τη Θυΐα  λένε πως κι αυτή με τον Δία  έφερε στον κό-

σμο τον Μάγνητα  και τον Μακεδόνα. 

Έλληνας λοιπόν και Μακεδόνας, της  ίδιας θεϊκής γενιάς  από-

γονοι, συγγενεύουν μεταξύ τους. 

Στην αλληγορική γλώσσα του μύθου, ο ‘’λαός’’  είναι ο σπόρος

που σε μια ενιαία σύζευξη με το χώμα, κάνει την νέα γενιά των

ανθρώπων. (Λάες - λίθοι = λαοί -λιθάρια). Ο Δευκαλίων (δεύκος =

γλεύκος =γλυκός μούστος - αμπέλι), ήταν ο πρώτος Έλληνας

θνητός βασιλιάς γενάρχης απο τη Θεσαλία με απογόνους τον

Έλληνα, τον Γραικό και τον Μακεδόνα.

Στο βιβλίο της, η αδέκαστη η Ιστορία καταγράφει τις γενιές και

τίποτα δεν αποσβήνεται.

Μα και ο Δίας·  ο Δίας ο συμβολικός θεός των Ελλήνων  είναι ο Πα-

γκόσμιος θεός του  πνεύματος της Ελληνικής Ιστορίας, του πνεύ-

ματος, που παρά τις όλες πολεμικές αντιξοότητες, αντιστάθηκε,

άντεξε και επέζησε μέσα από την ποικιλόμορφη  θρησκευτική λαί-

λαπα που ενέσκυψε από την Ασία. Πάντοτε όμως μέσα  από ένα δη-

μιουργικό συγκέρασμα και  ποτέ σε μια αλλοτριωμένη αφομοίωση.

Ο Δίας  “Όμβριος και Υέτιος**”  φυλάσσει πάντοτε έναν νέο κα-

τακλυσμό  για να διαλύσει το ασεβές και κακό ανθρώπινο γένος

και ιδιαίτερα το Ελληνικό με τα χάλια που έχει. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––––––––

* Φύξιος = φυγάδων προστάτης

** Υέτιος = βροχερός

Βοηθήματα

1) Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα

2) Ελληνική Μυθολογία, Εκδοική Αθηνών.,1986

3) Παγκόσμια Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών

Δευκαλίων
ο πατριάρχης  των Ελλήνων

Την εικοστή τέταρτη πα-

ρουσία του σε άλλη μία

πόλη της χώρας μας πραγ-

ματοποίησε το Μουσείο

Ψωμιού με έδρα τον Βαρ-

νάβα Αττικής.  Μέρος της

συλλογής των εκθεμάτων

του κεντημένου ψωμιού

παρουσιάστηκαν στον Ιω-

νικό Σύνδεσμο και στην

Ενωση Μικρασιατών «Η

Καππαδοκία» στο δήμο

της Νέας Ιωνίας. 

Την εκδήλωση καλοσώρι-

σαν οι πρόεδροι των δύο

συλλόγων, ενώ η πρόε-

δρος του Μουσείου Ψωμι-

ού αναφέρθηκε στη μεγά-

λη ανταπόκριση των κατοί-

κων της Ν. Ιωνίας στην έκ-

θεση αυτή, και τόνισε την

τεράστια προσπάθεια που

έγινε και συνεχίζει να γίνε-

ται για την δημιουργία του

Μουσείου Ψωμιού τόσο

από τους επιστημονικούς

συνεργάτες του μουσείου,

όσο και από τους εθελο-

ντές, μέλη του δικτύου της

περιφέρειας Αττικής.

Σημειωτέον ότι η συλλογή

του Μουσείου Ψωμιού

στον Βαρνάβα είναι η με-

γαλύτερη στην Ευρώπη,

αφού αποτελείται από τε-

τρακόσια είκοσι εκθέματα

της χώρας μας αλλά και

από είκοσι δύο χώρες του

εξωτερικού, ενώ μέρος

της έκθεσης με τον καθιε-

ρωμένο πλέον  τίτλο «Οι

Δρόμοι του Ψωμιού» συ-

νήθως ταξιδεύει πάντα με-

τά από πρόσκληση. 

Στην εκδήλωση παραβρέ-

θηκε και το τμήμα ψωμο-

κεντηστριών του μουσείου

όπου έγινε επίδειξη πάνω

στην τέχνη του κεντημέ-

νου άρτου και την οποία

με μεγάλο ενθουσιασμό

παρακολούθησε το κοινό. 

Το μουσείο ψωμιού στον

Βαρνάβα παραδίδει δωρε-

άν μαθήματα κεντημένου

άρτου κάθε Τετάρτη από-

γευμα (6-8) στους χώρους

του και με τη συνεργασία

της ΝΕΛΕ της Νομαρχίας.

Πλατεία Ειρήνης – Βαρνά-

βας Αττικής τ.κ 19014

Τηλέφωνα  2295097811

και 6936891193.

Καθημερινά κόβονται πίτες. Πίτες των Δή-
μων, πίτες των συλλόγων, των οργανώσε-
ων, των κομμάτων και δεν έχει τέλος.
Γενικώς λοιπόν κοντεύουμε να πάθουμε
ζάχαρο από τις πίτες και βέβαια να ξεχά-
σουμε το σπίτι μας. Γιατί αν πας στον έναν
και δεν πας στον άλλον θα σε παρεξηγή-
σουν, θα σου κάνουν παράπονα, θα σου
«κρεμάσουν» αιτίες και λοιπά…
Κάτι πρέπει να γίνει πάντως γιατί σε λίγο
ανοίγει το τριώδιο των Απόκρεω και εμείς
θα κόβουμε πίτες...
Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν έκοψε
η Νομαρχία στα γραφεία της, όπως κάθε
χρόνο με αιρετούς και υπαλλήλους αλλά
και παρουσία πολλών βουλευτών.

Το Σαββατοκύριακο γενικώς σκάσαμε τρώ-
γοντας πίτες, αλλά και από το τρέξιμο να
προλάβουμε για να παραβρεθούμε σε
όλες. Και συναντιόμαστε οι ίδιοι περίπου
άνθρωποι σε κάθε πίτα. Οι δε πολιτικοί,
εκεί να δεις τρέξιμο…

Το Σάββατο το βράδυ έκοψε πίτα το επιτε-
λείο της ΕΒΔΟΜΗΣ στο Al Cielo στη Βάρ-
κιζα, όπου – είναι αλήθεια το ευχαριστηθή-
καμε – ξεφαντώσαμε μέχρι αργά χορεύο-
ντας στους ρυθμούς του πιανίστα και της
καλλίφωνης αοιδού.

Πίτα έκοψε και η Ενωση Εταιριών Ανατ.
Αττικής στο Ντιβάνι στο Καβούρι, όπως
συνηθίζει κάθε χρόνο. 

Εντυπωσιακή πίτα έκοψε ο νέος συνδυα-
σμός ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ, αφού η παρουσία
του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Πάνω από χίλια άτομα μέσα στην αίθουσα
και κάποιοι αδυνατώντας να βρουν χώρο
στάθμευσης, έφυγαν!! Σχετικό ρεπορτάζ
σε άλλη σελίδα.

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα, η Ενω-
ση Επαγγελματιών Κορωπίου, ο Επιμορ-
φωτικός Σύλλογος «Αγιος Ανδρέας» Παι-
ανίας, ο Ναυτικός Ομιλος Βάρης – Βάρκι-
ζας, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μηλαδέ-
ζας, οι κάτοικοι μάλιστα της οποίας «τα
έχωσαν» στο Δήμαρχο Παν. Καπετανέα
για τους δρόμους που είναι χωμάτινοι, ενώ
έχουν πληρώσει εισφορές για έργα και τα
κοτετσάδικα που βρίσκονται στη θέση
τους…, αλλά και στον προηγούμενο δή-
μαρχο Δ. Αναστασίου. Κάτι που δεν συνη-
θίζονται σε τέτοιες χαρούμενες στιγμές,
αλλά προφανώς κουράστηκαν οι άνθρωποι
να περιμένουν.

Και πίτες με δυσάρεστα. Όπως στην Πνευ-
ματική Εστία Βούλας, που κάποιος άτυ-
χος-τυχερός δημότης άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο γλέντι που ακολούθησε
με το κόψιμο της πίτας.
Πάντως έχουν και τα καλά τους οι πίτες
γιατί βλέπεις παλιούς γνώριμους, που χα-
μένοι από το κυνήγι της καθημερινότητας,
έχουν ξεχαστεί…           Αννα Μπουζιάνη

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ...Πίτες λοιπόν κι όποιος αντέξει!
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Πάνε είκοσι χρόνια που οι αγρότες, συχνά-

πυκνά, αφήνουν το χωράφι και ψάχνουν το

δίκιο τους στην άσφαλτο, κλείνοντας τους

δρόμους. Σ’ αυτά τα είκοσι χρόνια ο ενεργός

αγροτικός πληθυσμός της χώρας μειώθηκε

στο ένα τρίτο. Τα χρέη τους και τα έξοδά

τους τα παραγωγικά πολλαπλασιάστηκαν, τα

έσοδά τους χρόνο με τον χρόνο μειώνονται,

η αγροτιά σβύνει και μαζί της κι η ύπαιθρος. Η

κραυγή της απόγνωσής τους σπάνια φτάνει

στο γραφείο και στο διαμέρισμα του αστού,

που δεν έχει καταλάβει, παραζαλισμένος ως

είναι, ότι τα πόδια του που τον ενώνουν με

την γη είναι οι αγρότες. Και μέχρι πρότινος, ο

κάτοικος της πόλης έβριζε λάθος στόχο όταν

πλήρωνε την ντομάτα ενάμισυ και δύο ευρώ

το κιλό.

Από την είσοδο της Ελλάδας στην τότε

Ε.Ο.Κ., κανένα κυβερνητικό στόμα δεν είπε

στους αγρότες την αλήθεια. Το τρισκατάρατο

«πολιτικό κόστος» φιμώνει τη φωνή της αλή-

θειας. Και κανείς, εκτός από την περίοδο του

Ανδρέα Παπανδρέου, δεν πρόσεξε την αγρο-

τιά. Έστω παρακάνοντάς το, έστω λαϊκίζο-

ντας, έστω κρύβοντας τα προβλήματα κάτω

από το χαλί, το τότε ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγκάλιασε τον

αγρότη. Στήθηκαν τότε κι ενισχύθηκαν και οι

πρώτοι συνεταιρισμοί. Τους δόθηκαν και πό-

στα στην Κεντρική Λαχαναγορά. Οι Ένοπλες

Δυνάμεις αγόραζαν μόνο από αυτούς. Το

πλεόνασμα της παραγωγής στα φρούτα, γι-

νόταν χυμός και κομπόστες και μοιραζόταν

δωρεάν στα σχολεία.

Αλλά το όνειρο δεν κράτησε πολύ. Οι μεσά-

ζοντες ήταν «πολύ σκληροί για να πεθά-

νουν». Και πολύ δικτυωμένοι. Τα τσιράκια

τους μπήκαν μέσα στους συνεταιρισμούς και

τους διέλυσαν. Είχαν την υπόσχεση από τους

μαφιόζους που αισχροκερδούν, πουλώντας

πανάκριβα τον ιδρώτα των εργατών της γης:

«Όταν τα πράγματα ξαναγίνουν όπως πρέπει,

εσένα θα σε θυμηθώ. Των άλλων η σοδειά θα

σαπίσει στο χωράφι».

Από κει και πέρα κι ενώ γινόταν χρόνο με τον

χρόνο φανερή η πρόθεση του αγροτικού δι-

ευθυντήριου των Βρυξελλών για μείωση του

αγροτικού πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη-και

ιδιαίτερα στη νότια-οι εδώ κρατούντες προτί-

μησαν να παραμυθιάζουν χρόνια τους αγρό-

τες με τα ψηφοθηρικά δωράκια των επιδοτή-

σεων και των ενισχύσεων, παρά να τους πουν

την πικρή αλήθεια, ωμά και ξάστερα: «Κύριοι,

αυτά τα προϊόντα θέλει η Ευρώπη και αυτές

τις ποσότητες μπορεί να απορροφήσει. Αλλά

η γη μας είναι ευλογημένη κι ότι και να φυτέ-

ψετε θα πιάσει. Υπάρχουν κι άλλες αγορές

εκτός Ε.Ο.Κ., υπάρχουν κι άλλα προϊόντα

που μπορούμε να τα διαθέσουμε και μέσα

στην Ευρώπη κι έξω από αυτή. Με προσήλω-

ση στην ποιότητα για να είμαστε ανταγωνι-

στικοί». Έτσι θα μπορούσε να μιλήσει στους

αγρότες ένας εθνικός κυβερνήτης.

Τα υποκατάστατα αυτού του ρόλου στην Ελ-

λάδα, προτίμησαν το παραμύθιασμα, αντί

μιάς εκ βάθρων αναθεώρησης της αγροτικής

πολιτικής, που να υποστηριζόταν δυναμικά

από το κράτος και να εγγυόταν σταθερό ει-

σόδημα και σταθερή ανάπτυξη του αγροτικού

κόσμου. Προτίμησαν ν’ αφήνουν απροστά-

τευτους τους αγρότες στα παπαγαλάκια των

Βρυξελών που προσπαθούσαν να πείσουν

τους Μυτιληνιούς να ξεριζώσουν ένα εκατομ-

μύριο ελαιόδεντρα για να καλλιεργήσουν...

αβοκάντο! Αφήνοντας παράλληλα τις πολυε-

θνικές των σπορελαίων να διατυμπανίζουν

ασύδοτες, εντός και εκτός Ελλάδος ότι το

ελαιόλαδο... βλάπτει!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πολιτικού

«καραγκιόζ-μπερντέ» στο αγροτικό ζήτημα

είναι το περιβόητο μπαμπάκι. Οι καλλιεργη-

τές του βρίσκονται παραδοσιακά τα τελευ-

ταία χρόνια στην πρωτοπορεία των αγροτι-

κών κινητοποιήσεων. Οι κυβερνήσεις Μητσο-

τάκη και Σημίτη, πότε με το μαστίγιο και πότε

με το καρότο προσπάθησαν να τους κουλα-

ντρίσουν. Προσπάθησαν και να τους πουν την

αλήθεια. Ο Σημίτης περισσότερο και προσφέ-

ροντας και εναλλακτικές για να πούμε και του

στραβού το δίκιο. Αλλά μπροστά στους αγρο-

το-πατερικούς τσαμπουκάδες και στο περίφη-

μο πολιτικό κόστος το έστριψαν διά του αρ-

ραβώνος. Ώσπου ήρθε «ο αρχιερέας του λαϊ-

κισμού»-κατά το «αρχιερέας της διαπλοκής»

που προσήπτε στον Σημίτη-και έταξε στους

βαμβακοπαραγωγούς, πριν τις εκλογές του

2004, «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Τι προ-

σπαθεί να συμμαζέψει τώρα;

Η πικρή αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση έχει προ πολλών ετών ενημερώσει για την

συγκεκριμένη ποσότητα του αρίστης ποιότη-

τος ελληνικού βαμβακιού που μπορεί ν’ απορ-

ροφήσει κατ’ έτος. Τις υπόλοιπες ανάγκες

της τις καλύπτει με εισαγωγή αιγυπτιακού

βαμβακιού, κατώτερου σε ποιότητα από το

ελληνικό, αλλά στο ένα τέταρτο της τιμής

του δικού μας. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει

να επιλέξουν και άλλες καλλιέργειες για να

αντικαταστήσουν σταδιακά τις πέραν των

απορροφώμενων ποσότητες βαμβακιού. Η

Ε.Ε. έχει ανακοινώσει ότι θα τους ενισχύσει

οικονομικά και θα τους αποζημιώσει για το

μεταβατικό στάδιο της νέας καλλιέργειας

που θα επιλέξουν. Από κει και πέρα ο θεσσα-

λικός κάμπος έχει στραγγίξει από την υπερά-

ντληση υδάτινων πόρων για το υπερ-υδρόφι-

λο μπαμπάκι, τα φυτοφάρμακα έχουν κατα-

στρέψει το υπέδαφος και την πανίδα και μα-

γκιές του τύπου: «μπαμπάκι καλλιεργούσε ο

προπάππος μου, μπαμπάκι κι εγώ», δεν πρέ-

πει να περνούν σ’ ένα ευνομούμενο κράτος

που δεν σχεδιάζει κι αποφασίζει στη βάση

του  εκλογικού κόστους.

Το σύνολο, όμως, του αγροτικού κόσμου πρέ-

πει να αντιμετωπισθεί με στοργή από την πο-

λιτεία και με την συναίσθηση ότι αυτοί που εί-

ναι δεμένοι με την γη τους, είναι  και αυτοί

που θα την υπερασπισθούν μέχρις εσχάτων

εάν παραστεί ανάγκη. Ίσως, τελικά, η σταδια-

κή συρρίκνωση του αγροτικού μας πληθυ-

σμού να βρίσκεται στις προτεραιότητες όσων

απεργάζονται τη συρρίκνωση του Ελληνι-

σμού.

Χωρίς αγροτιά 

η Ελλάδα θα σβύσει
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Αλλοι φυτεύουν και άλλοι κόβουν

45 αιωνόβια πεύκα έπεσαν θύματα των 4 τροχών και των

πριονιών του Δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη,

όταν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, πριν καν χαράξει η ρο-

δοδάχτυλη νυχτοθρεμένη αυγούλα, μπήκαν στο χώρο

Πατησίων και Κύπρου και με «σιγαστήρες» - πριόνια χει-

ρός - (είχαν τους λόγους τους…), τα ισοπέδωσαν.

Ετσι οι γύρω κάτοικοι αγουροξυπνημένοι, ως συνήθως,

κοιτώντας το πρωί έξω να δουν την ημέρα και το πράσινο

μπροστά τους, είδαν …ξέφωτο. Πουθενά τα πεύκα.

Είχε φροντίσει ο Δήμαρχος, γιατί εκεί θα γίνει πάρκινγκ αυ-

τοκινήτων και εμπόδιζαν. Οσο για τους φοίνικες τους, ταξί-

δεψαν. Τώρα αν το ταξίδι θα έχει επιστροφή, θα δείξει.

Αν και μη υποψήφιος, έχασε τον ύπνο του!

Εχασε τον ύπνο του ο Μάντεσης, από την συνένωση των

δύο συνδυασμών ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ και δεν μπόρεσε να

το ξεπεράσει. Ετσι στο δημοτικό Συμβούλιο της 26/1 ήρ-

θε «πάνοπλος» για να το βγάλει από μέσα του.

Εβαλε το φορητό υπολογιστή μπροστά του, και αφού δή-

λωσε πως φρόντισε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη να μη χάσει τον

ύπνο του, γιατί οι συνδυασμοί έγιναν ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ

και όχι ΟΡΑΜΑ με ΔΑΔΑ. Κι αυτό γιατί η ΔΑΔΑ είναι μι-

σοσβησμένη και δεν τη φοβάται.

Ξεχνάει βέβαια ο Μάντεσης ότι μία μισοσβησένη ΔΑΔΑ,

που της φροντίζεις το φυτίλι, όταν φουντώσει μπορεί να

σε τσουρουφλίσει.

Διάβασε δε μέσα από τον υπολογιστή, με ιδιαίτερη ικανο-

ποίηση για το θρίαμβο που πέτυχε, προεκλογικό έντυπο

της Τσιριγώτη που κατηγορούσε τον Αποστολάτο,.

Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σκοινί, θα έλε-

γα εγώ, γιατί έτσι και βγουν στο φως αυτά που έγραφε

αντιδήμαρχός του για εκείνον θα φύγει από την πόλη…

Εκείνο που παραμένει μετέωρο, είναι γιατί θα έχανε τον

ύπνο του, αφού δεν θα είναι υποψήφιος!

Σεισμό πολλών ρίχτερ προκάλεσε πάντως η συνένωση

των δύο συνδυασμών της Βούλας. Την ημέρα δε της εκ-

δήλωσης, μαζεύτηκαν οι περί τον Μάντεση στο Δημαρ-

χείο και φυλάγανε τσίλιες μη τους φύγει κανένας και πά-

ει κατά την εκδήλωση μεριά.

4 Δήμαρχε, μην αφήνεις το κοπάδι ανεξέλεγκτο, γιατί θα

σκορπίσει, ή θα μαραζώσει ή θα πάει σε άλλο τσομπάνη…

Με το να μην ορίζεις αντιδημάρχους δεν λύνεις το πρό-

βλημα. Ο ηγέτης παίρνει αποφάσεις, δεν μεταθέτει ευθύ-

νες.

Φτηνότερες σπουδές στο Εξωτερικό!

«Οι Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία (που αναγνωρίζονται

πλήρως από το Ελληνικό κράτος) κοστίζουν τώρα 30% λι-

γότερο από τις σπουδές στην Ελλάδα», λέει διαφημιστι-

κό βρετανικών κολεγίων, και παραθέτει τα αγαθά που θα

έχει ο φοιτητής (στέγη, σίτιση κλπ.) στη Βρετανία και τα

κακά που θα έχει φοιτητής στην Ελλάδα. Χάσιμο ωρών,

καταλήψεις, πορείες.

Κι ύστερα αναρωτιόμαστε τι δεν πάει καλά στην Παιδεία!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη Περιμένεις στη σειρά το ραντεβού με τον γιατρό

σ’ ένα κρατικό νοσοκομείο. Στο Ασκληπιείο Βού-

λας. Και σκέφτεσαι «τι μέρος του λόγου νά ‘ναι

τώρα αυτός ο γιατρός»; Όπως σκεφτόσουνα την

πρώτη μέρα στην τάξη του νέου σχολικού έτους

στο Δημοτικό: «Πως νά ‘ναι ο καινούργιος δά-

σκαλος»;

Ο γιατρός ήταν ...η γιατρός. Ειδικευόμενη ρευ-

ματολόγος. Ένα περιβολάκι. Με το καλαμπούρι

της, την απλή, ανεπιτήδευτη ζεστασιά και αμε-

σότητά της, επαλήθευε εκείνα τα ψιλά γράμματα

στον όρκο του Ιπποκράτη, ότι ο γιατρός πρέπει ν’

ανοίγει πρώτα την πόρτα της ψυχής του ασθε-

νούς, πριν εξετάσει το σώμα του. Κατά τα άλ-

λα...Σέρλοκ Χόλμς. Μεθοδική εξέταση, πλήρης

ανάκριση, έγραψε τα παραπεμπτικά για τις εξε-

τάσεις... -Γιατρέ, να κλείσω ραντεβού; «Όχι,

ελάτε όποτε πάρετε τις απαντήσεις και θα σας

δω».

Την ευχαριστήσαμε, της σφίξαμε το χέρι και

βγήκαμε έξω μ’ εκείνη την ικανοποίηση που νοι-

ώθεις, όταν συναντάς τον κατάλληλο άνθρωπο

για το πρόβλημά σου και σου φτιάχνει την διά-

θεση, απλώς επειδή είναι ανθρώπινος και σω-

στός στη δουλειά του.

Σ’ ευχαριστούμε Σπυριδούλα. Καλή συνέχεια.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ο κατάλληλος άνθρωπος
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Ενα μεγάλο παρών έδωσαν όλοι

στην βασιλόπιτα της Νομαρχίας,

την περασμένη Παρασκευή (23/1)

το μεσημέρι στο κτίριό της. Βου-

λευτές, Δήμαρχοι,  Κοινοτάρχες,

Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πολιτευτές

οι εργαζόμενοι κ.λ.π. 

Ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νι-

κόλαος ευλόγησε την πίττα και

στη συνέχεια χαιρέτισαν ο Νο-

μάρχης Λεωνίδας Κουρής, η  Πρό-

εδρος  του Ν.Σ. Μαρία Κατσιμίχα,

και οι επικεφαλής των Νομαρχια-

κών Συνδυασμών. 

Πέντε “φλουριά” μεταφράστηκαν

σε άδεια για πέντε εργαζόμενους!

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση

και ποτό.

Η πίτα της Νομαρχίας

Ο Θαν. Μπαλής χαιρετίζει. Δίπλα του ο Νομάρχης Λ. Κουρής, η Πρόεδρος Μαρία Κα-
τσιμίχα, η επ. Βουλευτής Ντίνα Τριλίκη, ο νομ. Κ. Πολυχρονίου· πίσω ο πολιτευτής Νί-
κος Γιαννής και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπ. Ζαγάρης  

Εκπρόσωπος εργαζομένων χαιρετίζει.
Δίπλα της ο νομ. σύμβουλος της ΝΑΣ Νί-
κος Στεφανίδης και πίσω του ο δήμαρ-
χος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς.

Στο κλίμα των ημερών - με τις πίτες να κόβονται καθημε-

ρινά - κάνοντας άλλους να τρέχουν και να μη φτάνουν για

να τις προλάβουν και άλλους να απολαμβάνουν τη χαρά

του εθίμου, της ανταλλαγής ευχών και της σύσφιξης των

σχέσεων, έκοψε και η ΕΒΔΟΜΗ την πρωτοχρονιάτικη βα-

σιλόπιτά της, το περασμένο Σάββατο σε παραλιακό κέ-

ντρο στη Βάρκιζα και σε στενό “οικογενειακό” κύκλο, μό-

νο με τους συνεργάτες της. 

Τελικά, όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό ρεπορτάζ,

η “οικογένεια” της ΕΒΔΟΜΗΣ και πολυμελής είναι και δι-

ευρύνεται και κυρίως, είναι αγαπημένη, αν και μας στέρη-

σαν την παρουσία τους δύο εκλεκτές συνεργάτιδες που

είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις. Ο τυχερός που κέρδισε

το φλουρί είναι ο Μαθιός Κολυδάς. 

Την πίτα έκοψε η διευθύντρια, εκδότρια της εφημερίδας

Αννα Βενετσάνου και το πρώτο κομμάτι κόπηκε για την

ανθρωπότητα, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον, τις ανη-

συχίες μας και την πλήρη συνείδηση ότι αποτελούμε συ-

στατικό και αναπόσπαστο τμήμα της παγκόσμιας κοινω-

νίας.

Μετά το γεύμα ακολούθησε χορός και διασκέδαση μέχρι

αργά. Οι εκδότες ευχαρίστησαν όλους τους συνεργάτες

για την ευσυνείδητη και ενθουσιώδη επιτέλεση του έργου

τους και τους ευχήθηκαν. Τους διαβεβαίωσαν με πλήρη ει-

λικρίνεια ότι η ΕΒΔΟΜΗ που διέρχεται ήδη το δωδέκατο

έτος ανελλιπούς και υπεύθυνης κυκλοφορίας, ενημέρω-

σης, κριτικής και έκφρασης ελεύθερης και ακηδεμόνευτης

γνώμης, οφείλει την αποδοχή και το κύρος της σ’ αυτούς

που εκφράζονται ελεύθερα τηρώντας τις αρχές της εφη-

μερίδας.

Αλλά και σ’ αυτούς που εργάζονται στην παραγωγή, δια-

κίνηση και προβολή, μια που η συμβολή τους είναι ζωτικής

σημασίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων Νταού Πεντέλης οργάνω-

σαν, το περασμένο Σάββατο, μια πολύ ανθρώπινη εκδήλωση για

τα ΑΜΕΑ στη Νέα Μάκρη.  Στην εκδήλωσης τιμήθηκε ο παρολυ-

μπιονίκης  Χρήστος Ταμπαξής (φωτο) για τις προσπάθειες του

στον αγώνα για ένταξη και ενσωμάτωση. Ο Χρήστος Ταμπαξής

πήρε μέρος σε 4 συνεχόμενες Ολυμπιάδες (Ατλάντα, Σίδνευ,

Αθήνα, Πεκίνο) και απέσπασε 7 χρυσά και 5 ασημένια μετάλλια

στην κολύμβηση.

Ακόμη τιμήθηκε ο σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους και ντοκι-

μαντέρ Αντώνης Ρέλλας για τους αγώνες του για τα δικαιώματα

των ΑΜΕΑ. O Αντώνης συγκλόνισε εκείνους που είχαν την τύχη

να δουν το τελευταίο του ντοκιμαντέρ με τίτλο "Αιγαίου κύματα"
, που του εξασφάλισε τρία διεθνή βραβεία και προβλήθηκε σε πέ-

ντε φεστιβάλ, ταρακουνώντας την πλατιά κοινωνική αντίληψη για

τα άτομα με αναπηρίες.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού

σχολείου Δημοσθένης Μπαρούτας αναφέρθηκε στις καθημερι-

νές προσπάθειες των εκπαιδευτικών των σχολείων για την ποιο-

τική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών, καυτηρίασε την

πολιτεία γιατί δεν δίνει στα ΑΜΕΑ αυτά που δικαιούνται και επι-

σήμανε την διστακτικότητα της κοινωνίας, παρά την πρόοδο, να

δεχτεί τα ΑΜΕΑ ως ισότιμα μέλη. 

Το θέμα της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία προβά-
λει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, τόνισε. Αν όλοι βοηθήσουμε
θα μπορούμε να βλέπουμε τους  ανθρώπους με ειδικές ανάγκες
να είναι μέρος της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτι-
στικής ζωής του τόπου. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε την κα-
θημερινότητα αυτών των συνανθρώπων μας. Ας κάνουμε αυτό το
κάτι παραπάνω που χαρίζει χαμόγελα!

...και η πίτα της “οικογένειας” της ΕΒΔΟΜΗΣ

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του Χρ. Ταμπαξή.
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Ο Αγγελος Αποστολάτος μίλησε με ντο-

κουμέντα και στοιχεία.  Επεσήμανε δε με-

ταξύ άλλων ότι:

«Σήμερα δεν ψηφίζουμε προϋπολογισμό
του 2009, αλλά έναν απολογισμό του 2008
που δείχνει ότι δεν λύσατε κανένα πρό-
βλημα στο Δήμο μας. Μηδενικό έργο και
αυτή τη χρονιά.
Είναι τραγικό για την πόλη μας, δώδεκα
χρόνια Δημοτική Αρχή, δεν μπορέσατε να
καταλάβετε πώς λειτουργεί η ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
πώς υλοποιούνται έργα ΠΡΟΟΔΟΥ και
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ μιας πόλης, πώς χρηματο-
δοτούνται και πώς αυτοχρηματοδοτούνται
ΕΡΓΑ.

...Αφήσατε και αφήνετε και σήμερα την
πόλη στην ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΕ-
ΩΜΕΝΗ πέραν των δεκαπέντε εκατομμυ-
ρίων ευρώ.
Αλήθεια, πού είναι τα Αθλητικά και Πολιτι-

στικά Κέντρα, πού είναι τα Διοικητικά Κτίρια,

τα Κολυμβητήρια, τα υπόγεια πάρκινγκ και

τόσα άλλα που δέκα χρόνια διαφημίζετε με

τα προεκλογικά σας προγράμματά»;

Φέρνετε έναν προϋπολογισμό με ένα αδι-

καιολόγητο ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΕΣ ΧΡΕΟΣ και
προφανείς ανάγκες για νέο ΔΑΝΕΙΣΜΟ
από άστοχη Οικονομική Διαχείριση. Χωρίς
αντίληψη για τη μεγάλη οικονομική κρίση
2009-2010 και τα προβλήματα που θα ανα-
κύψουν ή τις ευκαιρίες που αυτή θα προ-
σφέρει.
Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός 2009
όπως και οι προηγούμενοι είναι Δημοσιοϋ-
παλληλικός, εικονικός και μικρόψυχος.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη ανέλυσε θεματικά και

με ακρίβεια ένα ένα τα σημεία που ο προϋπο-

λογισμός άφησε απέξω· δεν τα άγγιξε. Είπε

δε μεταξύ άλλων:

Για μας ο προϋπολογισμός είναι η ακτινογρα-

φία της πολιτικης  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Είναι το σύνολο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σκυψαμε, με προσοχή, και αναλύσαμε τον

Προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν είναι αυτός

που αξίζει στο Δήμο μας.

Είναι ενας προϋπολογισμος που δεν εχει κα-

ταλάβει και δεν έχει ερμηνεύσει, τι σημαίνει η

επερχόμενη  Οικονομική Κρίση κυρίως  για

τους Δήμους αυτή τη φορα και βεβαια δεν δει-

χνει καμιά πρόνοια  γι’ αυτό.

Τί μας λεει λοιπόν ο συγκεκριμενος προυπο-

λογισμος; Δυστυχως δεν εχετε εισπράξει καν
τα χρηματα από την ΕΤΑ για την Α΄και
Β΄πλαζ.
Και όχι μονο αυτό, αλλά μια ολόκληρη παρα-

λια μηκους ανω των 5 χιλιομετρων εχετε κα-

ταφερει να μας  αποφερει εισοδημα οσο ένα

καταστημα σε γειτονικο μας Δημο!

ΕΙΣΑΣΤΕ Δημοτική Αρχή εδώ και 12 χρόνια,

και είχατε ολο το χρόνο να οργανώσετε και

να υλοποιήσετε ένα Πρόγραμμα για την Απα-

σχόληση όχι απλα 100 αλλα 1000 νέων Βου-

λιωτών, και μάλιστα, όχι παρασιτικά και με αρ-

γομισθίες, αλλά δημιουργικά και με ουσιαστι-

κό περιεχόμενο.

ΕΣΕΙΣ από την άλλη προτιμησατε  την αρχή

της «ελαχίστης προσπαθείας», που στο τέλος

κατατείνει στον γνωστο Προϋπολογισμό, χω-

ρις  μπλεξίματα με απαιτιτικη  διαχείριση. 

Προτιμήσατε την αρχή 
της ήσσονος προσπάθειας

“Ενας προϋπολογισμός με ένα 

αδικαιολόγητο ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΕΣ ΧΡΕΟΣ”

Αποκλειστικό θέμα συζήτησης στο Δημοτικό

Συμβούλιο της Βούλας, την περασμένη Δευτέ-

ρα 26 Ιανουαρίου, ο προϋπολογισμός του 2009,

ύψους 32 εκατομ. €.

Πλασματικός και αντιαναπτυξιακός για την αντι-

πολίτευση, ρεαλιστικός για τη συμπολίτευση.

Τεχνοκρατικός, ο εισηγητής Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλος, με ρεαλιστικό όραμα η Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη.

Σκωπτικός, προκλητικός, οργανωτικά εξοπλι-

σμένος ο Δήμαρχος. 

Δυναμικός, ανανεωμένος και μαχητικός ο Αγγε-

λος Αποστολάτος.

Διαβασμένη (όπως πάντα) και αφοπλιστική η

Νανά Καραγιάν, αλλά και όλοι οι σύμβουλοι της

μειοψηφίας ανέπτυξαν θέσεις για τον προϋπο-

λογισμό.

Στις γνωστές θέσεις του, για τα σχολεία, το

πράσινο, την παραλία, ο Π. Θανόπουλος.

Η συζήτηση εξετράπη της πορείας της από την

αρχή σχεδόν της συνεδρίασης όταν ο Αγγ.

Αποστολάτος κατά την αρχική τοποθέτησή του,

έθεσε ένα σαφές ερώτημα ως προς το ύψος του

δανεισμού του Δήμου και ως προς την παρα-

γωγική χρέωση των δανείων αυτών, και ο Δή-

μαρχος του απάντησε «άλλα αντ’ άλλων» με

αιχμηρό τρόπο «άλλα λέγατε …άλλα λέτε».

Συνήθης συμπεριφορά του Δημάρχου, ο οποίος

οξύνει τις συζητήσεις με συνεχείς διακοπές, ει-

ρωνείες, «αποστομωτικές» απαντήσεις με κεί-

μενα που ανασύρει από το «φάκελο» εκάστου

των αντιπάλων του. Χαρακτηριστική περίπτωση

προς αποφυγή. 

Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σ’ αυτό. Όταν στη

συνέχεια πήρε το λόγο ο Θανόπουλος, απαντώ-

ντας και σ’ αυτόν κατά αήθη τουλάχιστον τρό-

πο: «Να σταματήσει αυτή η καραμέλα, περί

αντιαναπτυξιακού προϋπολογισμού», και μη ξε-

χνώντας πάλι τον Αποστολάτο, απείλησε

τους… Βουλιώτες.

Δήμαρχος: […] ναι, κύριε Αποστολάτο, προς το

τέλος της θητείας μου, θα ξαναχρεώσω το Δή-

μο όσα μπορώ περισσότερα, για να ολοκληρώ-

σω το πρόγραμμά μου.

Θα πληρώσουν οι κάτοικοι

Θα πληρώσουν οι Βουλιώτες δηλαδή το «μάρ-

μαρο». Θα τους τιμωρήσει...

Κι άλλο, παρακάτω, προς την Τσιριγώτη: «Θέλε-

τε απάντηση…δεν θέλετε, γιατί δεν σας συμ-

φέρει!» Τη διέκοπτε συνεχώς, έτσι που ανάγκα-

σε τον πρόεδρο Ανδρέα Κάσδαγλη να του συ-

στήσει να κρατήσει σημειώσεις και ν’ απαντήσει

συνολικά.

Από κει και πέρα, μετά την τοποθέτηση της Ηλέ-

κτρας Τσιριγώτη, η «συζήτηση» μεταπηδούσε

από το παρελθόν στο μέλλον (στις απροσεχείς

εκλογές), παρακάμπτοντας το παρόν.

Και συνεχίζει η …προεκλογική αντιπαράθεση…

εκτός προϋπολογισμού!

Δήμαρχος: «Συγχαίρω την κ. Τσιριγώτη γιατί

έχει την ικανότητα να μετατρέπει τα πράγματα

από 4ετία σε 4ετία. Για μένα έλεγε και την

προηγούμενη 4ετία ότι δεν έκανα τίποτα. Για

θυμίστε της παρακαλώ τι έλεγε για τον προη-

γούμενο Δήμαρχο. Κι αν θέλετε να σας πω – τα

έχω στο Laptop μου – τι έλεγε για τον προη-

γούμενο, τον κ. Αποστολάτο και τι έλεγε για

τον δήμαρχο Μάντεση […]. Πάντως σας ευχαρι-

στώ γιατί την προηγούμενη 4ετία ήσασταν υπο-

ψήφια Δήμαρχος και τώρα δεν θα είσαστε,

έτσι»;

Αποστολάτος: (επί προσωπικού) Επειδή ανα-

φέρθηκε το όνομά μου. 

Εγώ άκουσα ότι η κ. Τσιριγώτη ανέφερε τί έργο

έκανα εγώ κι τι εσείς. Μα εσείς δεχθήκατε που

σας είπαν «κλέφτη», σας είπαν «απατεώνα»·

τον καταδικάσατε σε 9 μήνες φυλακή και τον

έχετε δίπλα σας. 

Δήμαρχος: Εξαρτάται ποιος σε λέει κλέφτη…

Αποστολάτος: ο σύμβουλός σας, ο σύμβουλός

σας.

Δήμαρχος: Εγώ κ. Αποστολάτο, έχω αναγνωρί-

σει το έργο σας και το ΄χω βάλει στο βιβλίο... 

Εύστοχη απάντηση έδωσε στα παραπάνω η Να-

νά Καραγιάν, προς το Δήμαρχο, τονίζοντας την

απρεπή συμπεριφορά του. Σημείωσε τη θέση

θετική στάση της Τσιριγώτη την προηγούμενη

προεκλογική περίοδο που: “αν και νέα κοπέλα,

μικρή και αρχάρια, είχε την παλικαριά και το

σθένος και έκανε πρόσκληση για τη δεύτερη

Κυριακή των εκλογών”...                           Α.Μ.

Η εκτροπή της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, έδειξε ότι η συγχώνευση των
δύο συνδυασμών σε ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ, όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητη από την
πλειοψηφία του Δημάρχου, αλλά υπολογίστηκε ιδιαίτερα.
Για πρώτη φορά ήρθε με κομπιούτερ ο Δήμαρχος, στο συμβούλιο, και αντί να πα-
ραθέσει νούμερα και έργα του προϋπολογισμού, παρουσίασε παρελθόντα προε-
κλογικά έντυπα...
Ερωτηματικό πάντως δημιουργεί η συπεριφορά του Δημάρχου, ο οποίος έχει δη-
λώσει, και το επανέλαβε,  ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.  Για-
τί λοιπόν κόπτεται; 
Ο Ανδρέας Κάσδαγλης, που προαλείφεται για την υποψηφιότητα του Δημάρχου
και θεωρείται βέβαιη η κάθοδός του,  θα τραβήξει δική του ρότα...

«Θα χρεώσω το Δήμο όσο μπορώ περισσότερα» Γ. Μάντεσης, Δήμαρχος

Προεκλογική συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βούλα...

Απέχθεια κι αποστροφή...

Συνέχεια από τη σελ. 2

Δεν είναι τα δημοτικά Συμβούλια ο στίβος

άσκησης της Δημοκρατίας της διαλεκτικής επι-

λογής, επιλύσεως των προβλημάτων, της λογι-

κής δηλαδή διεργασίας που προϋποθέτει νηφα-

λιότητα, διάλογο, αποδεικτική διαδικασία, επι-

χειρηματολογία, γνώση και λογική βάσανο.Η

τεχνητή, ελεγχόμενη ανταγωνιστική πλειοψη-

φική «δημοκρατία», με τακτικές αρένας, μόνο

Δημοκρατία δεν είναι. Είναι καρικατούρα δημο-

κρατίας. Είναι προσβολή της δημοκρατίας, εί-

ναι χλεύη του πολιτισμού. Λυπάμαι…

Β Ο Υ Λ Α
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Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο,

η συμμετοχή της Νομαρχίας στο πρό-

γραμμα «Περιφέρειες της γνώσης». Η

πρόταση υποβάλλεται απ’ ευθείας στην

Ε.Επιτροπή και συμμετέχουν η Νομαρχία

Καρδίτσας, που έχει τον συντονισμό του

προγράμματος, και ομάδα καθηγητών από

τα Γεωπονικά Παν/μια Αθηνών και Καρδί-

τσας.

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η σύ-

νταξη σχεδίου που θα συμβάλει στην βιώ-

σιμη αγροτική ανάπτυξη μέσα από την

προστασία του περιβάλλοντος και την ορ-

θή διαχείριση των φυσικών πόρων. Η έμ-

φαση δίνεται στην ανακύκλωση όλων των

αποβλήτων των πλαστικών υλικών και συ-

σκευασιών που χρησιμοποιούνται στις γε-

ωργικές καλλιέργειες.

Στην πρόταση μετέχουν  δύο ερευνητικά

δίκτυα από την Ιταλία (που έχουν ήδη

αναπτύξει σχετικές δράσεις ανακύκλω-

σης) και ένα από την Ισπανία. Η διάρκεια

του προγράμματος είναι 36 μήνες, και ο

προϋπολογισμός κυμαίνεται από 1 έως 3

εκατομμύρια ευρώ με  ποσοστό χρηματο-

δότησης από την Ε.Ε. 100%.

Στόχος του προγράμματος είναι - μετά

από γνώση - να προωθηθούν ενέργειες

που θα οδηγήσουν μεσομακροπρόθεσμα

σε παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψη-

λής ποιότητας εφ’ όσον θα είναι απαλ-

λαγμένα από τις χημικές ουσίες, γεγονός

που τα καθιστά πολύ περισσότερο αντα-

γωνιστικά στην πώλησή τους.

«Περιφέρειες της γνώσης» 

με τη Νομαρχία

Με επιστολή της η Ενωση Γονέων, που

απευθύνεται προς όλους τους αρμόδι-

ους φορείς καυτηριάζει την μη λειτουρ-

γία του 4ου Ολοημέρου Νηπιαγωγείου

Παλλήνης 

Μεταξύ άλλων σημειώνει: 

Το 4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Παλλή-

νης ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα πιέσεων

της σχολικής κοινότητας, με προφορική

εντολή. Ακόμη και σήμερα δεν έχει εκ-

δοθεί ΦΕΚ ίδρυσης του.

Από τις 10/11/2008, που τοποθετήθηκε

με την βοήθεια του Δήμου Παλλήνης αί-

θουσα προκατασκευασμένη για τη λει-

τουργία του 4ου Ολοήμερου νηπιαγω-

γείου Παλλήνης, δυστυχώς δεν έχει γί-

νει καμιά ενέργεια για τοποθέτηση νη-

πιαγωγού. Το αποτέλεσμα είναι να μη

λειτουργεί το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. 

Οι Γονείς διαμαρτύρονται και αναζητούν

λύσεις για τα μικρά παιδιά τους κρατώ-

ντας τα στο σπίτι ή επιστρατεύοντας λύ-

σεις στο συγγενικό τους περιβάλλον, με

αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση

στις οικογένειες και προβληματισμός.

Και καταλήγουν: “Απαιτούμε να γίνουν
ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες προκειμένου να λει-
τουργήσει το 4ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Παλλήνης και να λυθεί το πρόβλημα”.

Για το ίδιο θέμα επιστολή απέστειλε και

ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών “Αλεξ. Δελ-

μούζος”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Στην Κερατέα διεξάγονται επιμορφωτικά προγράμματα σε

συνεργασία με τη ΝΕΛΕ και το ΚΕΕ, από το Δήμο αλλά και

από διάφορους φορείς της πόλης, όπως παρακάτω: 

Δήμος με ΝΕΛΕ (τουλάχιστον 8 άτομα σε κάθε τμήμα):

• Βιτρώ • Ζωγραφική • Κοπτική – Ραπτική

• Αγιογραφία • Περιβαλλοντική Αγωγή • Θέατρο

Δήμος με ΚΕΕ (περίπου 20 άτομα σε κάθε τμήμα):

• Πληροφορική ΙΙ   •  Ιταλικά Ι

• Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις

• Θέατρο – Θεατρική Παιδεία

• Ελληνική Γλώσσα σε Μετανάστες

Προγράμματα με το ΚΑΠΗ:

• Κόσμημα σε συνεργασία με ΝΕΛΕ 

• Ψηφιδωτό σε συνεργασία με ΝΕΛΕ

Προγράμμα Δημοτικής Χορωδίας (14 άτομα):

• Μουσικό όργανο – κιθάρα 

Προγράμμα Χρυσής Τομής:

• Web Radio (εγκρίθηκε και πρόκειται να ξεκινήσει)

Προγράμματα Δημοτικής Σχολής «Κοπανέλι»:

• Πρώτες βοήθειες • Κοπανέλι • Παραδοσιακά γλυκά

• Κεντητό Ψωμί • Παραδοσιακός Χορός

Προγράμματα Λαογραφικού Συλλόγου «Απόλλων»:

• Παραδοσιακοί χοροί • Παραδοσιακή χορωδία

• Κεντητό ψωμί          • Αργυροχρυσοχοΐα

Πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα:

1. Ψυχική και Σωματική Υγεία

2. Κοινωνικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας

3. Ιταλικά ΙΙ

4. Πληροφορική ΙΙΙ

5. Συμβουλευτική Γονέων/Σχολή Γονέων

Πληροφορίες: Δήμος Κερατέας 

(Κοκκίνου Ελένη, τηλ. 2299042956)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Δήμος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Νομαρχία προχωράει σε δωρεάν

παροχή Προγραμμάτων Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) στα πλαίσια της διά βίου μάθη-

σης των πολιτών με τη δημιουργία δύο τμημάτων Κεραμικής και Ζωγραφικής.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη Δημοτική Σύμβουλο

Μαρία Σίνα, τηλ. 6974133833.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαμαρτυρία για το 4ο Νηπιαγωγείο

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθει-

ας περιόδου Μαΐου 2009 θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Α

(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα

ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή

γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλι-

κή, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο Β2

στην Ισπανική γλώσσα στις 9-10 Μαΐου 2009. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω

του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα β) Κέντρου

Ξένων Γλωσσών από Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως και Πα-

ρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από 9π.μ. έως 4μ.μ. στη Δ/νση

Δ/μιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, Ηρώων 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 πα-

ραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται

με την έκδοση διπλοτύπων 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

ιστοσελίδα 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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

(ΤΑΔ) ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ANAKOINΩΣΗ
Τη Δευτέρα 26/ 1/09 το Γραφείο Γενικού Τουρισμού στο

οποίο έχει ανατεθεί το έργο της μεταφοράς των μαθη-

τών/τριών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

[ΤΑΔ] του 2ου Γυμνασίου Παιανίας, ΔΙΕΚΟΨΕ την εκτέλε-

ση των δρομολογίων, λόγω καθυστέρησης της απόδοσης

των συμφωνημένων κομίστρων από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό, όπως  προκύπτει από τη Σύμβαση Μίσθωσης

[1/1/2008 - 31/12/2008].

Οι ανεύθυνοι χειρισμοί του κρατικού μηχανισμού και η ελ-

λιπής και μη έγκαιρη ενημέρωση των Γονέων και Μαθητών

έχουν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα τόσο στην εύ-

ρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και στις οικογένειες

των παιδιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα 26/1/09

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. Κ.Β./383

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (Κ.Α.Α.Π.Β.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας

προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ (8)

συνολικά θέσεων ήτοι:

δύο (2) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και έξι (6) θέσεις ΔΕ Βοηθ.

Νοσοκόμων.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 4/2/09 και τελειώνει

την 23/2/09.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη από τη Γραμματεία του ΚΑΑΠΒ -

Λ. Καραμανλή 2 - Βούλα – Τηλ. 210 8951041 εσωτ. 102 και από

την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr

Ο Διοικητής του ΚΑΑΠΒ

Ν. Κορρές
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“Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΩΜΑ

Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε (23-1) στο χώρο της “ΧΡΥ-

ΣΗΣ ΤΟΜΗΣ” στην Κερατέα, όπου έγινε η παρουσίαση της

β’ έκδοσης του ιστορικού βιβλίου «Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ»,  του φιλόλογου καθηγητή Χρίστου Γ. Ρώμα.

Το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1987 από τη “Χρυσή Το-

μή”, με τη χορηγία του Δήμου. Εξαντλήθηκε, και 21 χρό-

νια μετά ξανακυκλοφορεί βελτιωμένο, αναθεωρημένο με

νέα στοιχεία και παραπάνω σελίδες και φωτογραφίες.

Διάχυτη ήταν η συγκίνηση και η ικανοποίηση στην αίθου-

σα εκείνο το βράδυ. Αμέσως μετά τις φωτογραφίες του βι-

βλίου που προβλήθηκαν με μουσική υπόκρουση του έργου

“ΝΟΣΤΟΣ” του Κερατιώτη συνθέτη λόγιας μουσικής Δημή-

τρη Νικολάου (1946-2008), ο πρόεδρος του Συνδέσμου Στ.

Παπαθανασίου άνοιξε την εκδήλωση αναφέροντας μεταξύ

άλλων ότι η έκδοση αυτή, το 1987, ήταν η πρώτη της “Χρυ-

σής Τομής” και ήταν αφορμή να ακολουθήσουν αρκετές

άλλες για την τοπική ιστορία της Κερατέας. Ευχαρίστησε

το Δήμαρχο Σταύρο Ιατρού και το Δημοτικό Συμβούλιο για

την ολοκληρωτική χορηγία της έκδοσης και τον συγγρα-

φέα Χρ. Ρώμα για τα πνευματικά δικαιώματα.

Ο Δήμαρχος Στ. Ιατρού θυμήθηκε ότι ως φοιτητής είχε ερ-

γασθεί για την πρώτη διάλεξη με το ίδιο θέμα του Χρ. Ρώ-

μα. Παρουσίασε στο κοινό σελιδοδείκτες υψηλής αισθητι-

κής με θέμα την Κερατέα και μια αφίσα με πανοραμική θέα

της πόλης το 1902 από το σιδηροδρομικό σταθμό που μοι-

ράστηκαν δωρεάν στο τέλος της εκδήλωσης.

Το βιβλίο παρουσίασαν η  συγγραφέας Σοφία Μαλτέζου, ο

ιστορικός Αθανάσιος Αντωνίου και ο φιλόλογος -εκπαι-

δευτικός Λευτέρης Βεουρής.

Συγκινημένος ο συγγραφέας Χρίστος Γ. Ρώμας αναφέρ-

θηκε στο βιβλίο και ευχαρίστησε το Δήμο, την “Χρυσή Το-

μή” και όλους όσους βοήθησαν για τη νέα έκδοση.  

Ακολούθως παρουσιάσθηκαν μια σειρά έγχρωμες φωτο-

γραφίες από το Δήμο Κερατέας του Γιώργου Κρικέλλη με

μουσική υπόκρουση από το πρόσφατο CD του μουσικού

και τραγουδιστή του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου που ζει

στην Κερατέα.

Οι πέντε τυχεροί της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέ-

σμου που κόπηκε στο τέλος, πήραν από ένα βιβλίο του

Χρίστου Ρώμα.

Παρόντες στην εκδήλωση οι βουλευτές  Βασίλης Οικονό-

μου και  Εύη Χριστοφιλοπούλου καθώς και ο Δήμαρχος

Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης. 

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

Γέρακα βράβευσε τους 

νέους φοιτητές της πόλης

Μέσα σε μια περίοδο έντονης διαμάχης, μεταξύ

μεγάλης μερίδας της νέας γενιάς με την κρατική

εξουσία και τα επεισόδια που έφεραν για άλλη μια

φορά τους προβληματισμούς των νέων στο προ-

σκήνιο, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Γέρακα δήλωσε

παρόν σε μια εκδήλωση που σκοπό είχε την επι-

βράβευση των νέων ανθρώπων.

Ο δήμος Γέρακα πραγματοποίησε εκδήλωση προκει-

μένου να βραβεύσει τις νέες και τους νέους φοιτητές

του Γέρακα για την είσοδό τους στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

της χώρας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε το Τοπικό Συμβούλιο Νέ-

ων Γέρακα, το οποίο με τη σειρά του επιβράβευσε

τους κόπους των 146 νέων ανθρώπων, φοιτητών πλέ-

ον, από το 1ο και το 2ο Λύκειο Γέρακα. Η προσφορά

του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γέρακα ήταν συμβολική, δίνοντας σε

κάθε νέο φοιτητή από ένα πάπυρο συγχαρητηρίων με

το λογότυπο του Συμβουλίου, αφού είναι ο φορέας

που τους εκπροσωπεί στην πόλη.

Κατά την βράβευση των αποφοίτων των δύο Λυκείων

Γέρακα, ο Πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γέρακα Νεκτάριος

Καλαντζής κάλεσε τους νέους να συμμετάσχουν

ενεργά στον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης των νέ-

ων ανθρώπων στο Δήμο Γέρακα, αφού οι τοπικές κοι-

νωνίες έχουν την ανάγκη για τη συμμετοχή των νέων

ανθρώπων στα κοινά.

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Γέρακα συνεχίζοντας την

προσπάθεια που ξεκίνησε για την ανάδειξη των προ-

βλημάτων που απασχολούν τους νέους, ήταν το πρώ-

το στην Ελλάδα που δημιούργησε δική του ιστοσελί-

δα, για ευκολότερη επικοινωνία με τους νέους-

www.gerakas.org- ενώ ανέδειξε θέματα για το Περι-

βάλλον (λόφος Κεραία), την Παιδεία και τον Πολιτι-

σμό. 

Η συνεργασία που έχει με όλα τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. της Ανατ.

και Βόρειας Αττικής αναδεικνύει τους κοινούς προ-

βληματισμούς που έχουν οι νέοι στην περιοχή, αφού

οι προκλήσεις του αύριο για μια καλύτερη κοινωνία

είναι μεγαλύτερες από ποτέ. 

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 
www.koropi.gr

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Η νέα δικτυακή πύλη του Δήμου Κρωπίας σε λίγες ημέρες θα είναι πραγ-

ματικότητα. Στις 26 Ιανουαρίου, έγινε η  πρώτη παρουσίαση των νέων

ηλεκτρονικών υπηρεσιών  του Δήμου Κρωπίας οι οποίες εντάσσονται στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2 με

τίτλο «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη». Οι

ανάδοχοι του έργου με συνοπτικό και παραστατικό τρόπο ανέλυσαν τα

οφέλη από τις νέες υπηρεσίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιμέρους

εφαρμογών ενώ παρείχαν και χρήσιμες πληροφορίες για τη συνολική

εξέλιξη των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση υπό το  νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλι-

ση 2007-2013».  Παράλληλα, αναπτύχθηκαν εισηγήσεις για το σύστημα

Γεωπληροφόρησης του Δήμου,  που συνεχώς συμπληρώνεται και ανανε-

ώνεται καθώς επίσης και για την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού

προγράμματος «URBAN NOSE» στο Κορωπί και σε άλλους Δήμους που

συνεργάζονται (Ιταλία,  Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ηνωμένο

Βασίλειο ) και που αφορά στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων  οι

οποίες θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση και τη  συνέχιση των κοινωνικών

δομών πρόνοιας.   

Οι καινοτομίες της νέας ιστοσελίδας εστιάζονται στα εξής:

• Δημιουργία  ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων πι-

στοποιητικών (Δημοτολογίου, Βεβαιώσεων ΤΑΠ κα.)

• Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτημάτων και

καταγγελιών

• Ηλεκτρονικές πληρωμές (Δημοτικών φόρων, προστίμων και βε-

βαιωμένων οφειλών )

• Ενημέρωση προμηθευτών

• Ενημέρωση οφειλετών

• Υπηρεσίες δημοσίευσης και αναζήτησης για τις αποφάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος στο σύντο-

μο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις αλλαγές,  που θα επέλθουν

στη ζωή του Δήμου με τις νέες αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και

κάλεσε τη νεολαία να αυξήσει  τη συμμετοχή της στα δημοτικά

δρώμενα και με τη χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας με την

οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένη και παράλληλα κάλεσε

όλους τους δημότες να βοηθήσουν τη νέα προσπάθεια και να συμ-

μετέχουν με προτάσεις και παρατηρήσεις στη νέα ανάπτυξη της

ιστοσελίδας του Δήμου. 

Ο υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης του Δήμου Κρωπίας  Χαρίλαος

Σωφρόνης αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες,  που δημιουργού-

νται τόσο στο εσωτερικό  του Δήμου όσο και στην κοινωνία του

Κορωπίου και γενικότερα στην «διαδικτυακή κοινωνία» ενώ πλη-

ροφόρησε για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν οι δημό-

τες να  κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων είναι

και η κάρτα Δημότη-απλούστευση των διαδικασιών αναζήτησης

πιστοποιητικών, πληρωμής καθώς και τη δημιουργία κάρτας Δη-

μότη (σε πιλοτική εφαρμογή) με την οποία θα μπορεί να συναλ-

λάσσεται ηλεκτρονικά ο πολίτης με το Δήμο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλαιά Φώκαια:16-1-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 155

ΤΗΛ: 2291038809 - FAX: 2291036260 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   δεκαπέντε (15)  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, που εδρεύει

στην Παλαιά Φώκαιας Αττικής- Λεωφ. Σουνίου και Αγ. Γεωργίου.

Έχοντας υπόψη:

Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997,

2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/05.

Την παρ.2 του άρθρου 57 του ν.2218/1994, την παρ.3 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ.

33/2006 Π.Υ.Σ όπως και την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για

κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των Ο.Τ.Α).

Την υπ’ αριθ.  210/2008 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας περί

πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών των

υπηρεσιών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας έτους 2009.

Την υπ’ αριθ. 08/ΔΤΑ/18/15-1-2009 Εγκριτική διαταγή της Περιφέρειας Αττικής

Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Αν. Αττικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

Ν.Π.Δ.Δ.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε ( 15 ) ατόμων για την κά-

λυψη  παροδικών ή εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού

χαρακτήρα καθαριότητας και ύδρευσης για τις εξής,  κατά αριθμό ατό-

μων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη

χρονική περίοδο.

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια

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

ΥΕ Εργάτες Οκτώ (08) Δεν απαιτούνται Οκτώ (8) μήνες

καθαριότητας (άρθρο 5 παρ.2 Ν 2527/97)

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

ΥΕ Υδρονομείς Δύο (02) Ως κάτωθι Οκτώ (8) μήνες

– καταμετρητές 

υδρομέτρων

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

Εργάτες Δύο (02) Δεν απαιτούνται Οκτώ (8) μήνες

Νεκροταφείου (άρθρο 5 παρ.2 Ν 2527/97)

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

Οδηγοί Τρεις (03) Ως κάτωθι Οκτώ (8) μήνες 

Απορριμματοφόρου

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Κλάδος: ΥΕ Υδρονομείς – καταμετρητές υδρομέτρων
Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Ερ-
γαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρ-
θρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
Κλάδος: ΔΕ 29 Οδηγοί απορριμματοφόρου
Κύρια προσόντα:
Α- Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α ) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β ) εκπαι-
δευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

- Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
- Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας

Mηχανών Aυτοκινήτου, ή
- Σχολής Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτο-

κινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή : Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων
Οχημάτων ΙΕΚ, ή

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983  
ή
- άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.
Β – Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Επικουρικά προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από  υπο-
ψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσλη-
ψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ, καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια Γ΄
κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  
Β. Σε περίπτωση που δε καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψη-
φίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη
με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτ-
λο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτε-
ρης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα  επαγγελματική άδεια οδή-
γησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον. 
Γ. Σε περίπτωση που δε καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψή-
φιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη
με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τίτ-

λο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδή-
γησης Γ΄  κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που
τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρ-
θρο 4 παρ.  6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
l Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά
του βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την ίδια
εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχο-
ντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους
έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας  προσλαμβά-
νονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σει-
ρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γί-
νεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
(ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά :
α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
Της Κοινότητας Παλ.Φώκαιας, που εδρεύει ο φορέας (α΄ βαθμός εντοπιότητας.) 
Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής. (β΄ βαθμός εντοπιότητας)
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (χωρίς εντοπιότητα)

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται με
τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ως ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Χρόνος  Ανεργίας
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο 50
τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας

Σημείωση: ‘Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συ-
νεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται
και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του
ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος
ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρό-
γραμμα. (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρο-
νικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προ-
γράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος
σε διαδικασία  πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του
ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας  και όχι ανεργίας.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνo 50
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 
για κάθε τέκνο 50
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οι-
κογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ.1 άρθρο 9
Ν.3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται
από την ανακοίνωση, μόνο για τις κατηγορία ΔΕ.
α.  Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του 
βαθμού του τίτλου σπουδών  με δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με  τον αριθμό 10.
5. Ηλικία.
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών     
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την 3
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος 
γέννησης, ανά έτος.
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την 2
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος 
γέννησης, ανά έτος.

6. Εμπειρία (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την ανακοί-
νωση).
α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30
β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη

ανά μήνα εμπειρίας 5

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν,
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κρι-
τήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
l Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένει-

ας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιο-
τήτων, αποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

l  Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο
πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οι-
κογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του
εαυτού του).

l Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις
μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα
από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η
βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. 

l  Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συ-
ναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώ-
σεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της
άδειας.

l Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες
ως προσόν  η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης με-
ταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός
από το  κριτήριο του τίτλου σπουδών (παρ.12 άρθρο 21 Ν.2190/1994, όπως
ισχύει).

l Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψη-
φίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για να μην έχει κώλυμα
πρόσληψης, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα
πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευ-
ταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επομένη της
ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε
τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογι-
σμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απα-
σχόληση μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών, παραμένει σταθερός ακόμη και αν η
πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού χρόνου από της αναρ-
τήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την παρέλευση των εί-
κοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρ-
κεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης
απασχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων
που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν
προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6
Ν. 3260/2004).
Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμ-
βάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.  164/2004, εκτός αν η
πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ.
6 του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπρο-
κήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.
Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρ-
κεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας, οδός Λ. Σουνίου και Αγ. Γεωργίου, και ειδικότερα στα γραφεία
προσωπικού (κος Ιωάννης Ρήγας ) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρ-
χίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε το-
πικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώ-
ρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτη-
σή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρ-
θρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους της κατηγορίας
ΔΕ).  Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό
ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βε-
βαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος
βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμε-
νος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς,
αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος
όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης 
ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας
του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομη-
νία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.  
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται).
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρ-
χικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας αλλά μόνο η ημερο-
μηνία λήξης της άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βε-
βαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυ-
τή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος της αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρ-
θρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει τη ακριβή ημερο-
μηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζη-
τείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προ-
σκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης της αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής».

4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο  της ειδικότητας (όπου απαιτείται), 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
· Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
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· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρ-
κεια της ασφάλισής του.

2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψη-
φίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης,
το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δή-
λωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία πα-
ροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε
Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους
κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξει-
δικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση
του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

4α. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δι-
κό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Τα-
μείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισης τους σε
αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,
στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους
και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτηση τους.

Όταν η εμπειρία  έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κα-
τά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των ερ-
γαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας εί-
ναι υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρε-
ται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των ερ-
γαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας εί-
ναι μη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρε-
ται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας
του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επι-
χείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου
δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτή-
θηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-
τη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απι-
στία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργη-
μα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δι-
καιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό
δικαστική συμπαράσταση. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος
αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του
έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.
1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός
(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της
απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

7. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρ-
μόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισ-
σότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία
να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψη-
φίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα
παρακολούθησης  του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την
οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μη-
τρώα.

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμέ-
νου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.  

10. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της
οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκ-
δοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμε-
νο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση  του ενός εκ των δύο πι-
στοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική
ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας ΑΣΕΠ της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέ-

κνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί
η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (αρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).
11. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: 
α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαί-
δευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και  για τεχνική και επαγγελματική εκ-
παίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτι-
μιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως
(Ο.Ε.Ε.Κ.)  - Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση, για την
αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη   κλίμακα.

β) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από τη Δι-
εύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.)
της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά
τόπους Δ/νσεις Β/θμιας  Εκπαίδευσης  της ημεδαπής.

12. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι
ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντο-
πιότητας,   όπως   ορίζεται   στο   κεφάλαιο   Β΄  του   παρόντος,  απαιτείται
η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
(άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.
α) Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
προκήρυξη  πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελ-
ληνική    γλώσσα. 
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε
το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που
εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν
προσκομίζονται σε φωτοτυπία  μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδω-
σε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτι-
κών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις δι-
οικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετά-
φραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή
από άμισθο ερμηνέα βάσει του ν148/26-12-1913/1-2-1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του συμβουλίου της Επικρατείας,
προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δε-
κτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυ-
τών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομι-
σθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομί-
ζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προ-
σκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιε-
χομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το
άρθρο 8 παρ.4 ν.1599/1986.

Της ημεδαπής:
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια 0της
Εθνικής έννομης τάξης προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπη-
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες –πιστοποιητι-
κά – βεβαιώσεις κ.λ.π), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε
το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που
εξέδωσε το πρωτότυπο). 
Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβο-
λαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που
ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δή-
λωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαι-
ώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική
αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που
συνοδεύονται από την κατά την παρ.5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και παρ.4
του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
βεβαιώνει  την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη
Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημό-
σιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις
ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνο-
δευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ.4 του ν. 1599/1986, στην
οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτε-
λούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ε΄.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί
σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον
εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της
οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή  κοινοτι-
κού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία,
συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού
ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας
υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστά-
σεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πά-
ροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο
ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ Θ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ8057/Φπερ.9/08 απόφαση του Γεν.

Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία του άρθρου 9

της ΚΥΑ ΗΠ. 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) για έγκριση Π.Ο., του «τυ-

πογραφείου» της εταιρείας «Αφοί Κ. και Μ. Μαυρίδη Ο.Ε.» που θα εγκα-

τασταθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο, στη θέση: Ντοροβάτεζα στο

Μαρκόπουλο.

2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πλη-

ροφορίες και στοιχεία. 

Παλλήνη, 22/1/2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα: 29/1/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ              Αριθ. πρωτ.: 2140

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ/ΣΗΣ & ΟΚΟΝ/ΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18 - 166 73

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΤΗΛ.: 3132020088 - FAX: 2109657131

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος  Βούλας που εδρεύει στην οδό Κ. Καραμανλή 18 στη Βούλα και

εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κατόπιν της με αριθμό 11/2009

απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι

Διακήρυξης της Δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή και προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, με προσφορές για την

τοποθέτηση δεκαέξι (16) στεγάστρων στις στάσεις των αστικών συγκοι-

νωνιών.

Τα ανωτέρω στέγαστρα στάσεων θα είναι νέου τύπου με φωτεινά δια-

φημιστικά πλαίσια, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαι-

τούνται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, με αντάλλαγμα την

επί πενταετία εκμίσθωση παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των

αντίστοιχων συγκεκριμένων κοινοχρήστων χώρων και των ενσωματωμέ-

νων διαφημιστικών πλαισίων προς διενέργεια διαφημίσεων εις τα καθο-

ρισμένα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βούλας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

ΤΟΠΟΣ: Κ. Καραμανλή 18 Βούλα ( Δημαρχείο )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2009  –  ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη  – ΩΡΑ: 10:30

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των

4.400,00 ευρώ, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή  ισόποσης εγγυητι-

κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας (νομίμως λειτουργούσας και

εδρεύουσας στην Ελλάδα), συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για

το Δημόσιο. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα κατά τις διατά-

ξεις των Π.Δ. 270/1981(ΦΕΚ Α-77), Ν. 3463/2006, Ν. 2946/2001, ΚΥΑ

52138/03, ΚΥΑ 618118/04, Ν.1900/90, Ν.2696/99.

Πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι

ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Οικονομικών της Διεύθυνσης Διοίκησης &

Οικονομικών του Δήμου, τηλ.2132020088, fax 2109657131, κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 27/01/2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΛ. Ελευθερίας 153 51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου - Τηλ. 210-6600711 Φαξ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τις εργασίες πλυσίματος και γρα-

σαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2009 συνολικής δαπά-

νης 42.203,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη

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

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

11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά

μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και

την 10η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 845,00€).

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου (πληροφορίες κ. Βασιλείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...
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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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. Mitsubishi SpaceStar GLX μο-

ντ.2000, 1300cc, εξοπλισμός full extra, χρώματος

Χρυσαφί Μεταλλικού, περασμένο ΚΤΕΟ, άριστη

κατάσταση, €6.500. Τηλ 6974-941886

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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. . . γ ια την υγειά μας

Ορθοπεδικός ή Ορθοπαιδικός;
Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις,

αμφιβολίες και ερωτηματικά που αφορούν τη σωστή

γραφή της λέξεως “ορθοπε(αι)δική”. Υπάρχει κάποια

σύγχυση -σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη- την οποία

θα προσπαθήσω να διελευκάνω.

Τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1741, ο Καθηγητής

και Πρύτανης της Ιατρικής Σχολής των Παρισίων, Γάλλος

ιατρός Nicolas Andry (που έζησε από το 1658-1742) συ-

νέγραψε πραγματεία με τον τίτλο:

“Traité d‘ orthopédie ou l‘ art de prévenir et corriger dans
les enfants les difformités du corps”. Δηλαλή, “Πραγμα-
τεία περί ορθοπαιδίας ή η τέχνη της πρόληψης και διόρ-
θωσης των δυσπλασιών του σώματος στα παιδιά”. Το έρ-

γο αυτό περιείχε γενικές οδηγίες και γνώσεις και απευ-

θύνετο περισσότερο σε τροφούς και παιδαγωγούς.

‘Ετσι λοιπόν, παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στη διεθνή

βιβλιογραφία το όνομα “Ορθοπαιδική”. Προ του 1741 η

λέξη ήταν άγνωστη και δεν αναγράφεται σε κανένα σύγ-

γραμμα ή λεξικό, Ελληνικό και ξένο. Ο όρος σχηματί-

σθηκε από τις Ελληνικές λέξεις “ορθός” κα “παιδίον-

παίς” (= ίσιο παιδί, L‘ orthopédie) έγινε αποδεκτός και

χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τον ιατρικό κόσμο.

Επεκράτησε λοιπόν ο όρος “L‘ orthopédie” προερχόμε-

νος από τις δύο Ελληνικές λέξεις, ουδείς δε αμφισβήτη-

σε την προέλευσή του. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο

εμπνευστής και δημιουργός του ονόματος Ν. Andry σχη-

μάτισε τη λέξη με “e”, διότι στην Γαλλική γλώσσα δεν

υπάρχει δίφθογγος “ae”, όπως στα Αγγλικά. 

Έτσι λοιπόν το “e” αποδίδεται στα Ελληνικά με “αι” όπως

π.χ.:

pédiatrique = παιδιατρική

pédologie = παιδολογία

péderastie = παιδεραστία

pédagogie = παιδαγωγική

Με την πάροδο του χρόνου η ετυμολογία αυτή έγινε ευ-

ρύτερα αποδεκτή και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το

όνομα εγράφετο με “αι” (Λεξικό Γ. Καρυοφύλλη, Καθη-

γητής Ι. Χρυσοσπάθης).

Στη συνέχεια και σε χρόνο που δεν καθορίζεται επακρι-

βώς, παρουσιάσθηκε η γραφή με “ε”. Πιθανολογείται ότι

Έλληνες που τότε μετεκπαιδεύοντο στη Γαλλία, μετέ-

φεραν το όνομα στην Ελληνική γλώσσα με “ε” στηριζό-

μενοι στο “orthopédie”, δεν έλαβαν όμως υπ’ όψη τους

ότι το Γαλλικό “e”, όπως προαναφέρθηκε, αποδίδεται

στα Ελληνικά “αι” (Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη).

Υπάρχουν λοιπόν και οι υπέρμαχοι αυτής της γραφής,

στηρίζονται σε διάφορα ετυμολογικά δεδομένα και υπο-

στηρίζουν τις απόψεις τους με ποικίλλες αναφορές στη

διεθνή βιβλιογρφία.

Ο όρος λοιπόν “Ορθοπεδική” οφείλεται στην παρετυμο-

λογική σύνδεση της λέξεως “ορθός” είτε με το pes-pedis

(= πόδι) της Λατινικής, είτε με το Ελληνικό πέδη (τρο-

χοπέδη, χειροπέδη) ή το ρήμα πεδάω.

Στη γλώσσα μας: πέδη (η) = δεσμός, δέσιμο.

Πεδάω = δένω ισχυρά, δεσμώνω, ασφαλίζω, ακινητο-

ποιώ, σταθεροποιώ.
Στη Λατινική αντίστοιχα υπάρχουν:

pedum-i = αρπάγη

pedica, ae = δεσμός, παγίδα, αρπάγη.

Έτσι λοιπόν, “Ορθοπεδική” σημαίνει να ορθώνεις (τα οστά)

με πέδες (με δεσμά/επίδεση/επιδέσμους κ.λ.π.). βλ. και

Λεξικό Μπαμπινιώτη 1998, σ. 1287.

Το θέμα δεν είναι ποιό από τα δύο ονόματα είναι ετυμο-

λογικά σωστό ή ποιό ευρίσκεται εγγύτερα στο αντικείμε-

νο. Και οι δύο γραφές φαίνεται ότι είναι σωστές και οι δύο

έχουν τους οπαδούς τους και οι δύο δεν καλύπτουν ικα-

νοποιητικά όλο το αντικείμενο της ειδικότητας σήμερα.

Το θέμα δεν είναι γλωσσολογικό, διότι και οι δύο ορθο-

γραφικές παραλλαγές είναι παραδεκτές γλωσσολογικά.

Φαίνεται λοιπόν ότι η αναγραφή με “αι” είναι η σωστή. Ση-

μαίνει σεβασμό της ιστορικής αλήθειας και αποκατάσταση

της ετυμολογίας και προέλευσης, την επαναφορά δηλαδή

της λέξης στις πραγματικές ρίζες της.

Ακολουθώντας τη διεθνή επιστημονική κοινότητα που

προτιμά την Ελληνική απόδοση του L‘ orthopédie = ορθός

+ παις, πρέπει και αυτοί που ακόμα σήμερα έχουν κάποι-

ους δισταγμούς και αναποφασιστικότητες, να αναγρά-

φουν στο εξής τη λέξη με “αι”, διότι με κάθε άλλο τρόπο

ανειρείται η ουσία της ιστορικής ορθογραφίας. Τη γραφή

επομένως αυτή επιβάλλουν όχι μόνο λόγοι ιστορικοί αλλά

και εθνικοί και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα πιο πάνω ενισχύει και η Αγγλική και Αμερικάνικη βι-

βλιογραφία, όπου τείνει να επικρατήσει ο όρος

“orthopaedics”:

Cambell’s “Operative orthopaedics” (εικ. 1).

Εικόνα 1
Appley: “System of orthopaedics

and fractures”.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η Αμε-

ρικανική Ακαδημία Ορθοπαιδι-

κών (American Academy of

Orthopaedic Surgeons-AAΟS), η

οποία συγκαταλέγεται στις σο-

βαρότερες και εγκυρότερες Επι-

στημονικές Εταιρείες του κό-

σμου με πολύ μεγάλο αριθμό Μελών, αναγράφει στο σήμα της τη

λέξη με “ae” και στο κέντρο τοποθετεί τις λέξεις “ορθόν παιδίον”

με Ελληνικούς χαρακτήρες, όπως βλέπετε και στην εικ. 2.

Εικόνα 2
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορ-

θοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕ-

ΧΟΤ), πρωτοστάτησε για την αναγρα-

φή με “αι” και τελικά την επισημοποίη-

σε. Μετά από εισηγήσεις Καθηγητών

Ορθοπαιδικής Ελληνικών Πανεπιστη-

μίων και ύστερα από μακρές συζητή-

σεις, επί Προεδρίας στην Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

του γράφοντος, ζητήθηκε η γνώμη

τριών Καθηγητών Γλωσσολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και

Θεσσαλονίκης. Οι δύο εξ αυτών ετάχθησαν υπέρ της γραφής με “αι”,

ενώ ο τρίτος ήταν ουδέτερος. Έτσι, στη Γενική Συνέλευση της 9

Οκτωβρίου 1997 αποφασίσθηκε η Ειδικότητά μας να αναγράφεται με

“αι” σύμφωνα με την, Ελληνικής προελεύσεως, αρχική γραφή του Ν.

Andry (1741) -Παρατίθεται η σχετική εικ. 3.

Εικόνα 3.
Τελειώνω με τη γνώμη του Καθη-

γητού Γ. Μπαμπινιώτη, όπως ανα-

γράφεται στο Λεξικό του (1998): 

“...η ετυμολογικά (σύμφωνα με την

προέλευση της λέξης) ορθή γραφή

είναι το ορθοπαιδική, όσο και αν η

ορθοπαιδική δεν είναι μόνο για παι-

διά. Σε αυτήν προσκρούει η γραφή

που εσφαλμένα επικράτησε, το ορ-

θοπεδική...”.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Βαρβαρούσης Α. Ιστορία της Ορθοπαιδικής, Παρασιάνος, Αθήνα 2001.

2.Γκούβας Χ. Άρθρο στο διαδίκτυο.

3.Ηλιόπουλος Κ. Οι πρωτοπόροι της Ορθοπεδικής, Αθήνα 1991.

4.Καρυοφύλλης Γ. Λεξικό , Β τόμος, σ. 370, Αθήνα 1896.

5.Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σ.1287, Αθήνα 1998.

6.Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο, σ. 731, Αθήνα 2004.

7.Πουρνάρας Ι. Ορθοπαιδική, 7,1:17-18, 1994.

8.Συμεωνίδης Π. Ορθοπεδική – Πρόλογος. University Studio Press,   Θεσ-

σαλονίκη 1984.

9.Συμεωνίδης Π. Επιστολές, Ορθοπαιδική 7,1:13-15, 1994.

10.Χαρτοφυλακίδης Γ. Επιστολές, Ορθοπαιδική, σ. 15, 1994.

11.Χρυσοσπάθης Ι. Ορθοπεδική, Αθήνα 1932.

Το ιστορικό μίας ... Ορθογραφίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ορθοπαιδικός – Χειρουργός

τ. Διευθυντής Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

Συχνό και καθολικό σχεδόν, πλέον, φαινό-

μενο η αναγραφή της ιατρικής ειδικότητας

της ορθοπεδικής και του εξειδικευμένου μ’

αυτήν ορθοπεδικού, ως ορθοπαιδικού, ορ-

θοπαιδικής κλπ. (με αι από το παιδί). Γιατί;

Η λέξη ετυμολογικά σημαίνει την ιατρική

τέχνη των «ευθειαστών», δηλ. Την «ευθει-

αστική», που ερμηνεύεται στα νεο-ελληνι-

κά, να στέκει κάποιος σε ευθεία, δηλ.

Ίσιος, (κάθετος ή οριζόντιος), ορθός και

όχι τεθλασμένος. Σε ορθό πεδίον – χώρο.

Και όχι, βεβαίως, το ίσιο ή το σωστό παιδί.

Υπάρχει κι αυτός ο όρος της ορθοπαιδι-

κής*, αλλά με μερικότερη, εξειδικευμένη

ακόμη περισσότερο έννοια, της τέχνης

της προφύλαξης ή διόρθωσης των δυ-

σμορφιών του σώματος στα παιδιά. Άλλο

όμως αυτό, κι άλλο η γενικότερη έννοια

της ορθοπεδικής.

Γιατί όμως οι γιατροί το γράφουν με «αι»;

Από το παράγωγο «παιδί»; Όχι! Από την

…Αγγλία!

Οι Αγγλόφωνοι γράφουν orthopaedic (ορ-

θοπεδικός), γιατί πώς αλλιώς θα απέδιδαν

τον φθόγγο ε; Αν έγραφαν orthopedic* θα

πρόφεραν ορθοπίντικ. Διερωτώμαι πιο θα

ήταν το αντίστοιχο Ελληνικό, ορθοπηδι-

κός; Από το ορθός (απευθυσμένον) και πη-

δάω;

Μην αποδίδουμε λοιπόν, οπωσδήποτε λαν-

θασμένα, στα ελληνικά (ορθοπαιδικός, το

ae δηλ. σε αι) την ορθή απόδοση στ’ αγ-

γλικά της ελληνικής λέξης «ορθοπεδικός». 

Μη ξεχνάτε ότι το ίδιο λάθος, για άλλους

λόγους – ή για τους ίδιους – έγινε και με

τη μονή Βατοπεδίου που την είπαν «Βατο-

παιδίου».

Τι παιδεραστία είναι αυτή πάλι;

Ή μήπως σαδισμός και τους αρέσει να μας

παιδεύουν, κοινώς να μας βασανίζουν. 

* Στ’ αγγλικά υπάρχει και ο όρος

orthopaidic και ο όρος orthopedic. Ο πρώ-

τος προφανώς αναφέρεται στην ορθοπαι-

δική που γράψαμε παραπάνω, πρωτοεμφα-

νισθείς σε τίτλο βιβλίου των αρχών του

18ου αιώνα, ο δε δεύτερος στην πιστή ορ-

θογραφική απόδοση της γλώσσας προέ-

λευσης, δηλαδή της Ελληνικής. 

Κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
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Ομιλος Φίλων Βουνού & Θάλασσας 

Νέο Δ.Σ. και προγραμματισμός

Με νέα Διοίκηση - και μόνιμο πρόεδρο το Μάκη Σταύρου - ξεκι-

νάει ο Ομιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας μετά τις αρχαιρεσίες

που πραγματοποίησε. Ετσι το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής: 

Μάκης Σταύρου, Πρόεδρος

Δέσποινα Κουρουπάκη, Αντιπρ. και υπεύθ. του Οικολογικού τμ.

Χριστίνα Κόλλια, Γραμματέας, υπεύθυνη του Πολιτιστικού τμή-

ματος και ύλης, του περιοδικού του Ομίλου, «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ».

Άρης Νικολόπουλος, Ταμίας και μέλος του Οικολογικού τμήμ.

Ροδόλφος Δρακούλης, Υπεύθυνος Οικολογικής / Αθλητικής εκ-

παίδευσης και του τμήματος Τουρισμού.

Αθαν. Τσιρταβή, Ειδική γραμμ. και μέλος του Πολιτιστικού τμήμ.

Κυριάκος Αμπατζόγλου, Υπεύθυνος του Αθλητικού τμήματος.

Το νέο ΔΣ του Ομίλου καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέ-

χουν στο Οικολογικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό τμήμα, να επι-

κοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210.96.57.879 ή να επισκεφθούν τα

γραφεία του Ομίλου, Ποσειδώνος 18 στη Βούλα. 

Στην πρώτη συνεδρίαση  (16/01) συνήλθε η 7η Σχολική

Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης υπό την προεδρία του

Αντιδημάρχου Γιώργου Πλατανιώτη, συζήτησε την «παρα-

λαβή από τον ΟΣΚ της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων

(κλειστό γυμναστήριο Κάντζας).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τρεις Δ/ντές των Σχολείων

(2ου Γυμνασίου 2ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Παλλή-

νης), οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και των Μα-

θητών και οι καθηγητές Σωματικής Αγωγής των Σχολείων

μας και αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Το κλειστό Γυμναστήριο της Κάντζας, μετά την αποκα-

τάσταση των ελλείψεων που είχαν διαπιστωθεί κατά την

μερική παραλαβή του από τον ΟΣΚ στις 3/11/2008, θα δο-

θεί προς αποκλειστική χρήση των μαθητών των παραπά-

νω σχολείων κατά τις ώρες λειτουργίας των εν λόγω σχο-

λείων (σε όλη την διάρκεια του σχολικού προγράμματος),

2. Όταν υπάρχει αίτημα για χρήση από μαθητές των άλ-

λων σχολείων της πόλης μας το θέμα θα εξετάζεται κατά

περίπτωση από τους Δ/ντές του σχολικού συγκροτήματος

της Κάντζας σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή,

3. Μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου το κλειστό Γυ-

μναστήριο τίθεται στη διάθεση του Δήμου Παλλήνης

όπου σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή θα καθορι-

στεί το πλαίσιο λειτουργίας του, προκειμένου αυτό να δια-

τεθεί στα παιδιά και στους κατοίκους της πόλης μας στην

κατεύθυνση της ανάπτυξης των αθλητικών προγραμμάτων

της πόλης μας.

––––––––

Η Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δη-

μοσίων Σχολείων Παλλήνης, χαιρετίζει την Ομόφωνη

απόφαση της 7ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παλλή-

νης, σχετικά με την λειτουργία και την διάθεσή του νέου

Γυμναστηρίου της Κάντζας, στις Μαθήτριες και Μαθητές

των Σχολείων, γιατί έτσι υλοποιείται ένα δίκαιο και πάγιο

αίτημα των Συλλόγων Γονέων του 2ου Γυμνασίου & Λυ-

κείου. 

Η Ενωση ευχαριστεί θερμά τα ΔΣ των παραπάνω Συλλό-

γων για την ανάδειξη του θέματος και τις ενέργειές τους

και τους διαβεβαιώνουμε πως είμαστε κοντά για να υπο-

στηρίζουμε κάθε δίκαιο αίτημά τους. 

Το Μαρκόπουλο
στους 8  του

Challenge Cup
Μπροστά σε 800 παθιασμένους φιλάθλους, που δεν στα-

μάτησαν να εμψυχώνουν την ομάδα τους ούτε λεπτό, τα

κορίτσια  του Μαρκοπούλου έκαναν το χρέος τους και πή-

ραν μια μεγαλειώδη πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες

του Ευρωπαϊκού Challenge Cup.

Αν και το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ άσχημα με το σετ να χά-

νετε 25-15 μέσα στην καυτή έδρα από τους εκκωφαντι-

κούς ήχους, από τα τύμπανα και τις κόρνες, οι αθλήτριες

του Μαρκοπούλου, βρήκαν το σθένος και με μια μεγαλει-

ώδη εμφάνιση πήραν αυτό που ήθελαν (25-15)  παίζοντας

εξαιρετικό βόλλεϋ.

Στην συνέχεια ο προπονητής τους Γιώργος Λυκούδης, ξε-

κούρασε όλες τις βασικές αθλήτριές του και έδωσε την

ευκαιρία στις “μικρές” να ζήσουν την Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Τα σέτ 25-15, 15-25, 25-15, 23-25
Α.Ο.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΖΟΥΚΟΒΑ 14 (ΕΠΙΤ. 73%), ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΜΑΡΙΑ 12 (ΥΠΟΔ. 77% 7 ΑΜΥΝΕΣ) , ΚΟΣΜΑ ΣΟΦΙΑ 2 (80% ΥΠΟ-

ΔΟΧΗ 4 ΑΜΥΝΕΣ), ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ 6 (68% ΕΠΙΤ.), ΤΡΟ-

ΜΠΙΤΑΣ Λ.1, ΔΡΟΥΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 3, ΚΑΒΑΘΑ ΑΝΝΑ, ΤΣΙΜΑ ΖΕΝΙΑ

7 , ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1, ΚΟΣΤΙΤΣ ΓΙΕΛΕΝΑ 11 (ΕΠΙΤ. 66%),

ΚΟΝΟΜΙ ΑΡΕΤΑ (71%, 8 ΑΜΥΝΕΣ) 

Ο Πρόεδρος του Α.ΟΜ. Γιάννης Στουραϊτης δήλωσε:
Σήμερα στο Μπούργκος ζήσαμε την μεγαλύτερη διάκριση του
Μαρκόπουλου στην Ευρώπη με την πρόκριση στις οκτώ 8 καλύ-
τερες ομάδες του CHALENGE CUP. Υπάρχουν κάποια πράγματα
στην ζωή που δεν αποτιμώνται και δεν περιγράφονται. Αυτή την
διάκριση την κρατάμε μέχρι την επόμενη. Το είπα την προηγού-
μενη φορά το λέω και τώρα. Με τέτοιες εμφανίσεις δεν φοβόμα-
στε κανέναν…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ

Σ’ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΤΗ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Εφυγε  ο Μιχάλης Ξέστερ-

νος, ένας άνθρωπος που επί

χρόνια προσέφερε τον χρόνο

του εθελοντικά και ανυστε-

ρόβουλα στον αθλητισμό της

Κερατέας.

Ο Μιχάλης ήταν εμψυχωτής

όλων των ομάδων του Γυμνα-

στικού Συλλόγου Κερατέας,

αλλά και πιο παλιά του Κε-

ραυνού. Εργάσθηκε με πάθος

για την προκοπή των αθλητι-

κών τμημάτων του Γ.Σ. Κερα-

τέας, ήταν κοντά σ’ όλες τις

διοικήσεις των τελευταίων

ετών, συλλέγοντας συνδρο-

μές από το φίλαθλο κοινό.

Θα τον θυμόμαστε πάντα

«γαντζωμένο» στα δίχτυα

του Κλειστού Γυμναστηρίου

Κερατέας, να τονώνει τους

αθλητές μας με την στεντό-

ρεια φωνή του και το δικό του

χαρακτηριστικό τρόπο.

Στην τελευταία του κατοικία

τον συνόδευσαν οι δικοί του

οι φίλοι, ο Δήμαρχος, οι αντι-

δήμαρχοι, τα μέλη του Δημο-

τικού Συμβουλίου Κερατέας,

το Δ.Σ. του Γ.Σ. Κερατέας,

μέλη του Κεραυνού και πλή-

θος κόσμου από την Κερατέα

και το Λαύριο.

Με αποφάσεις του Υφ. Ανάπτυξης  Γεώργιου

Βλάχου και του Γεν. Γραμμ. Καταναλωτή   Γιάν-

νη Οικονόμου μετά από εισηγήσεις της Διεύ-

θυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν

πρόστιμα συνολικού ύψους 229.380 € για πα-

ραβάσεις.  

Συγκεκριμένα, ύστερα από σχετικούς ελέγχους

που διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρ-

χιών  όλης της χώρας σε πρατήρια υγρών καυ-

σίμων και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-

θρου 14 παρ. 3 του Ν. 2251/94, όπως ίσχυε κα-

τά τον χρόνο τέλεσης των παραβάσεων, εκδό-

θηκαν επτά αποφάσεις επιβολής χρηματικού

προστίμου εις βάρος δύο εταιρειών εμπορίας

πετρελαιοειδών  και πέντε ιδιοκτητών  πρατη-

ρίων υγρών καυσίμων, για παράβαση των διατά-

ξεων  του άρθρου 7 του Ν. 2251/94,  γιατί διέ-

θεσαν στην αγορά μη ασφαλή καύσιμα, θέτο-

ντας  σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία

των καταναλωτών.

Δημοσιεύουμε τους εντός Αττικής: 

BP HELLAS A.E

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 117.380€

SUN OIL ΑΒΕΕΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 10.000 €

ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΜΟΣΧΑ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΜΙΧΑ-

ΛΑΚΗ 36Β ΑΧΑΡΝΑΙ 10.000 €

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ Λ. ΧΑΣΙΑΣ 105 ΙΛΙΟΝ 3.500 €

ΠΑΠΑΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 15 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 13.800 €

Επίσης, κατόπιν σχετικών ελέγχων που διενερ-

γήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών και από

κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της

Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, εκδόθηκαν,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 3

του Νόμου 2251/94, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο τέλε-

σης των παραβάσεων, δέκα τέσσερις αποφάσεις

επιβολής χρηματικού προστίμου εις βάρος 9

εταιρειών, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων

5 και  7 της Κ.Υ.Α 2810/2004 «Γενική ασφάλεια

Προϊόντων», γιατί οι εταιρείες δεν συνεργά-

στηκαν με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την

αποτροπή κινδύνων που παρουσίασαν προϊόντα

που είχαν διαθέσει στην αγορά. Και συγκεκρι-

μένα:

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΠΕ

“CORMORANO” ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥ-

ΜΑΤΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167-169-ΑΘΗΝΑ 30.000 €

HOUSE MARKET A.E “IKEA”

ΕΜΠ. ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 1.500 €

ΠΕΝΤΕ Α.Ε “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” 

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 129 ΚΟΛΩΝΟΣ 1.500 €

ΑΦΟΙ ΣΑΡΡΗ Ο.Ε

ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ 36 ΑΘΗΝΑ (5 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) 7.500 €

ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ Α.Ε

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 19 & Λ. ΟΡΕΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΑ 1.500€

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29-31 ΑΘΗΝΑ 5.000 €

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΡΙΩΝ 21 ΓΑΛΑΤΣΙ 5.000 €

Τέλος, εκδόθηκε απόφαση εις βάρος της  εται-

ρείας «ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΘΙΟΥΔΑ-

ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε», με έδρα στην Ηλιούπολη

(Σοφ. Βενιζέλου 96), προστίμου 5.000 €, γιατί

δεν παρείχε  γραπτή εγγύηση για πωληθέντα

έπιπλα. 

Κλειστό Γυμναστήριο Κάντζας
Λειτουργεί χωρίς ελλείψεις

Εποικοδομητική συνάντηση 

Ενωσης Συλλόγων 

Γονέων Παλλήνης

Σε κλίμα συνεργασίας έγιναν οι 2 συναντήσεις, γεωγρα-

φικά μοιρασμένες,  του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων

και των νέων ΔΣ των Συλλόγων Γονέων των Δημοσίων

Σχολείων του Δήμου Παλλήνης στις 23 & 25-1-09, με πλή-

θος εκπροσώπων να παρευρίσκονται.

Σε εποχές που η κοινωνία βάλλεται από οικονομικά και

κοινωνικά προβλήματα, οι Οργανώσεις Γονέων της Παλ-

λήνης με σοβαρότητα και διάλογο ανέδειξαν για άλλη μια

φορά τα θέματα που τους απασχολούν και συμφώνησαν

σε κοινή πορεία διεκδίκησης των λύσεων. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν, καταγράφηκαν και θα πα-

ρουσιαστούν ομαδοποιημένες στην Εκλογοαπολογιστική

μας Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15-2-09 στην αίθουσα

εκδηλώσεων του 1ου Λυκείου (16ο χιλ. Λ.Μαραθώνος),

όπου θα παρθεί και η τελική απόφαση για κοινές δράσεις.

Το ΔΣ. της Ενωσης

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2251/94

«Προστασία των Καταναλωτών»
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Πινγκ - ΠονγκΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ν.Ο.Β.

Σκακιστικός 

Σύλλογος Κορωπίου

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του

Σκακιστικού Συλλόγου, θα γίνει την Κυρια-

κή 8 Φεβρουαρίου στις 18:00 (απόγευμα)

στο εντευκτήριο του Συλλόγου, οδός Σω-

κράτους 18, πλατεία Δεξαμενής Κορωπίου.

Θα χαρούμε πολύ, όλοι όσοι αγαπούν το

Σκάκι, να έρθουν στην εκδήλωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνεί-

στε στο τηλέφωνο 6944-147209.
Ο Πρόεδρος

Βασίλης Ανδρώνης

ΕΑΡΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ ΝΟΒ

Την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου αρχίζει η εαρινή πε-

ρίοδος των Αθλητικών Σχολών του Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης, που θα διαρκέσει έως τις 12

Ιουνίου 2009. 

Οι Εαρινές Αθλητικές Σχολές ΝΟΒ απευθύνονται

σε παιδιά που θέλουν να μάθουν:

• Κλασσική Κολύμβηση (αγόρια και κορίτσια 3 έως 8 ετών)

• Πόλο (αγόρια και κορίτσια 7 έως 10 ετών)

• Συγχρονισμένη κολύμβηση (κορίτσια από 7 έως 12 ετών)

• Ιστιοπλοΐα (αγόρια και κορίτσια 7 έως 12 ετών)

• Ιστιοσανίδα (αγόρια και κορίτσια 8 έως 17 ετών) ή 

• Τεχνική κολύμβηση (αγόρια και κορίτσια 7  έως 12 ετών).

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από 16.00 έως 19.00

στην Γραμματεία Αθλητικών Σχολών στον Ναυτικό

Όμιλο Βουλιαγμένης (τηλέφωνο 210-8962142). 

Την τέταρτη θέση στο

διεθνές τουρνουά του

Μπέτσεϊ που διεξήχθη το

τριήμερο 23 με 25 Ιανουα-

ρίου, κατέκτησε η ομάδα

Παίδων του ΝΟΒ.

Οι παίκτες του Φίλιππου

Σακέλλη είχαν την ευκαι-

ρία να αγωνιστούν ενα-

ντίον πολύ δυνατών ομά-

δων από τη Σερβία, το

Μαυροβούνιο και την

Ουγγαρία απέναντι στις

οποίες τα πήγαν πολύ κα-

λά αποκτώντας παράλλη-

λα πολύτιμες εμπειρίες.

Η ομάδα μας κατάφερε

να πάρει την πρώτη θέση

στον Α' όμιλο της διοργά-

νωσης επικρατώντας και

στα τρία ματς του, αλλά

δεν τα πήγε καλά στον

ημιτελικό και τον μικρό

τελικό της Κυριακής.

Οι νεαροί αθλητές μας ξε-

κίνησαν την Παρασκευή

με νίκη επί της Ζέγκεντ

από την Ουγγαρία και συ-

νέχισαν το Σάββατο επι-

κρατώντας της Όσιεκ

(Κροατία) και της Σπάρ-

τακ Σουμπότιτσα. 

Την Κυριακή το πρωί

όμως δεν τα κατάφεραν

απέναντι στη διοργανώ-

τρια Μπέτσεϊ στον ημιτε-

λικό, όπου πάλεψαν ως

το τέλος και τελικά ηττή-

θηκαν με 11-13.

Στον μικρό τελικό που

πραγματοποιήθηκε το

βράδυ της Κυριακής η

ομάδα μας ηττήθηκε από

την Σπάρτακ Σπουμπότι-

τσα με 6-12 με αποτέλε-

σμα να χάσει το χάλκινο

μετάλλιο.

Το τουρνουά κατέκτησε η

πανίσχυρη Πρίμορατς Κό-

τορ που νίκησε στον τελικό

την Μπέτσεϊ με 9-5.

Η τελική κατάταξη: 

1. Πρίμορατς Κότορ, 2.

Μπέτσεϊ, 3. Σπάρτακ Σου-

μπότιτσα, 4. ΝΟΒ, 5.

Σπλιτ, 6. Ζέγκεντ, 7. Βά-

σκαρ, 8. Όσιεκ

Στην αποστολή της ομά-

δας Παίδων στη Σερβία

συμμετείχαν οι: 

Ματσούκης Σπυρίδων,

Καλογεράκος Παντελής,

Σιδέρης Κωνσταντίνος,

Σκουρλής Ιωάννης, Κομ-

τζιάς Αχιλλέας, Παπαστα-

μάτης Δημήτρης, Γιούρ-

λας Ιωάννης, Ποταμιάνος

Ευάγγελος, Καπότσης Ιά-

σων, Ανδρουλάκης Ορφέ-

ας, Τούλης Αδάμ, Σαρίδης

Παναγιώτης, Φούρλας

Αθανάσιος, Μαυρωτάς

Λεωνίδας, Χάρε Ντόμινικ,

Τόκας Βασίλειος, Kόλλιας

Κωνσταντίνος.

Τα παιδιά συνόδευσαν ο

προπονητής τους Φίλιπ-

πος Σακέλλης και ο έφο-

ρος της ομάδας Παναγιώ-

της Ψαρρέας.

Εθνικός-ΝΟΒ: 9-12

Tην πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε ο

ΝΟΒ που επικράτησε με 12-9 του Εθνικού στο «Εθνικό κο-

λυμβητήριο Πειραιά».

Η ομάδα είχε από το ξεκίνημα το προβάδισμα το οποίο

δεν έχασε σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. Κορυφαίος

από πλευράς της ομάδας μας ήταν ο Τιμ Χάτεν με 5 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-1, 2-5, 4-3

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Εθνικός (Κρητικός): Χατζηκυριακάκης 3, Βαφειάδης 2, Κα-

ψοκόλης, Καρακατσάνης, Ντέλας, Πρίμορατς

ΝΟΒ (Γιαννουρής): Χάτεν 5, Γούνας 2, Αναστασιάδης, Ελ-

μισιάν, Καρούντζος, Ματουτίνοβιτς, Βλαχόπουλος

Για 2η  συνεχόμενη χρονιά πραγμα-

τοποιήθηκε η κοπή της πίτας σε  μια

ξεχωριστή  και οργανωμένη  εκδή-

λωση από τις ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΠΟΔΟ-

ΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑ-

ΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ. 

Η εκδήλωση έγινε στις 24/1 σε

γνωστή ταβέρνα της περιοχής.

Ο Πέτρος  Τσιγκούλης Διευθυντής

των Ακαδημιών ποδοσφαίρου του

Αθλητικού Οργανισμού  αναφέρθη-

κε  για την δουλειά που γίνεται στις

Ακαδημίες του Αθλητικού Οργανι-

σμού και  για την αναγκαιότητα  νέ-

ων ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων. 

Στο χαιρετισμό του ο νέος  Πρόε-

δρος του Αθλητικού Οργανισμού Γ.

Παπαχρήστου, υποσχέθηκε ότι  θα

είναι έτοιμο μέσα στην τρέχουσα

χρονιά το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου

στη θέση “ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ” και οι μικροί

αθλούμενοι του Αθλητικού Οργανι-

σμού θα χαρούν τις νέες  αθλητικές

εγκαταστάσεις.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης

απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέ-

τες, στο Διεθνή Ποδοσφαιριστή

και κάτοικο Σπάτων Άγγελο Μπα-

σινά, και στους δύο μεγάλους χο-

ρηγούς  του Αθλητικού Οργανι-

σμού, Δημητριάδη Κων/νο και

Διαγγελάκη Χρήστο.

Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Δήμου Σπάτων

Α1 Γυναικών, 5η αγωνιστική,

ΝΟΒ-ΠΑΟΚ

Mε νίκη 14-1 επί του ΠΑΟΚ, συνέχισε τις υποχρεώσεις

της στο πρωτάθλημα της Α1 η ομάδα των γυναικών. 

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων

ήταν εμφανής και αυτό επέτρεψε στην Αλεξία Καμμέ-

νου να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες. 

Οι συνθέσεις και οι σκόρερ των ομάδων : 

ΝΟΒ (Αλ.Καμμένου): Κούβδου, Τσουκαλά 1, Μελιδώνη

1, Αλεξάκη 2, Λιόση 2, Βαν Νόρμαν,  Ασημάκη 4, Γερό-

λυμου 1, Χρυσικοπούλου1 , Κουτέλη1 , Δρίμη, , Ηλιο-

πούλου 1. Ντελ Σότο  

ΠΑΟΚ (Β.Μίκηκη): Κωνσταντινίδου, Τζελέπη, Κίτσου,

Πίτσικα, Παπαθανασίου, Λεπτοκαρύδου, Κούκουλα,

Κλεπούσναλη, Σαρησάββα 1, Ζέλκα, Πρινέ, Παπαδο-

πούλου, Κουμπουρτιάδου

Πρωταθλήματα Κατηγοριών

Μετά τη διεξαγωγή των προκριματικών φάσεων ατομικών αγω-

νισμάτων, το περασμένο Σαββατοκύριακο επανήλθαν τα σωμα-

τεία στα πρωταθλήματα των διαφόρων κατηγοριών. Έτσι:

- Για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Γυναικών η ομάδα

του ΑΡΗ κέρδισε με 4-1 τον Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ και με το ίδιο σκορ

την ΧΑΝ Θεσ/νίκης.

Απομένουν ακόμα 4 αγώνες για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα

αυτό και η ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται στην 4η θέση με 14 βαθ-

μούς, ισοβαθμώντας με τον Α.Ο ΠΕΥΚΗΣ & Α.Ο. ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ.

- Για το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας Ανδρών, η ομάδα του

ΑΡΗ που αγωνίστηκε στην ΠΑΤΡΑ πέτυχε 2 νίκες (4-1 επί του

Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑΜΩΝ & 4-3 επί της ΧΑΝ Θεσ/νίκης) και έχασε με

4-2 από τον Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001.

Μετά και απ’ αυτούς τους αγώνες και ενώ απομένουν ακόμα 3 για να

ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα αυτό, η ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται

μόνη στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 23 βαθμούς.

- Για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής Γυναικών, η

ομάδα του ΑΡΗ κέρδισε με 4-0 τον Α.Ο. ΚΑΡΕΑ και εξακο-

λουθεί να ελπίζει για άνοδο στην Β’ εθνική κατηγορία.

- Τα αγόρια, για το πρωτάθλημα της Γ΄ κατηγορίας Αττικής

έχασαν με 4-0 από τον ΑΕΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και κέρδισαν

επίσης με 4-0 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

- Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο αθλητής Παπαϊωάννου Γιώργος.
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Την εκδήλωση άνοιξε ο Αγγελος Αποστολάτος ευχαριστώντας όλον αυτόν τον κόσμο

που έσπευσε κοντά τους.

Εξέφρασε την ευχάριστη έκπληξή του και την εκτίμησή του.

Μέσα από ένα μεστό λόγο μίλησε για όλα.  Για τη συμπαράταξη, τη σύμπραξη των δύο

συνδυασμών, για την απουσία έργων στην πόλη. Γι’ αυτά που οραματίζεται να κάνει πρά-

ξη στην πόλη. Παραθέτουμε σημεία από την

ομιλία του.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία απάντησε σε όποια “γιατί”,

περνούν στη σκέψη του κάθε δημότη. Πρόλαβε τη σκέψη τους: Γιατί με άλλους, γιατί με

τον Αποστολάτο, Γιατί τώρα.

Απάντησε όμως και σε αρνητικά σκεπτόμενους πολίτες, αιτιολογώντας την όποια παλιά

διαφωνία με τον Αποστολάτο.

Παραθέτουμε καίρια σημεία της ομιλία της:

Πρώτη εντυπωσιακή εκδήλωση του νέου

συνδυασμού “ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ”

Μ
ε την ΔΑΔΑ και τον Άγγελο Απο-

στολάτο, μετά από μακρές και ανα-

λυτικές συζητήσεις, πετύχαμε σύ-

μπτωση κοινών στόχων, αρχών και μεθό-

δων δράσης. 

Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, η ταύτιση

μου δεν μπορεί παρά να είναι πλήρης  με

όσα είπε ο Άγγελος Αποστολατος.

Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα θέλατε να υπο-

βάλετε στο ΟΡΑΜΑ κάποιες πιο καίριες,

πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ

Και κυρίως ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ; ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Και απαντάω αμέσως στο πρώτο ερώτημα:

ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ: 

ΓΙΑΤΙ πιστεύουμε ότι η συνένωση όλων

των δημιουργικών δυνάμεων είναι αυτή

που μπορεί να φέρει πραγματικά αποτελε-

σματικές λύσεις στα προβλήματα της πό-

λης μας. 

Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για σωρευμένα προ-

βλήματα χρόνων. Την ασφάλεια, την καθα-

ριότητα, το περιβάλλον.

Εξάλλου, θέλει θάρρος η απόφαση να κά-

νεις την υπέρβαση, να υποτάξεις την προ-

σωπική σου φιλοδοξία και να βάλεις τον

εαυτό σου στη δεύτερη θέση για το καλό

της πόλης.

Και έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα:

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ;

ΓΙΑΤΙ απλά η σύμπραξη αυτή λειτούργει

συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Γιατί η εμπειρία και η ωριμότητα, συνδυα-

σμένη με την ανανέωση και τον επιστημο-

νικό σχεδιασμό, εγγυώνται άμεσες και ρε-

αλιστικές λύσεις για τα προβλήματα της

πόλης.

Άλλωστε η επιλογή μας αυτή, όπως όλοι

καλά γνωρίζετε, δεν είναι σημερινή.

Ήδη από την επόμενη της πρώτης Κυρια-

κής, των προηγούμενων εκλογών, απαντή-

σαμε ξεκάθαρα και χωρίς κανέναν δισταγ-

μό, Άγγελο Αποστολάτο. Τον σημερινό,

τον ωριμότερο και, θα μου επιτρέψετε τον

χαρακτηρισμό, τον σοφότερο Άγγελο Απο-

στολάτο.

Και έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα:

ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;

ΓΙΑΤΙ απλούστατα δεν υπάρχει πλέον πο-

λυτέλεια χρόνου. Τα προβλήματα της πό-

λης έχουν σωρευτεί και έχουν οξυνθεί τό-

σο που απαιτούν μόνο άμεσες λύσεις.

Από σήμερα ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΑΔΑ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΑΞΗ.

Κλείνοντας θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι

ακόμα. Από την πρώτη μέρα του ΟΡΑΜΑ-

ΤΟΣ δηλώσαμε ότι τιμάμε και σεβόμαστε

το έργο όλων των προηγούμενων Δημοτι-

κών αρχών και παρατάξεων.

Στις εκλογές, όπως όφειλα, έκανα σκληρή

κριτική στο έργο των άλλων παρατάξεων

και το έκανα στα πλαίσια μιας γόνιμης προ-

σπάθειας να διορθώσουμε λάθη.

Κρίνοντας λοιπόν το έργο του Δήμαρχου

Αγγέλου Αποστολάτου

-και αυτό μέτρησε στην απόφαση μας,

ώστε να ήμαστε εδώ σήμερα- δεν μπορού-

με παρά να αναγνωρίσουμε ότι άλλαξε τον

χαρακτήρα της Βούλας, την έκανε από χω-

ριό πόλη.

Σ
ήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,

απαιτείται συμπαράταξη, σύμπραξη, συ-

νεργασία και ένωση όλων των δημιουργι-

κών δυνάμεων της πόλης μας, της Βούλας μας

με μοναδικό στόχο και σκοπό την επίλυση όλων

των προβλημάτων που την ταλαιπωρούν τα τε-

λευταία δέκα (10) χρόνια.

...  Είμαι εδώ, είμαστε εδώ για να αναλάβουμε

όλοι τις ευθύνες μας και να εργαστούμε μαζί,

ξανά, αφήνοντας το παρελθόν, τις στυγνές

αντιπαραθέσεις και τους μη εποικοδομητικούς

διαλόγους με παραταξιακά οφέλη.

...  Ο νέος συνδυασμός νίκης έχει ως βασικά χα-

ρακτηριστικά του για την επιτυχία της συλλογι-

κής και ενωτικής προσπάθειας

Το μέγιστο δυνατό έργο, με γνώμονες το σχε-

διασμό και την προοπτική.

Την ανάπτυξη του πράσινου χαρακτήρα της πό-

λης.

Τη συνεχή διαβούλευση με τους Δημότες.

Την οργάνωση για αποτελεσματική λειτουργία.

Τη διαφάνεια και τη νομιμότητα σε όλες τις

δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής.

Την ανεξαρτησία του συνδυασμού μας

Δ.Α.Δ.Α. ΜΕ ΟΡΑΜΑ από κομματικά και οικο-

νομικά συμφέροντα με στόχο την εξέλιξη και

την ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

την προάσπιση όλων των συμφερόντων της πό-

λης μας.

Ο συνδυασμός Δ.Α.Δ.Α. ΜΕ ΟΡΑΜΑ δεν είναι

μια απλή σύμπραξη δυο παρατάξεων… Είναι μια

αλληλοσυμπλήρωση ιδεών και στόχων για το

μέλλον της Βούλας μας. 

...  Αντίπαλοι του συνδυασμού μας Δ.Α.Δ.Α. ΜΕ

ΟΡΑΜΑ είναι τα πολλά προβλήματα της πόλης

μας και ουδείς άλλος, τα οποία έχουμε κατα-

γράψει και με επιστημονική τεκμηρίωση επιφέ-

ρουμε  προτεινόμενες ρεαλιστικές λύσεις.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η πρόσκληση για ενότη-

τα και δημιουργία θα έχει απήχηση σε όλους

εσάς, σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας, σε

όλους τους πολίτες της Βούλας μας.

Είμαι βέβαιος ότι θα είστε δίπλα μας και θα μας

χαρίσετε απλόχερα τη συνεργασία και τη βοή-

θειά σας για το καλό αυτής της πόλης και του

κάθε πολίτη ξεχωριστά. 

Αφήνουμε πίσω το παρελθόν, κρατάμε τα θετι-

κά στοιχεία, διδασκόμαστε από τα αρνητικά και

γυρίζουμε σελίδα με ανανέωση και επιθυμία

πραγματικής και ουσιαστικής προσφοράς!!!n

Εξαιρετικά εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εκδήλωση του νέου συνδυασμού ΔΑΔΑ

με ΟΡΑΜΑ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο ξενοδοχείο Di-

vani στο Καβούρι.

Η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου κατακλύστηκε κυριολεκτικά

από κόσμο. Εναν κόσμο γνώριμο, καθαρό και ατόφιο· που ήρθε να συμμετάσχει

στην αποφασιστικής σημασίας συγχώνευση των δύο συνδυασμών σε έναν με το

όνομα ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ.

Πολλοί οι όρθιοι, παρά τις καρέκλες που έρχονταν συνεχώς.

Και έναν άλλον Αποστολάτο, έναν Αγγελο με καινούριο όραμα, θα τολμήσουμε

να πούμε. Εναν Αποστολάτο που έρχεται με μεγαλύτερη γνώση και σοφία,

απαλλαγμένος από επαγγελματικές έγνοιες, έτοιμον να προσφέρει με αφοσίω-

ση στην πόλη του.

Και το νέο αίμα· η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που εκφράζει τη νέα γενιά· μια γενιά με νέ-

ες ιδέες, με οράματα, τεχνογνωσία, περιβαλλοντικές ανησυχίες και προτάσεις.

Στη συνέχεια έκοψαν την πίτα αφιερώνο-

ντας τα κομμάτια στους πρωτεργάτες της

τοπικής κοινωνίας, στους συλλογικούς

φορείς της πόλης.

Τον κ. Ησαΐα Βασιλειάδη, μαχητή στα

αθλητικά δρώμενα, τον κ. Μπαμπατζάνη,

θεμελιωτή του Συλλόγου Πανοράματος

και τόσους άλλους, που είναι δύσκολο να

απαριθμήσουμε.


