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ΑΧΡΗΣΤΟΙ 

και ΑΤΑΡΟΙ

Τώρα τι λες, κ. Μπούρα
για το Γηροκομείο Βούλας; 

Τα «προφητέψαμε» την 1η Αυγούστου

Δεν είναι το «γρηγορότερα». Δεν αργούσαν. 

Είναι η κίνηση «πολλών ταχυτή-

των».  Για τους Δασκαλαντωνά-

κηδες και τους Μαντωνανάκηδες,

και αυτοί και οι Άκηδες τρέχουν

«με τριακόσια». Σαν να τους

έχουν βάλει νέφτι!

Για τα δίκαια λαϊκά αιτήματα και

για τα κοινά συμφέροντα, είναι

πολύ «σκεπτικιστές». Το βλέπουν

από ‘δω, το περιεργάζονται από

‘κει ή … το ξεχνάνε, αν δεν το παραπετάνε…

Λαμπρό παράδειγμα – λαμπρό σαν μαύρη οψι-

διανή πέτρα αναθέματος – το Διαμαντοπούλειο

Γηροκομείο Βούλας. 

Έχω κουραστεί να γράφω, χρόνια τώρα, και να

κάνω παραστάσεις στους κατά καιρούς Υπουρ-

γούς. Πέρασε το ΠΑΣΟΚ, ήρθε η Ν.Δ., φεύγει κι

αυτή και… ΤΙΠΟΤΑ.

Τίποτα, για ένα απλό, πολύ απλό, δίκαιο λαϊκό

αίτημα – αποκατάστασης συγγνωστού λάθους

ενός δωρητή – και περιμένεις να λύσουν το Κυ-

πριακό, το Σκοπιανό, το ασφαλιστικό, τα Ελλη-

νοτουρκικά, τα οικονομικά!...

ΑΧΡΗΣΤΟΙ!!! Αχρείοι, όχι απράγμονες!

Να φρεσκάρουμε τη μνήμη των αναγνωστών και

του, εισέτι, Υφυπουργού Οικονομικών Θανάση

Μπούρα. (Από το αρχείο της «7ης»).

– (7η φύλλο 574, 14/3/09): «Ανακινείται η παραχώ-
ρηση του Γηροκομείου. Άμεση ενέργεια υποσχέ-
θηκε ο Υπουργός Αθαν. Μπούρας». Το δημοσίευ-

μα αναφέρεται στην επίσκεψή μου στον Υφυ-

πουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αθ. Μπού-

ρα, Βουλευτή, όπως είναι γνωστό, της περιφε-

ρείας μας, όπου του εξέθεσα το θέμα της παρα-

χώρησης του Γηροκομείου στο Δήμο Βούλας και 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Οταν οι μηχανές λαδώνο-
νται, δουλεύουν ολοτα-
χώς.

Οταν ΔΕΝ λαδώνονται,
τρίζουν και τελικά ...κολ-
λάνε... 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ  σελ. 19

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης σε

πολλούς Δήμους σελ. 4 - 5

Ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία

στους ΟΤΑ        σελ. 16

Επείγον με παρεμβάσεις ρεμά-

των στον Σουφλιά σελ. 15

Οι μισθωτικές παρατάσεις
των δύο ακτών Βούλας

Αντίθετες με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Δήμου - ΕΤΑ

Αντίθετες με το Λαϊκό Αίσθημα

Αντίθετες με το Δημόσιο Συμφέρον
Ρεπορτάζ: 

Κ. Βενετσάνος

Η. Βενετσάνου

1ος Διασυλλογικός Αγώνας

optimist στην Κερατέα Σελ. 23

Ιδού ο ...ένοχος της καταστροφικής φωτιάς!!
Τα αίτια, η εξέλιξη και η επό-

μενη ημέρα των πληγέντων

Δήμων στο Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο.

Δραματική αφήγηση Δημάρχων

Τι πρέπει να γίνει ...χθες!

Σελίδες 12, 13, 14
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Χρυσόστομος ο Σμύρνης
γ. κορναράκη Σελ. 8

Κάηκε η μισή Αττική, εκλογές τώρα
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Χαρίστε την παλιά σας σχολική τσάντα
Σελ. 10

Κύτταρο εθελοντισμού, οι “Νέοι Ορίζο-

ντες Φιλίας” Σελ. 10

Άμεσα έργα και παρεμβάσεις στα 

ρέματα μετά τη φωτιά Σελ.15

Επιμένουν για ΧΥΤΑ στην 

Κερατεα Σελ. 17

Με κενά ξεκινάει η νέα Σχολική

χρονιά Σελ.18

Διατροφή και πνευματική ανά-

πτυξη των παιδιών Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑΧΡΗΣΤΟΙ και ΑΤΑΡΟΙ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Συνέχεια από τη σελ. 1

του ανέπτυξα το αίτημα επιδίδοντάς του υπόμνημα

και διάφορα στοιχεία και δημοσιεύματα.

Υποσχέθηκε να φροντίσει για την ικανοποίηση του

αιτήματος. Το δημοσίευμα ήταν γενικά ευμενές για

τον Υπουργό και κατέληγε με την διαπίστωση ότι το

θέμα θα επιλυθεί με Υπουργική Απόφαση και αυτό

βεβαίως θα εγγραφεί στο ενεργητικό του Υφυπουρ-

γού Θανάση Μπούρα.

Αποκαλύπτουμε τώρα μέρος του Υπομνήματος και

κάτι από τα προφορικώς λεχθέντα:

Α) Το υπόμνημα κατέληγε τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Το Γηροκομείο έχει ήδη κτισθεί με δωρεές δημοτών.

Εδώ και 10 χρόνια ερειπώνεται και ίσταται ως «μνη-

μείο ντροπής» και θα πρόσθετα, αναλγησίας και μω-

ρίας. […] Παραχωρήσατέ το με Υπουργική Απόφαση

στο Δήμο Βούλας.

- Θα κάνατε καλό στον τόπο.

- Θα δείξετε ότι η Κυβέρνηση σας, γνωρίζει να κάνει

και καλή χρήση της δημόσιας περιουσίας. (το τελευ-

ταίο σε σαφή αντιδιαστολή προς την επίκαιρη τότε κά-

κιστη χρήση, σχετικά με την Βιστωνίδα και τις ανταλ-

λαγές με τον Εφραίμ της μονής Βατοπεδίου). 

- Θα σας ευγνωμονεί η τρίτη ηλικία […] και τέλος

- Εσείς και η κυβέρνησή σας θα τύχει επί του προκει-

μένου γενικής επιδοκιμασίας». 

Κατ’ αντιστοιχία λοιπόν, τώρα που ΔΕΝ παραχωρή-

θηκε από αβελτηρία ή και κακή εκτίμηση, ατολμία και

αφροσύνη, η συγκεκριμένη απραξία θα τύχει, ιδιαίτε-

ρα από τους κατοίκους της περιοχής, γενικής Απο-

δοκιμασίας και για την Κυβέρνηση της Ν.Δ. και για

τον Υφυπουργό και Βουλευτή της περιοχής μας.

Να σας πω τώρα, τι του είπα μεταξύ άλλων προφορι-

κά και φιλικά!

«Μα, δεν μου λες. Μαζοχισμό έχετε στη Ν.Δ.; 
Τα ίδια έκανε κι ο Αβέρωφ την οκταετία του ’75-81 με
το οικόπεδο του ΤΕΘΑ (όπου το Β’ Δημοτικό Σχολείο),
για να ‘ρθει το ΠΑΣΟΚ να πεισθεί και τελικά να το πα-
ραχωρήσει. Τώρα, περιμένετε να ξενάρθει το ΠΑΣΟΚ
να παραχωρήσει το γηροκομείο που από λάθος του
διαθέτη, περιήλθε στο δημόσιο;».

– Στις 19 Μαρτίου 2009 επισκέπτεται για το ίδιο θέ-

μα, τον Υφυπουργό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας

Κάσδαγλης μαζί με δύο Δημοτικούς Συμβούλους για

να πάρει τις ίδιες διαβεβαιώσεις. Τελειώναμε το σχε-

τικό δημοσίευμα ως εξής «…όλοι συμφωνούν πως
οποιαδήποτε άλλη μεθόδευση (πλην της Υπουργικής
Απόφασης) θα είναι παραπλανητική, χρονοβόρα και
πιθανότατα ν’ αποβεί άκαρπη…». (7η αρ. φ. 576 της

28/3/2009 σελ.24)

Θέλετε και συνέχειες; Πρέπει να τις έχετε.

Απάντηση σε πασχαλινές ευχές του Υπουργού […]

«Ενθυμού τα Γηροκομείο» sms 24/4/09, 29:28

Μήνυμα - υπόμνηση με sms στις 19/5/09 ώρα 12.00

«Ενθυμού το Γηροκομείο κλπ».

Sms στις 2/6/09, ώρα 15.12, τσιμπούρι εγώ. 

14/7/09 ώρα 12.06 sms «περιμένω πληροφόρηση»

Η «πληροφόρηση» μου ‘ρθε απ’ τον Κάσδαγλη, ότι σε

συνεργασία και με τους «νομικούς» κατέληξαν να

προωθηθεί «νομική ρύθμιση» του θέματος. Τι «νομική

ρύθμιση»;

– Γι’ αυτό, στις 1/8/09 στο φύλλο 594 της «7ης» στη

σελίδα 2 υπάρχει σχετικό απαντητικό δημοσίευμά

μου, όπου μεταξύ άλλων… προφητεύω:

«…βυζαντινολογούμε και οι γέροντες θα …απέρχο-

νται, χωρίς να εκτελείται η πραγματική βούληση του
διαθέτη.
«Ήδη 11 χρόνια ρημάζει μισοτελειωμένο. Ο Υπουρ-
γός ένα μένει να κάνει, για να κάνει κάτι πράγματι
σπουδαίο: Να παραχωρήσει με Υπουργική Απόφαση
την έκταση στο Δήμο Βούλας με τον όρο της πιστής
εφαρμογής της βούλησης του διαθέτη, όπως έχει
διατυπωθεί στην διαθήκη. 
Τα περί νομοθετικής ρύθμισης είναι έωλα, παρελκυ-
στικά και επικίνδυνα. Θα μας προκύψουν και τίποτα
εκλογές και τρέχα γύρευε. 
“Εγώ ήθελα… προσπάθησα, αλλά δεν «προκάνα-
με»”». (αυτό θα πεις;)

Δεν «προκάνατε», αγαπητέ Θανάση, αλλά η τρομο-

κρατική Ε.Τ.Α. Α.Ε. πρόκανε και υπόγραψε παράταση

μίσθωσης των δύο αλιπέδων Βούλας, με τους Δα-

σκαλαντωνάκηδες μέχρι το 2030! (από την αρχική

που έληγε το 2011).

Για την εκμετάλλευση της κοινής κτήσης από τους

κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, προκάνατε!

Φαίνεται πως οι αποτυχημένοι πρώην Βουλευτές

όπως ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α. Π. Αλιβιζάτος είναι πιο

γρήγοροι όταν πρόκειται να ταΐσουν τα τρωκτικά του

δημοσίου, ενώ οι Υπουργοί που έτυχαν ιδιαίτερης

λαϊκής προτίμησης και στήριξης αποδεικνύονται άτα-

ροι*, για την ικανοποίηση των απόμαχων της τρίτης

ηλικίας.

Κρίμα…

Για την ιστορία σημειώνω ότι αρχές Αυγούστου είχα-

με τηλεφωνική επικοινωνία, από τον τόπο διακοπών

μου, γιατί κάτι «μ’ έτρωγε».

–––––––––––––––––
* Άταρος ή άταλος: Αχαμνός, αδύναμος. Επί γερόντων,

υποτρέμων (αρχ. Αταλός) (λεξικό Δημητράκου). 

Απάτη σε αρχιτέκτονες - μηχανικούς

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος οικονομι-

κών εγκλημάτων της Δ.Α.Α. δύο άντρες για απάτες σε

βαθμό κακουργήματος.

Οι συλληφθέντες από τις αρχές Ιουλίου εξαπάτησαν οκτώ

αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, αποκομίζοντας

πάνω από 53.000€.

Εμφανιζόταν λοιπόν ο ένας ως πληρεξούσιος δικηγόρος

μεγάλων εταιρειών, κοινωφελών ιδρυμάτων ή και της Διε-

θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και έπειθε τους αρχιτέκτο-

νες και μηχανικούς να καταθέσουν χρήματα από έξι έως

εννιά χιλιάδες ευρώ(!) σε λογαριασμούς διαφόρων τραπε-

ζών, ως εγγύηση για την ανάληψη σημαντικών κατασκευ-

αστικών έργων στην περιοχή της Αττικής.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τον Ιούνιο του παρόντος

έτους με συνεργό έναν υπήκοο Κύπρου,  ο οποίος συνε-

λήφθη, είχαν εξαπατήσει με την ίδια μέθοδο 16 αρχιτέ-

κτονες και μηχανικούς αποκομίζοντας πάνω από 100.000

ευρώ.

Σ.Σ. Κάτι το Βατοπέδι, κάτι οι Κύπριοι, κάτι η ανεργία των

αρχιτεκτόνων έγιναν πεδίο λαμπρός για …κομπογιανίτες.
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Σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερι-

κών και Ανάπτυξης (αρ. 16384) που δημο-

σιεύθηκε στο Β’ τεύχος της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1334) της 3ης

Ιουλίου 2009, δύο μόνον ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ Εφημερίδες είναι νομικά κατο-

χυρωμένες για τη δημοσίευση όσων οι

διάφορες νομικές διατάξεις ορίζουν ως

υποχρεωτικές (Ισολογισμοί, Ανακοινώ-

σεις, Προσκλήσεις, Διακηρύξεις κλπ.), για

όλη την Ανατολική Αττική, επειδή έχουν

την ΕΔΡΑ τους στην πρωτεύουσα της Νο-

μαρχίας Ανατ. Αττικής, την ΠΑΛΛΗΝΗ!

1. Η  ΕΒΔΟΜΗ

2. Το Αττικό Βήμα

Της δυνατότητας νομίμου δημοσιεύσεως

για τις παραπάνω εφημερίδες εξαιρούνται

οι Δήμοι Ν. Μάκρης, Κορωπίου και Αγ.

Στέφάνου, όπου οι δημοσιεύσεις πρέπει

να γίνονται αντοιστοίχως στις τοπικές

εφημερίδες «Δημότης», «Επίκαιρα» και

«Το Μέλλον της Αττικής», οι οποίες καλύ-

πτουν μόνο τους ανωτέρω Δήμους, όπου

έχουν την ΕΔΡΑ τους.

Ουδεμία άλλη εφημερίδα δύναται να δη-

μοσιεύει. ΔΕΝ Νομιμοποιούνται, γιατί, εν

κατακλείδι, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται

στην κατάσταση της ΚΥΑ των Υπουργών

Εσωτερικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύ-

θηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

τεύχος Β’ αρ. φ. 1334 της 3/7/2009 την

οποία αποσπασματικά δημοσιεύουμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: 1) Α.Ε. και ΕΠΕ

2) Ν.ΠΔ.Δ. (Υπουργεία και αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Νομαρχία, Δήμους, Κοινότητες και Νομικά τους πρόσωπα).
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

5 και 6 Σεπτεμβρίου,  Θέατρο Σάρα - Μαρκόπουλο

Διήμερο εκδηλώσεων με παραδοσιακά ποντιακά και ξένα χορευτικά συγκροτήματα, παρου-

σιάζει ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων στην Ευρώπη» το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6

Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο ανοιχτό Θέατρο Σάρα, στο Μαρκόπουλο. 

Το κοινό θα απολαύσει επί σκηνής χορευτικά συγκροτήματα από τη Γεωργία, Σλοβενία,

Σερβία, Κροατία, Ρουμανία, τον Πόντο, με τη συμμετοχή επίσης κουρδικής χορευτικής

ομάδας, της Ορχήστρας Κέντρου Σπουδών της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής και

του Hozan Renas.

Τη χορευτική ενότητα του ποντιακού συγκροτήματος θα συνοδεύσει η 40μελής Ορχή-

στρα Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, με ποντιακά παραδοσιακά όργανα και τενόρο

στα φωνητικά. Οι διήμερες εκδηλώσεις αποτελούν μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να

έρθει σε επαφή και να γνωρίσει την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση των παραπά-

νω χωρών. Γενική είσοδος: 7 €.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/09

Ρεμπέτικη Βραδιά

Με τον Δημήτρη Τσαουσάκη και τη Χαρούλα

Λαμπράκη

Εργατικές Κατοικίες «Γρηγόρης Λαμπράκης» -

Λουτρό (Λ. Σπάτων), ώρα: 20:30

ΠΕΜΠΤΗ 10/09

Θεατρική Παράσταση

«Δον Κιχώτης» του Μιγκέλ Θερβάντες

Με τους Γιώργο Κιμούλη, Δημήτρη Πιατά

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραχισαρίδης

Εργοστάσιο Καμπά, οδός Λεονταρίου: 21:00

Με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρη-

σης του Δήμου Παλλήνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/09

Μετα-Σχηματισμοί 1

Ο Δημήτρης Μανίνης και οι μαθητές του στη

Διεθνή Μπιεννάλε της Βενετίας 
Μετά από πρόσκληση του ιδρύματος Antonio Del

Ponte, ο Δημήτρης Mανίνης, Καλλιτεχνικός Διευθυ-

ντής του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του

ΠΠΚΔΠ, εκθέτει έργα του στη διεθνή Μπιενάλε της

Βενετίας 2009, στο κτίριο της παλιάς σχολής Αργυ-

ροχρυσοχοίας. 

Σε αυτό το εξαιρετικό πολιτιστικό γεγονός θα συμμε-

τάσχουν τριάντα μαθητές του Εργαστηρίου Εικαστι-

κών Τεχνών του ΠΠΔΔΠ με έργα τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 11-13/09

Νεοπαλλήνεια 2009

13/09: Θέατρο Σκιών

Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Νέα Παλλήνη, Ώρα:

20:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/09

Συναυλία με τη Γλυκερία

Πλατεία Ελευθερίας: 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19/09

Συναυλία Μίμη Πλέσσα - Γιώργου Χατζηνάσιου 

Εργοστάσιο Καμπά, οδός Λεονταρίου: 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ, 21/09

Αφιέρωμα για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή

Μουσική και τραγούδια από την Πόλη και την

Ανατολή

Ομιλητής: Νεοκλής Σαρρής, καθηγητής της Κοι-

νωνιολογίας της Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου,

απόφοιτος της Σχολής.

Το Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο σε συνερ-

γασία με τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Παλαιών Κατοίκων Παλλήνης “Ο ΠΑΛΛΗ-

ΝΕΥΣ” και τον Σύλλογο Φίλων της Πατριαρχι-

κής Μεγάλης του Γένους Σχολής διοργανώ-

νουν εκδήλωση οικονομικής υποστήριξης για

τη Μεγάλη του Γένους Σχολή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει

δεξίωση. Είσοδος: 20 ευρώ

Κτήμα LATANIA – Λόφος Λεβίδη, Μαρίνου

Αντύπα, Ώρα: 20:00

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς  Σ ε π τ έ μ β ρ η ς  σ τ η ν  Π α λ λ ή ν η

Τα Οινοποιεία – Μέλη της Ένω-

σης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα

Αττικής σε συνεργασία με τη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανα-

τολικής Αττικής ανοίγουν τις

πόρτες τους την Κυριακή 20 Σε-

πτεμβρίου από τις 11 πμ έως τις

7μμ! 

Την ημέρα αυτή οι επισκέπτες

θα ξεναγηθούν στα αμπέλια, θα

ζήσουν από κοντά τη διαδικασία

της συγκομιδής και του τρυγη-

τού, και θα παρακολουθήσουν

ζωντανά τη μετατροπή του στα-

φυλιού, από πρώτη ύλη σε μού-

στο, και στη συνέχεια σε κρασί. 

Τέλος, θα γευτούν εξαιρετικής

ποιότητας κρασιά            από τον

Αττικό αμπελώνα.

Η επίδειξη της διαδικασίας πα-

ραγωγής οίνου, από τη συγκομι-

δή του σταφυλιού έως τη δημι-

ουργία του μούστου, είναι χωρι-

σμένη σε τρία μέρη ίσης διάρκει-

ας, κατά την οποία τα οινοποιεία

που συμμετέχουν σας περιμέ-

νουν στις εγκαταστάσεις τους,

για να ζήσετε από κοντά αυτή τη

μοναδική εμπειρία! 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

του Τρυγητού και τα οινοποιεία

που συμμετέχουν σε κάθε εκδή-

λωση είναι τα εξής:
o 11 πμ έως 1 μμ: Ξενάγηση στα

αμπέλια και επίδειξη της διαδικα-

σίας συγκομιδής και τρύγου. 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ: 5μμ -7μμ.

ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: 5 μμ –

7 μμ.

ΚΤΗΜΑ ΕΥΟΙΝΟΣ: Καθ’ όλη τη

διάρκεια της ημέρας.

o 2 μμ έως 5 μμ: Ξενάγηση στο οι-

νοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επί-

δειξη της διαδικασίας     γλευκο-

ποίησης και της δημιουργίας μού-

στου.

ΟΙΝΟΠΟΙEIO ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΟΥ: 2  έως 5μμ και  5μμ  έως 7 μμ.

o 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή

κρασιών των Οινοποιείων Αττικής

για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ:  ΟΙΝΟ-

ΠΟΙЇΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 2 μμ έως 5

μμ:  Ξενάγηση στο οινοποιείο, πά-

τημα σταφυλιών, επίδειξη   της

διαδικασίας γλευκοποίησης και

της δημιουργίας μούστου, 5 μμ

έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών

για το κοινό.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ: Καθ’ όλη

τη διάρκεια της ημέρας.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: 11 πμ

ως 2 μμ: Kυνήγι χαμένου θησαυ-

ρού στον αμπελώνα, 3  έως 5 μμ:

«Κοφίνια εν δράσει, μούστος εν

βράσει» - Ξενάγηση στο οινοποι-

είο, πάτημα σταφυλιών, κλπ.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ Β. ΜΑΡΚΟΥ: 2 μμ έως

5μμ:   & 5μμ  έως 7μμ.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ Α. ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ: 5μμ

έως 7μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών

για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑ-

ΓΚΟΥ: 2 έως 5 μμ:  & 5  έως 7 μμ:  

ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ: 2 έως 5μμ:   & 5μμ

έως 7μμ.

Οι Σύλλογοι της Κερατέας, Συντερίνα, Δημουλάκι και

Μανούτσο, διοργανώνουν την πρώτη μεγάλη 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
11 & 12 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Συντερίνα

Υπόσχονται πλούσιο λαϊκό δημοτικό πρόγραμμα και νη-

σιώτικα με εννιαμελή ορχήστρα. Και βέβαια άφθονο

κρασί...

Και γιορτή κρασιού
με τους Συλλόγους της Κερατέας

Ο φετινός πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη αγκαλιάζει όλες τις τέχνες. Και αγκα-

λιάζεται από όλους τους δημότες. Οι στόχοι είναι πολλαπλοί. Η διασκέδαση και η χαρά. 

Ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των δημοτών. Η απόλαυση της καλλιτεχνικής

δράσης ψυχή τε και σώματι. Με καλλιτεχνικά γεγονότα όχι μόνο στο κέντρο της πόλης,

αλλά και στην Κάντζα, τη Νέα Παλλήνη, τις Εργατικές Κατοικίες και αλλού, είναι βέβαιο

ότι οι Παλληνιώτες και οι Παλληνιώτισσες θα έχουν πολλές ευκαιρίες να  ικανοποιήσουν

τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες αλλά και να ευαισθητοποιηθούν με ξεχωριστές εκδη-

λώσεις και πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Μυρίστε το μούστο και γευθείτε τον στα

Οινοποιεία και στους αμπελώνες

«ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2009»
Στις 11, 12  και 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30 μ.μ,,

στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη

Αττικής (πίσω από τη Νομαρχία ),  διοργανώνο-

νται τα  “ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2009” από το Σύλλο-

γο «ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ», ενώ συμμετέχουν στη

διοργάνωση ο Δήμος Παλλήνης και η Νομαρχία.

Πρόκειται για ετήσια γιορτή, με την οποία οι

κάτοικοι της Νέας Παλλήνης αποχαιρετούν

το καλοκαίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο. 

Φέτος τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, που αποτελούν

ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο για την περιοχή,

διοργανώνονται για 30η χρονιά.  

Πρώτη μέρα Παρασκευή 11/6 είναι αφιερωμένη

στη νεολαία και περιλαμβάνει συναυλίες των

• ΖΑΚ ΣΤΕΦΑΝΟΥ με την ΜΠΑΝΤΑ-ΚΟΑΛΑ •

IMAM BAILDI Soundsystem με ένα πρόγραμμα

καθαρά χορευτικό,

• ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ με τις γεμάτες

''νεύρο'' ζωντανές του εμφανίσεις.

Συμμετέχει το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕ-

ΡΑΚΑ με το δομημένο αυτοσχεδιασμό χορού

“Αν έτρεχα, ίσως και να σε έπιανα”. Καθώς και

άλλα events που θα πλαισιώσουν τη γιορτή.

Η δεύτερη ημέρα Σάββατο 12/6 περιλαμβάνει

λαϊκό γλέντι με το ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ και

την ορχήστρα του, καθώς και παραδοσιακούς

χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕ-

ΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Η τρίτη ημέρα Κυριακή 13/6 είναι αφιερωμένη

στους μικρούς φίλους, καθώς θα έχουν ΘΕΑ-

ΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του ΜΙΧΑΛΗ ΤΑΥΛΑΤΟΥ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩ-

ΡΕΑΝ. Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο και

ψησταριά για τους επισκέπτες της εκδήλωσης.

* Ειδικά για την Παρασκευή θα υπάρχει πούλμαν

από το σταθμό Προαστιακού – Μετρό “ΠΑΛΛΗΝΗ”

από τις 20:00 κάθε 20’ σε κυκλικά δρομολόγια.
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης με πολλές εκδηλώσεις

12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΛΑΥΡΙΟ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

12, 13, 14 & 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ είναι ένα καλ-

λιτεχνικό γεγονός που καθιερώθηκε ως ένα από τα ση-

μαντικότερα και ενδιαφέροντα του είδους και διανύει

αισίως τον δωδέκατο χρόνο της διοργάνωσης του. Στο

φιλόξενο χώρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού

Πάρκου Λαυρίου το 12ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκι-

μαντέρ θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 15 Σεπτεμβρί-

ου και εκτός από τις προβολές, στο πρόγραμμα του πε-

ριλαμβάνονται συζητήσεις με Έλληνες και ξένους δη-

μιουργούς του κινηματογράφου.

Φορείς της διοργάνωσης η Ένωση Σκηνοθετών Παρα-

γωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, η Νομαρχία Ανα-

τολικής Αττικής και η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχεί-

ρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτε-

χνείου, σε συνεργασία με  το Δήμο Λαυρεωτικής και

την Εταιρία Μελετών Λαυρεωτικής.

Οι χώρες που εκπροσωπούνται φέτος είναι η Γαλλία, η

Ελλάδα, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Κροατία, η

Παλαιστίνη, και η Τουρκία, ενώ θα προβληθούν συνο-

λικά 20 ταινίες.

Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο σκηνοθέτη

– παραγωγό  και διευθυντή φωτογραφίας  Νίκο Κα-

βουκίδη με την προβολή των ταινιών "Μαρτυρίες”, “Η
στάχτη που μένει”, “Περιπλανώμενες νότες”.

Σταθερή παραμένει η ενότητα «Οι κριτικοί κινηματο-
γράφου προτείνουν» όπου θα προβληθεί η ταινία Of
Time and the City του Terence Davies. Τη συζήτηση

που θα ακολουθήσει, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένω-

σης Κριτικών Κινηματογράφου θα συντονίσει ο Νίνος

Μικελίδης. 

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ φέτος πε-

ριλαμβάνονται:

Συναυλία – αφιέρωμα στις μουσικές που έγραψε ο

Σταύρος Ξαρχάκος για τον κινηματογράφο με τίτλο

«Η τέχνη της μουσικής επένδυσης στον κινηματογρά-
φο» θα δοθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ώρα 9.00

μ.μ. Την ορχήστρα  διευθύνει ο συνθέτης. Παρουσία-

ση: Αλέξης Κωστάλας

Έκθεση φωτογραφίας  του Γιάννη Ιακωβίδη με τίτλο

“Το χρώμα του χρόνου” - Λαύριο, Εικόνες Βιομηχανι-

κής Μνήμης, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο. 

Το 12ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ πραγματο-

ποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτι-

σμού,  με την ευγενική χορηγία των ΕΡΤ Α.Ε., Ελληνι-

κού Κέντρου Κινηματογράφου, Media Desk και τη συ-

νεργασία των  Π.Ε.Κ.Κ., Ταινιοθήκης της Ελλάδος,

Κροατικής Πρεσβείας, 1-2-0 Films.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,

KOSMOS 936.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο σκη-

νοθέτης Βασίλης Βαφέας και Διευθυντής Οργανωτι-

κού  ο σκηνοθέτης Νίκος Κανάκης.  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

12, Σάββατο: ώρα 20:00 ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

(οδός ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΡΑΚΑ

“Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ”
Την καθιερωμένη γιορτή Τσικουδιάς διοργανώνει για 13η

συνεχή χρονιά ο Σύλλογος  Κρητών Γέρακα ¨Η Μεγαλό-

νησος¨ σε συνεργασία με το Δήμο Γέρακα. Παραδοσιακοί

κρητικοί μεζέδες και λιχουδιές και ένα  πλούσιο καλλι-

τεχνικό πρόγραμμα σας περιμένει.      

13, Κυριακή: 21:00 ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (σε

περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο

Πολιτιστικό Κέντρο) (οδός ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΕΥΜΕΝΟΥΣ)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ: ΜΠΕΣΣΥ ΜΑΛΦΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

18, Παρασκευή: 21:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ

(οδός ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ)

Βραδιά latin-jazz – «ΜΑΡΑΚΑΪΜΠΟ»
Βραδιά σε ένα ονειρικό ταξίδι ήχων και ρυθμών με δια-

σκευές latin-jazz επιλεγμένων κομματιών από μεγάλα συ-

γκροτήματα και καλλιτέχνες.

19, Σάββατο: 21:00  ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

*Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα  μεταφερθεί

στο Πολιτιστικό Κέντρο

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟ-

ΠΟΥΛΟΣ και η ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Παναγιώτης Καλαντζόπου-

λος, δύο από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέ-

τες,  παρουσιάζουν μαζί με τη σταθερή συνεργάτη τους,

Έλλη Πασπαλά, τις μουσικές τους από το χώρο του κινη-

ματογράφου και του τραγουδιού.  

20, Κυριακή: 20:15   ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (σε

περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο

Πολιτιστικό Κέντρο)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

“Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ”

23, Τετάρτη: 19:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 1955 - 1959

Ημερίδα με θέμα των Απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλή-

νων Κυπρίων κατά των Άγγλων την περίοδο μεταξύ 1955

έως 1959. Κεντρικός Ομιλητής : Χριστόδουλος Γιαλλουρί-

δης  (Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Παντείου Πανεπι-

στημίου)

26, Σάββατο: 21:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕ-

ΡΑΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΛΟΥΡΟΥΣ»

(Κωμωδία)

Ερμηνεύουν: Ελένη Γερασιμίδου, Προκόπης Γιαννείος,

Παναγιώτης Κατσιγιάννης, Μάρα   Μπαρόλα, Αντώνης

Ξένος, Αγγελική  Ξένου

Μέσα από την εξαιρετική διασκευή από τη θεατρολόγο

του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευανθία Στιβανάκη του διηγή-

ματος του Δημήτρη Βικέλα «Η άσχημη αδελφή» περιγρά-

φονται η κοινωνική και πολιτική ζωή της Ερμούπολης κα-

τά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

30, Τετάρτη: 20:30  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟ-

ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΠΟΠΠΙΝΣ” ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΟ-

ΡΟΡΑΜΑ

Μια πολύπλευρη παράσταση που συνδυάζει την τέχνη

του χορού και της έκφρασης, περιλαμβάνει χορογραφη-

μένα θέματα από τέσσερα έργα της συγγραφέως Πάμε-

λας Τράβερς: «Η Mary Poppins στο πάρκο», «Η επιστρο-

φή της  Mary Poppins», «Η Mary Poppins ανοίγει την πόρ-

τα» και «Mary Poppins».

Σε όλα η είσοδος είναι ελεύθερη

Με στόχο την ενίσχυση του πολιτισμικού δυναμικού, ο Δήμος Γέρακα και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης, διορ-
γανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2009.
Ετσι με αφετηρία των εκδηλώσεων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και λήξη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μπορείτε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΡΩΠΙ: ΣΦΗΤΕΙΑ 2009 
Με τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Θεό-

δωρο Αθανασόπουλο άνοιξε  η δεύτερη ημέρα των ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ στο ανοιχτό θέατρο της Πλατείας Δεξα-

μενής. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, και ξεκινούν στις 9μ.μ.

Σάββατο 5/9: Δον Κιχώτης, θεατρική παράσταση στο θέατρο Δεξαμενής.

Κυριακή 6/9: “Η κούλα η κατσικούλα και το κλεμένο τραγούδι”, θεατρική παράσταση, θέατρο Δεξαμενής.

Δευτέρα 7/9: Λαϊκή βραδιά με τον Μπάμπη Τσέρτο, στον Αγιο Δημήτριο Αλυκού (38ο χλμ. Αθηνών - Σου-

νίου).

Τρίτη 8/9: “Θανασάκης ο πολιτευόμενος” Θεατρική παράσταση στο θέατρο Δεξαμενής.

Τετάρτη 9/9: ”Οι τέχνες συναντούν το παραμύθι’, εικαστικό σχολείο στην αίθουσα του 

στο Πάρκο Δεξαμενής, ώρα 8μ.μ. 

“Ο κηπουρός τ’ ουρανού”, παρουσίαση βιβλίου στις 9μ.μ.

Πέμπτη 10/9: “Το σκλαβί”, θεατρική παράσταση στη Δεξαμενή.

Παρασκευή 11/9: “Ετος Ρίτσου” αφιέρωμα και συναυλία.

Σάββατο 12/9: “Μουσικές κι Αχτένιστα Τραγούδια”, Δεξαμενή. 

Κινηματογραφικές προβολές για παιδιά στην αίθουσα του Πνευματικού 

Κέντρου από 10 έως 12 το πρωί.

Κυριακή 13/9: Κινηματογραφικές προβολές για παιδιά 
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Εντυπωσιακή συρροή παραγόντων και

προσωπικοτήτων αλλά και απλών

ενεργών πολιτών διαπιστώθηκε στην

ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Βούλας, της περασμένης

Δευτέρας 31 Αυγούστου, το βράδυ,

μπροστά στην είσοδο του Β’ αλιπέδου.

Η πολυεπίπεδη παρουσία πολιτικών

προσωπικοτήτων, ΜΜΕ, και ο μαχητι-

κός παλμός των συλλογικών φορέων

και ενεργών πολιτών καταδεικνύει τη

σοβαρότητα και το μέγεθος του σκαν-

δάλου της τελευταίας στιγμής – 23

Ιουλίου υπογράφηκαν οι χαριστικές

συμβάσεις παράτασης της μίσθωσης

των δύο αλιπέδων της Βούλας, ενώ η

κυβέρνηση έπνεε τα λοίσθια.

Ενός σκανδάλου που δεν μας απασχο-

λεί μόνον χάριν του δικαίου, αλλά για-

τί πρόκειται να επηρεάσει καθοριστικά

το χαρακτήρα της πόλης και την ποιό-

τητα της ζωής των κατοίκων, ορισμέ-

νοι των οποίων δεν έχουν αντιληφθεί

ακόμη περί τίνος πρόκειται ή έχουν πε-

ριπέσει στην κατηγορία εκείνη των –

ανθρωπίνων όντων που αναμένουν

καρτερικά τη μοίρα τους, πλασμένοι

και ψυχολογικά αποδομημένοι έτσι

που να πιστεύουν ότι κάθε αντίδρασή

τους είναι μάταιη.

Παραβρέθηκαν όμως μαχητικά οι εξω-

ραϊστικοί και περιβαλλοντικοί σύλλο-

γοι, οι βουλευτές (κατά σειρά προσέ-

λευσης) Εύη Χριστοφιλοπούλου, Βασ.

Οικονόμου, Απόστολος Σταύρου, Ντί-

νος Βρεττός, Νίκος Καντερές.

Από πολιτευτές ο Ν. Γιαννής, ο Κώ-

στας Κατσίκης, και η Λυδία Μουζάκα.

Εκπροσωπήθηκε ο βουλευτής Μάκης

Βορίδης που έλειπε στο εξωτερικό.

Παρούσα η Νομαρχιακή σύμβουλος

Μαίρη Φουρναράκη.

Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Γλυφά-

δας Γιάννης Θεοδωρόπουλος και η

Αντιδήμαρχος Βάρης Δήμητρα Σουτό-

γλου και άλλοι που έστειλαν μηνύματα

συμπαράστασης.

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρους το

Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης, ο οποίος

ανέγνωσε το αποφασιστικό, στο οποίο

όλοι συμφώνησαν και ψηφίστηκε ομό-

φωνα (ευρύ απόσπασμα δημοσιεύεται

σε άλλη στήλη). Αξιοσημείωτο πάντως

είναι ότι χαρακτηρίζει τη μίσθωση ως

καταχρηστική και τις παρατάσεις

σκανδαλώδεις, επισημαίνοντας ότι

υπογράφησαν κατά τρόπο αδιαφανή

και εν κρυπτώ!

Καταγγέλλει συνάμα την «ανοχή» της

ΕΤΑ έναντι της μισθώτριας εταιρείας

ως «υπερβολική, αν όχι ύποπτη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην ομόφωνη

απόφασή του, τονίζει κατηγορηματικά

ότι είναι αντίθετο στη χρήση του χώ-

ρου του Β’ Αλιπέδου κατά τρόπο μη

προβλεπόμενο από το μνημόνιο κ.ά.

Οι Σύλλογοι, στο υπόμνημά τους προς

το Δ.Σ. ζήτησαν ν’ ασκηθούν «όλα τα
ένδικα μέσα, όλες οι πολιτικές παρεμ-
βάσεις» και ν’ αναζητηθούν αστικές

και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομέ-

νων, με ανάθεση της υπόθεσης σε

εξειδικευμένο νομικό γραφείο.

Ζήτησαν να καταγγελθούν οι συμβά-

σεις και κατέληξαν: «Όχι, άλλη μια

απόφαση για τα μάτια του κόσμου».

Ηπιος και συναινετικός ο υποψήφιος

Δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος, αλ-

λά ξεκάθαρος στις επιδιώξεις του και

τις προτάσεις του είπε μεταξύ άλλων:

Ζητάμε την άμεση παραχώρηση της Β’

πλαζ Βούλας στο Δήμο, ώστε να πα-

ραμείνει ακτή κολύμβησης με ήπιες

χρήσεις άθλησης και αναψυχής και

ελεύθερη είσοδο για τους Βουλιώτες.

Κανένα κέντρο διασκέδασης. Κύριο

μέλημα μας, πρέπει να είναι η προστα-

σία των κατοίκων από κάθε είδους ρύ-

πανση και νυχτερινή όχληση.

Λέμε ΟΧΙ σε σχέδια που έχουν στόχο

τη μετατροπή της πολυτιμότερης

ακτής, σε ένα συνεχές “ξενυχτάδικο”.

Όχι σε χρήσεις  και λειτουργίες που

παρεμποδίζουν την ελεύθερη και ακώ-

λυτη πρόσβαση προς τις ακτές και τη

θάλασσα.

Ναι στην ανάληψη της διαχείρισης

της παραλίας, από τον ίδιο το Δήμο

Βούλας».               Συνέχεια στη σελ.11

ΑΚΥΡΕΣ οι μισθωτικές παρατάσεις

των δύο αλιπέδων
Βουλευτές, πολιτευτές, Δήμαρχοι, Μαζικοί

φορείς και οργισμένοι πολίτες 

Αντέδρασαν άπαντες 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ.

Δημ. Δαβάκης: “Προτείνω ως

έχατο μέσο την παραίτηση

στον Υπουργό Εσωτερικών και

Δημόσιας

Διοίκησης,

όλων των

Δημοτικών

Συμβούλων

της πόλης

μας. Ας διο-

ρίσει η επί-

σημη πολιτεία και η ΕΤΑ νέο

δημοτικό συμβούλιο καθ’ υπό-

δειξη των Απολλωνίων ακτών”. 

Γιαν. Σκουμπούρης: “Τα 10 χρό-

νια διοίκησης του Αποστολάτου

και τα 10 χρόνια του Μάντεση πι-

στεύω ότι

ήταν επαρ-

κής χρόνος

και για αγώ-

νες και για

καταλήψεις

για να έχου-

με αποτέλε-

σμα. 

Ζητάμε σαν ελάχιστη διεκδίκηση

τη Β’ πλαζ ενώ θα έπρεπε ο Δήμος

να διαχειριστεί, όλη την παραλία”.

Κ. Κατσίκης: Διαπίστωσα έλ-

λειψη επαρκών Νομικών Υπη-

ρεσιών γι’ αυτό και δεν έχει

αντιδράσει

ο Δήμος

δεόντος.

Μέχρι τώ-

ρα μόνο οι

σύλλογοι

έχουν κά-

νει νομικές

κινήσεις. Προτείνω να ενεργο-

ποιηθούν οι υπηρεσίες και να

καταγραφούν οι αυθαιρεσίες.

Είπαν μεταξύ άλλων...
Βασ. Οικονόμου: “Θα είμαι σταθε-
ρά ενάντια στην αξιοποίηση και
εκμετάλευση των ακτών είτε εί-
ναι Βούλας, Βάρης είτε όλου του

παραλιακού
μετώπου του
Σαρωνικού,
όπου η αόρα-
τος αρχή ΕΤΑ
το διαχειρίζε-
ται εν κρυπτώ,
έξω και πέρα

απ’ τους πολίτες και τη δημοτικές
αρχές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός
με τη λειτουργία των ΕΤΑ”. 

Εύη Χριστοφυλλοπούλου:

Είμαι αντίθετη με την πολιτική

που

ασκείται

στις πα-

ραλίες

και θα

αγωνιστώ

για να αλ-

λάξει η

κατάστα-

ση και μέ-

σα από την παράταξή μου. 
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Αγαπητοί συνδημότες,

Τις τελευταίες ημέρες, με την πραγματοποί-

ηση της Δημόσιας Ανοιχτής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου, μπροστά στην

είσοδο της Β’ πλαζ, βγήκε ξανά στην επικαι-

ρότητα το τεράστιο σκάνδαλο διαρκείας για

την πόλη μας, σχετικά με την παραλία.

Βλέποντας, το απλό και ξεκάθαρο σκάνδαλο

της Β’ πλαζ, να παρουσιάζεται με τρόπο που

να μη στοχεύονται οι αληθινοί υπαίτιοι και

υπεύθυνοι, έρχομαι με την παρούσα επιστο-

λή μου να μιλήσω ξεκάθαρα.

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας.

Εστω ότι το 2001 η ΕΤΑ Α.Ε. με νόμιμο τρό-

πο προχώρησε στη σύναψη των συμβάσεων

της Α’ και Β’ πλαζ (31.12.2001) με τις «Απολ-

λώνιες Ακτές», δεκαετούς διάρκειας. Δηλα-

δή μέχρι τις 31.12.2011. 

Εστω πάλι, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της

περιόδου 2000 – 2001, ενέκρινε και προσχώ-

ρησε στο «Μνημόνιο συνεργασίας» πιστεύο-

ντας ότι με αυτόν τον τρόπο κατοχύρωνε τα

συμφέροντα του Δήμου Βούλας.

Το 2003 όμως, κρυφά και χωρίς να κοινο-

ποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρατά-

θηκε η αρχική σύμβαση του 2001 (επτά χρό-

νια πριν τη λήξη της!!!) για άλλα έξι χρόνια.

Δηλαδή μέχρι το 2017! Το γεγονός αυτό

αποκαλύφθηκε το Μάρτιο του 2009, μετά

από επίμονες ερωτήσεις μου, για το πώς εί-

ναι δυνατόν να προχωράνε τα έργα των νυ-

κτερινών κέντρων στη Β’ πλαζ, ενώ η σύμ-

βαση μίσθωσής της, θα έληγε το 2011, δη-

λαδή σε ένα χρόνο!!

Τις τελευταίες δε τούτες ημέρες, μετά το

ξαφνικό άνοιγμα της Β’ πλαζ στο κοινό (μέ-

σα Αυγούστου), αποκαλύφθηκε ότι εκτός

από την πρώτη παράταση, τον Ιούλιο 2009

έχει υπογραφεί και νέα, δεύτερη παράταση

της σύμβασης μέχρι το 2030!! Στην οποία

σύμβαση, όχι μόνον δεν αυξήθηκε το μί-

σθωμα αλλά χαρίστηκαν και τα τριών ετών

– τουλάχιστον -  χρωστούμενα μισθώματα!!

Αναζητείτε υπεύθυνους;

Ο Δήμος Βούλας, εδώ και πολλά χρόνια,

δεν έκανε όλα όσα όφειλε και μπορούσε, για

την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του στην

παραλία. Απεναντίας ανεχόταν την αρπαγή

της από τους εκάστοστε κυβερνώντες.

Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, θεώρησαν

τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών

στην παραλία, εμπόρευμα προς εκμετάλλευ-

ση και μεθόδευσαν την αρπαγή της παρα-

λίας και την παράδοσή της στην ΕΤΑ Α.Ε.

Η ΕΤΑ Α.Ε. όργανο, περιέργως πρακτικά

ανεξέλεγκτο, των εκάστοτε κυβερνήσεων,

άρπαξε την περιουσία του Δήμου, και φτά-

σαμε στο απίθανο γεγονός να χαρίζει στους

μισθωτές τα μισθώματα που οφείλονται στην

ίδια, αλλά και στο Δήμο, χωρίς προφανώς να

φοβάται τον οιονδήποτε έλεγχο.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή που γράφεται η

επιστολή, δεν έχουν προσβληθεί από το Δή-

μο Βούλας, ενώπιον των αρμοδίων Δικα-

στηρίων, ούτε έχουν καταγγελθεί σε καμία

Αρχή, οι παραπάνω ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και το

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ως καταχρηστικές.

Για να συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, κάποι-

οι παρέλειψαν και παρέβησαν την οφειλόμε-

νη άσκηση των καθηκόντων τους, είτε από

άγνοια, είτε πιστεύοντας ότι μπορούν να

μείνουν ατιμώρητοι!

Ακόμα και σήμερα, μετά από όσα έχουν δια-

πράξει ενάντια στα συμφέροντά μας στην

παραλία, το ζήτημα μπορεί να λυθεί, αρκεί

να δράσουμε σοβαρά, άμεσα και μεθοδικά.

ΝΟΜΙΚΑ, προσβάλλοντας τις συμβάσεις και

διεκδικώντας, αποζημιώσεις και την επιβολή

της νομιμότητας, αλλά και τον κολασμό

όλων εκείνων που παρέβησαν τον νόμο και

το καθήκον τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ, αξιώνοντας από τους πραγματι-

κούς, υπεύθυνους της σημερινής κατάστα-

σης, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα εξουσίας,

να ακυρώσουν τα επαίσχυντα Προεδρικά

Διατάγματα και τους νόμους με τους οποί-

ους μετατρέπουν την παραλία μας σε εμπο-

ρικό αγαθό και να την παραδώσουν και πάλι

πίσω στο Δήμο μας.

Η συγκυρία των εκλογών μπορεί να είναι η

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και είναι τραγική για την

πόλη μας ατυχία, ότι η η παρούσα πλειοψη-

φία του Δήμου και οι επίδοξοι Δήμαρχοί

της, την κρίσιμη τούτη στιγμή, εμφανίζο-

νται κατώτεροι των περιστάσεων.

Ετσι παραμένει αναπάντητο το ερώτημα: 

Θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το ζήτη-

μα ή να τηρήσουμε μόνο τα προσχήματα;

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

της Ηλέκτρας Τσιριγώτη

Δημοτικής Συμβούλου Βούλας

Ποιοι είναι οι πραγματικοί ένοχοι για το

διαχρονικό έγκλημα στη Β’ πλαζ Βούλας
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Και πάλι εκλογές... 

Μη μου πείτε ότι αιφνιδιαστήκατε· το περιμέ-

ναμε.

Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει με-

γάλες διαστάσεις.

Οι βουλευτές είχαν βγει στους δρόμους, παρά

το ότι ήταν Αύγουστος, κυνηγώντας τον “σταυ-

ρόν” μας.

Λίγο πριν τις φωτιές, που μας έκαψαν την ψυ-

χή μας, κάποιος σε τηλεπαράθυρο το “μυρίστη-

κε” μαζί με τον καπνό, που νοερά έβλεπε να έρ-

χεται από ενδεχόμενη μεγάλη φωτιά· και ήρθε.

Ο Κώστας Καραμανλής, “ένιψε τας χείρας του”.

Αφήνει τον Γιώργο Παπανδρέου να βγάλει τα

“κάστανα από τη φωτιά”, αλλά θεωρώ πολύ

τρυφερά τα χέρια του για να το πετύχει.

Εκβιάστηκε, είπε ο Καραμανλής, από τον Πα-

πανδρέου.

Και γιατί υπέκυψε στον εκβιασμό. Τόσο εύκολα

υποκύπτει στις πιέσεις;

Ακουσα το διάγγελμα του Καραμανλή και έπα-

θα εγκεφαλική σύγχυση. Το 2007 είμαστε ή το

2009;

Το ίδιο σενάριο, τα ίδια λόγια, οι ίδιες ατάκες,

ο ίδιος θίασος, οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά “βαρεμέ-

νοι”.

Τι παράσταση να δεις;

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

(Το άρθρο μου αυτό, αφιερώνεται στη μνήμη του Δαμιανού  και της

Αγγελικής, -αδελφών της μάνας μου- νέων παιδιών, θυμάτων του “Συ-

νωστισμού”  της 27ης  Αυγούστου, του 1922)

«Όποιος ξεχνά το παρελθόν, είναι υποχρεωμένος  να το ξα-
ναζήσει»  Φάτος Κογκόλη*

Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, “κατά κόσμον” Καλαφάτης, γεννήθηκε

το 1867  στην Προποντίδα και συγκεκριμένα στην Τρίγλια Βιθυ-

νίας. Ο Χρυσόστομος ήταν ο τελευταίος μητροπολίτης Σμύρνης

και από εκείνους  τους ολίγους που ακούουν επάξια  στο όνομα

Άγιος.  Πολύ προτού αγιοποιηθεί από την Εκκλησία, είχε αγιοποι-

ηθεί στη συνείδηση του Έλληνα χριστιανού  και συνείδηση ολό-

κληρου του χριστεπώνυμου ελληνισμού. 

Αποφοίτησε από τη θεολογική σχολή της Χάλκης. 

Χειροτονήθηκε κατά σειρά διάκονος, και  αρχιδιάκονος στη μη-

τρόπολη της Μυτιλήνης.  

Στις 18 Μαϊου του 1897, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετά  μέ-

γας Πρωτοσύγγελος. στην  ίδια μητρόπολη.

Προήδρευσε σε μικτή επιτροπή ορθοδόξων και αγγλικανών με θέ-

μα την ένωση των Εκκλησιών. Πρωτοστάτησε ενάντια σε αγώνα

που επεδίωκε να αλλοιώσει τον χαρακτήρα του Αγίου ‘Όρους και

να εκσλαβίσει τα πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων (Σχέδια

του αρχηγού της πανσλαβιστικής Παλαιστίνιας Εταιρείας Παπαδο-

νοτσένεφ). Στις 23 Μαϊου του 1902 εκλέγεται παμψηφεί και χει-

ροτονείται μητροπολίτης Δράμας. Συγκλονίζει η προφητική απά-

ντηση  που έδωσε  στον πατριάρχη που τον χειροτονούσε. «Θα

υπηρετήσω την Εκκλησία και το Γένος με όλες μου τις δυνάμεις

και αυτή η μίτρα της χειροτονίας  θα γίνει ακάνθινο στεφάνι στο

κεφάλι μου  αν ποτέ χάσει τη λάμψη της». Όπερ και εγένετο αρ-

γότερον. 

Στη μητρόπολη Δράμας υπηρετεί  μέχρι το 1910. Βιώνει  εδώ μια

έντονη εθνική δράση. Βουλγαρικό Κομιτάτο  και Ρουμανική προ-

παγάνδα  τρομοκρατούν το ελληνικό στοιχείο της περιοχής. Ο

Χρυσόστομος σε μια  ηγετική αντιμετώπιση, προστατεύει τα ιδανι-

κά της θρησκείας και του γένους. Αναδεικνύεται Ποιμενάρχης και

πραγματικός Έλληνας όχι μόνο κατ΄όνομα.

Παρουσιάζει  και αξιοζήλευτο  κοινωφελές έργο.   Ιδρύει Σχολή

αρρένων και θηλέων. Χτίζει  μητροπολιτικό μέγαρο που συγκε-

ντρώνει άπαν το ελληνικό στοιχείο.  Συνάμα γυμναστήριο και νο-

σοκομείο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, βλέπουν το φώς πρότυ-

πα  φιλανθρωπικά καταστήματα, ορφανοτροφεία και γηροκομεία.

Σπίτια για καπνεργάτες φτιάχνονται με την δική του πρωτοβουλία

και μέριμνα.

Αυτή η δραστηριότητα ενοχλεί  την  Τουρκική εξουσία.   Απαιτεί-

ται και σύντομα επιτυγχάνεται η απομάκρυνσή του από τη μητρό-

πολη της Δράμας. Το 1910 μετατίθεται στη Σμύρνη. Στο ποίμνιό

του δεν ξεχωρίζει “θρησκευτικά πιστεύω” σε  χριστιανούς και μου-

σουλμάνους. Το 1922,  τέτοιες μέρες  επέπρωτο να ζήσει μαρτυ-

ρικό θάνατο. Η μίτρα, όπως το είχε προφητεύσει,  έγινε τελικά το

ακάνθινο στεφάνι του. Ήταν η κεφαλή του χριστεπώνυμου ποιμνί-

ου, η κεφαλή  που για τους Τούρκους έπρεπε να αποκοπεί. Οι Γάλ-

λοι παρά την ανθελληνική γενικώς συμπεριφορά τους του προσέ-

φεραν αρχικά σανίδα σωτηρίας, την οποία και απέρριψε. Εκεί δε

έγκειται το μεγαλείο του. Σαν τον ιερό δάσκαλό  του επανέλαβε

εκείνο το απόλυτα αντρίκιο: «Συ είπας» και άφησε να διαμελι-

σθούν ιμάτια και  άγιο σώμα.

Αντιγράφω το συγκλονιστικό γεγονός από το βιβλίο της Housepian:

«Εξαφανίσου από μπροστά μου», είπε ο στρατηγός Νουρεντίν στον

Χρυσόστομο. Ο. Χρυσόστομος πρόβαλε έξω  από το  Konak, την αί-

θουσα συσκέψεων,  όταν ο Νουρεντίν πρόβαλε στο παράθυρο  «Να

του συμπεριφερθείτε όπως του αξίζει», φώναξε στα συγκεντρωμέ-

να  πλήθη. Ο φανατισμένος όχλος έπεσε επάνω στο Ιεράρχη  με

στριγγλιές. Βίαια τον έσυρε στο κουρείο. Εκεί ούρλιαξαν : «Ας τον

ξυρίσομε».  «Όχι» είπαν άλλοι και τράβηξαν ηδονικά και ξερίζωσαν

τα γένια του Ιεράρχη. Με μαχαίρια του έβγαλαν τα μάτια και του

έκοψαν τα αυτιά. Το απόσπασμα των Γάλλων εκεί σιμά, έντρομο και

αμήχανο, απλά  παρακολουθούσε. Ο επικεφαλής  είχε απαγορεύσει

κάθε παρέμβαση. Και κλείνω με τον Χόρτον, τον ακέραιο Αμερικανό

Πρόξενο της Σμύρνης, εξέχοντα Φιλέλληνα, που χάριν σ’ αυτόν

πολλοί ΄Ελληνες διασώθηκαν. 

«Φεύγω από τη Σμύρνη παίρνοντας μαζί μου το συναίσθημα της

ντροπής  γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος», είπε αποχωρώντας. 

Ο ελληνισμός της Σμύρνης, αλλά και όλης της Μικράς Ασίας, σε

μια απαίσια εκατόμβη θυμάτων χάθηκε για πάντα. Το σχέδιο της

γενοκτονίας ήταν καλοδουλεμένο κατά τα ανατολικά και δυτικά

πρότυπα. Οι Έλληνες Βενιζελικοί και Κωνσταντινικοί, αλληλο-απέ-

δωσαν ενοχές και καταλόγισαν ευθύνες με τη βαριά λέξη της προ-

δοσίας. Προδότες όμως Έλληνες δεν υπήρξαν. Υπήρξαν  μόνο

Έλληνες φιλόδοξοι με το όραμα της μεγάλης Ελλάδας. Εύπιστοι

όπως πάντα δεν μπόρεσαν να διαβλέψουν ούτε να προβλέψουν το

ανίερο παιχνίδι των μέχρι  τότε συμμάχων.  Γκρίζοι λύκοι, βάρβα-

ροι λόγω καταγωγής, εύκολα υπηρέτησαν και εκμεταλλεύτηκαν

τις ανίερες βλέψεις της πολιτισμένης χριστιανικής Ευρώπης. Στο

παιχνίδι, οι φόβοι των Άγγλων μπροστά στην απειλή του Μουστα-

φά Πασά να μη χάσουν τα πετρέλαια της Μουσούλης, οι Γάλλοι

και Ιταλοί που άνοιξαν τις αποθήκες τους στην Κιλικία παραχωρώ-

ντας άφθονο σύγχρονο πολεμικό υλικό στον Κεμάλ,  και τελικά η

τουρκική απειλή «ή σταματάτε να βοηθάτε τους ΄Ελληνες ή αφή-

νομε τους Μπολσεβίκους να περάσουν και να κατέβουν στην Ευ-

ρώπη».  Και  έτσι οι “Σταυροφόροι της Δύσης”, αδυσώπητοι εκμε-

ταλλευτές, πούλησαν και πάλι τον Σταυρό. Δεν δυσκολεύτηκαν

καθόλου, γιατί το παραμύθι και τον δρόμο τα  ήξεραν καλά από

εκείνο τον Απρίλη του 1204,  που λεηλάτησαν την Βυζαντινή πρω-

τεύουσα. 

Τώρα το απέδειξαν συμμορφούμενοι απόλυτα προς τις τουρκικές

υποδείξεις: «Όποιος Έλληνας χριστιανός πλησίαζε τις ώρες της

απόγνωσης, τις ώρες  του “Συνωστισμού” τα ναυλοχούντα   Γαλλικά

και Αγγλικά πολεμικά πλοία, δεχότανε φονικά χριστιανικά  πυρά».

Στην προκυμαία επιτελείτο το πόγκρομ** γενοκτονίας από τους

Τούρκους. Στη λιμάνι  το πόγκρομ εξόντωσης του σμυρνιώτικου

άμαχου “πραγματικού” ελληνισμού από τους χριστιανούς Σταυρο-

φόρους του 1922. 

(Διευκρινίζω το “πραγματικού ελληνισμού”: γιατί άλλο ο ελληνι-

σμός που φρόντισε να φύγει έγκαιρα και να σώσει ζωή και περι-

ουσία και άλλο ο πραγματικός ελληνισμός  που ενώ  προείδε την

επερχόμενη εξόντωση, παρέμεινε  θύμα και οπαδός μιας Γκαντι-

κής ινδικής παθητικής αντίστασης, σε μια ύστατη προσπάθεια να

περισώσει για να αποφευχθεί η ολοκληρωτική ελληνική εκρίζωση

από την Ιωνία***).

Και έτσι χριστιανοί  κατά χριστιανών, με τη σύμπραξη των Τούρ-

κων, αντάμα ανοσιούργησαν. 

Περασμένα ξεχασμένα θα μου πείτε. Για μένα όμως όχι. 

Για την μία ομάδα εκδρομέων προφανώς  της ένωσης Σμυρναίων-

δεν διευκρινίζεται καθαρά ο επίσημος χαρακτήρας – μάλλον ναι.

Και συγκεκριμένα  αντιγράφω από την “Καθημερινή” της 21ης Ιου-

νίου  2009: «Πραγματοποιήθηκε εκδρομή -στην Τουρκική Σμύρνη-

54 ατόμων προφανώς Σμυρναίων, μεταξύ δε αυτών, -αναφέρονται

ονομαστικά – απόστρατοι  στρατηγοί, ναυαρχαίοι,   άλλοτε  αρχη-

γοί του ελληνικού Στρατού, δηλαδή οι  υπερασπιστές του γένους

και καθοδηγητές των ιδεωδών του έθνους μετά γυναικών και συ-

ζύγων». Από το άρθρο, συμπεραίνει κανείς ότι δεν υπήρξε ευλαβι-

κό προσκύνημα και προσευχή  στην μνήμη των θυμάτων, αλλά με

ορμητήριο  το πεντάστερο ξενοδοχείο όπου κατέλυσαν, γνώρισαν

την τουρκική χλιδή και διασκέδαση. Mε άλλα λόγια ξεσάλωσαν και

πολύ ενθουσιάστηκαν, ιδιαίτερα όταν  καμάρωσαν «το πόσο όμορ-

φη έγινε τώρα η νέα Σμύρνη με το μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ»,

και άλλα πολλά.  

Το άρθρο για μένα θα ήταν παντελώς αδιάφορο αν δεν κατέγραφε

κάπου στο μέσον του το εξής - πάλι για μένα- βέβηλο. «Στην κου-

βέντα μας φτάσαμε στο τι είχαμε και τι χάσαμε και αυτό δεν είναι

σώφρον –να το θυμόμαστε». Δεν κατάλαβα καλά τι δεν είναι σώ-

φρον να θυμάμαι: Τον Χρυσόστομο με το μαρτυρικό του θάνατο,

τους δικούς μου, ή τις χιλιάδες θύματα και τους αγνοούμενους με

τα τάγματα εργασίας;

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––––––––

* Φάτος Κογκόλη. Αλβανός συγγραφέας. Απόσπασμα απο διάλεξή του στην

Αθήνα 

** Πόγκρομ: Φόνοι και λεηλασία από φανατισμένο όχλο εναντίον  θρησκευτι-

κών  και εθνικών μειονοτήτων. Για πρώτη φορά διενεργήθηκε από τους

Ρώσους κατά της Εβραϊκής κοινότητας (1881)

*** Ο παππούς το χαμό του γιου του, τον θεώρησε σαν υποχρέωση ιερή προς

την πατρίδα και αρνήθηκε  να δεχτεί την ειδικώς γι’ αυτόν παρασχεθείσα

πολεμική σύνταξη. 
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Ο Άγιος και  Έλληνας 
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αγαπητοί φίλοι,

μ’ αφορμή τη διοργάνωση της σημαντικής

επιστημονικής ημερίδας απ’ το Ασκληπιείο,

με θέμα τις ιδιαίτερες μορφές καρκίνου που

απειλούν αγωνιστές μας στη μαρτυρική Κύ-

προ του 1974, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω

ότι έχετε την αμέριστη υποστήριξη μου στη

πρόταση σας να στηριχθούν οι ξεχωριστοί

αυτοί Έλληνες που υπερασπίστηκαν την τιμή

όλων μας.

Όσα θέλαμε απέναντι τους να πράξει η Πο-

λιτεία και δεν έπραξε όλα αυτά τα χρόνια, θα

πρέπει έστω και την ύστατη κυριολεκτικά

ώρα να τα δρομολογήσει και να ικανοποιήσει

τα δίκαια αιτήματα τους για σταθερή επαγ-

γελματική κατάσταση, προνοιακό βοήθημα

κ.α. Θα είναι μια ελάχιστη ανταπόδοση για

τον υπέρ πάντων αγώνα που έδωσαν υπέρ

των δικαίων του Ελληνισμού.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Δημήτριος Τερζίδης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προς την εφημερίδα “Εβδόμη”

Αξιότιμε κύριε Ρώντα

Διαβάζοντας το άρθρο της εφημερίδας με τίτλο

“Πρόσκληση προς το Ασκληπιείο” στις 25.4.09 θα

ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια

για την αλτρουϊστική και εθνική σας ευαισθησία. Για

τους συμπατριώτες μας που αγωνίστηκαν στις συ-

γκρούσεις στην Κύπρο το 1964-1967 και το 1974 εί-

ναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής η επιστημονική

ημερίδα που προτείνετε προς το Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο Βούλας.

Πιστεύω ότι θα είναι μία πολύτιμη ευκαιρία τα μέλη

των συλλόγων πολεμιστών της αντίστοιχης χρονι-

κής περιόδου, να εκφράσουν την οδύνη και τις επι-

πτώσεις στην ψυχοσωματική τους υγεία από τις

βόμβες ναπάλμ και τα τοξικά αέρια που έριχναν οι

Τούρκοι. 

Οι συμπατριώτες μας με γενναιότητα έκαναν το κα-

θήκον τους και θυσίασαν τη σωματική τους ακεραι-

ότητα για να υπερασπιστούν τους Κύπριους αδελ-

φούς μας. Τα ιατρικά συμπτώματα που παρουσιά-

ζουν και οι ασθένειες που τους έχουν προκληθεί εί-

ναι πολύτιμα στοιχεία για τις ιατρικές μελέτες και

έρευνες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στους προσδοκώμενους

στόχους σας και είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας για

κάθε συνεργασία.

Γιάννης Δεκαβάλλας

Δήμαρχος Ερμούπολης

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αξιέπαινη

προσπάθεια σας, την

πρωτοβουλία σας για

διοργάνωση  επιστη-

μονικής ημερίδας από

το Ασκληπιείο Βούλας

για τις απάνθρωπες

συνέπειες απαγορευ-

μένων οπλικών συστη-

μάτων στην υγεία των

αγωνιστών της Πατρί-

δας μας για την ελευ-

θερία της Κύπρου.

Η ιστορία μας δεν πα-

ραγράφεται. Οι Έλλη-

νες στρατιώτες το 1974 έδωσαν τον δικό τους αγώ-

να, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη των προγόνων

τους.

Τους αξίζει κάθε τιμή και συμπαράσταση. Και κάθε

ενέργεια που συμβάλλει στην απόδοση τιμής σε αυ-

τούς τους συμπατριώτες μας, έχουμε χρέος όλοι να

την στηρίξουμε και να βρεθούμε ολόθερμοι βοηθοί.

Σας εύχομαι καλό κουράγιο στο πατριωτικό έργο

σας.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Νούτσος

Δήμαρχος Γρεβενών

Ποιός φταίει; Μα φυσικά... όλοι οι άλλοι. Τ’ αποκαϊ-

δια κάπνιζαν ακόμα όταν στην μικρή οθόνη ξανα-

παιζόταν για πολλοστή φορά η χιλιοειδωμένη φαρσο-

κωμωδία «δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε». Η εν πολ-

λαίς αμαρτίαις περιπεσούσα κυβέρνηση, η δια παρθε-

νογενέσεως προκύψασα αξιωματική αντιπολίτευση, οι

δήμαρχοι κι οι νομάρχες, η Πυροσβεστική, τα δασαρ-

χεία... όλοι αθώοι. Και ποιός φταίει τελικά; Στην πραγ-

ματικότητα, όλοι εμείς, τα δέκα εκατομμύρια μακα-

ρίως κοιμωμένων Ελλήνων, εκλεγμένων κυβερνώντων

και εκλεγόντων κυβερνωμένων. Όλοι. Διά πράξεων

και παραλείψεων. Δια της κοινής συνισταμένης πά-

ντων ημών, της νεο-ελληνικής κατάρας του μακάριου

ωχαδερφισμού.

Στη χώρα με τα πάμπολλα βουνά και δάση το ολέθριο πεί-

ραμα των κυβερνήσεων Σημίτη, να ανατεθεί η δασοπυρό-

σβεση στη Πυροσβεστική Υπηρεσία αστικών εγκαταστά-

σεων, απέτυχε παταγωδώς. Η ουσιαστική διάλυση των Δα-

σαρχείων, ως συνέπεια της αφαίρεσης των φυσικών αρμο-

διοτήτων τους και του πληγέντος κύρους των δασικών

υπαλλήλων, είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε έναν φιλότιμο

και ηρωϊκό, πλην όμως εξακολουθητικά αδαή ως προς τις

δασικές πυρκαγιές, φορέα πυρόσβεσης, το Πυροσβεστικό

Σώμα-«από που πάμε για το βουνό βρε παιδιά;»-αλλά κα-

νένα φορέα ουσιαστικής δασοπροστασίας. Σε χώρες όπου

το κάθε δάσος τους ισοδυναμεί σε έκταση με την έκταση

όλης της Ελλάδας, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς κ.α., τα δα-

σαρχεία είναι οι αδιαφιλονίκητοι προστάτες των δασών.

Εμείς όμως είμαστε «εκσυγχρονιστές», του εκσυγχρονι-

σμού εννοουμένου ως άλμα στο κενό χωρίς αλεξίπτωτο.

Κι έτσι στα δασαρχεία απέμεινε μόνο η αυθεντική ερμη-

νεία του τι είναι δασικό και τι όχι, με την συχνή συνδρομή

του μαγικού λαδικού. Οι πάλαι ποτέ ανοιχθέντες δασικοί

δρόμοι ξανάγιναν από την εγκατάλειψη, δάσος. Όσοι δή-

μαρχοι τολμήσουν να ανοίξουν δρόμους προσπελάσεως

σε δασικές εκτάσεις, σύρονται από τους δασάρχες στα δι-

καστήρια (όπως ο δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζάγαρης

και πολλοί άλλοι). Οι δασάρχες ισχυρίζονται ότι η χάραξη

και διάνοιξη δασικών δρόμων είναι αποκλειστικά δική τους

αρμοδιότητα και ότι «οι δήμαρχοι δεν γνωρίζουν που και

πως να τους ανοίξουν». Πλην όμως, εκείνοι που «γνωρί-

ζουν» όχι μόνο δεν ανοίγουν νέους δασικούς δρόμους,

αλλά δεν συντηρούν ούτε τους παλιούς, οχυρωμένοι πίσω

από το-δυστυχώς αληθές εν πολλοίς-επιχείρημα, ότι στε-

ρούνται των απαραίτητων κονδυλίων. Κι όσο για τις ζώνες

δασοπροστασίας, υφίστανται απλώς ως επίκληση της ανα-

γκαιότητάς τους στο τηλεοπτικό «τείχος των δακρύων»,

μετά από κάθε καταστροφική πυρκαγιά. Αντί να αποψιλώ-

σουμε 2-3 χιλιάδες στρέμματα ανά 100.000 στρέμματα δά-

σους, ανοίγοντας ζώνες δασοπροστασίας, προτιμάμε να

κλαίμε και τα 100.000 στρέμματα. Για τέτοια απύθμενη

ηλιθιότητα μιλάμε. 

Από την άλλη, οι μονίμως διαμαρτυρόμενοι για την εγκα-

τάλειψή τους από την κεντρική διοίκηση δήμαρχοι, ελάχι-

στα έχουν πράξει οι περισσότεροι για την αποτελεσματική

πυροπροστασία των γειτονικών με δασικές εκτάσεις πε-

ριοχών τους. Με αποτέλεσμα να διαθέτουν ως πυροσβε-

στικά μέσα κάτι παμπάλαιες υδροφόρες, κατάλληλες μόνο

για επικουρικό έργο την ώρα της φωτιάς. Η ευθύνη τους

καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι για ψηφοθηρι-

κούς λόγους διστάζουν να επιβάλλουν πρόστιμα

στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που δεν προβαίνουν

την άνοιξη σε αποψίλωση των εκτάσεών τους. Νομάρ-

χες και περιφερειάρχες έχουν συντονιστικές αρμοδιό-

τητες στα ...χαρτιά, με αποτέλεσμα την ίδια ώρα που

μαίνεται η φωτιά, να μαίνεται παράλληλα και ένας ακή-

ρυκτος πόλεμος αλληλλοσυγκρουόμενων «υπευθύ-

νων» με εμφανή την έλλειψη αποτελεσματικού και σε-

βαστού από τους πάντες, κεντρικού συντονιστικού ορ-

γάνου.

Δεν χρειαζόταν να διαθέτει κάποιος προφητικό χάρι-

σμα για να διατυπώσει την μοραία προειδοποίηση που

περιείχαν οι αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια των το-

πικών αρχόντων Γραμματικού και Μαραθώνα, όταν τις

πρώτες ώρες της πυρκαγιάς καιγόταν το Σέσι του Γραμμα-

τικού: «Στείλτε τώρα επίγεια και εναέρια μέσα, αλλιώς η

φωτιά θα σταματήσει στην Παλλήνη». Όπου και τελικά

σταμάτησε. Υπάρχει άραγε κάποιος εισαγγελέας με επαρ-

κές ψυχικό σθένος και φιλότιμο για να καθήσει στο σκαμνί

τους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς ανευθυνο-υπεύθυ-

νους που αγνόησαν τον πασίδηλα προφανή κίνδυνο; Φιλό-

τιμο! Λέξη μαγική στην Ελλάδα του σήμερα. Ούτε ένας

«αρμόδιος» δεν ένοιωσε την ανάγκη να παραιτηθεί. «Οι

άλλοι φταίνε».

Κι αφού όλα καλά κι όλα ωραία, δεν υπήρχε και λόγος να

συγκληθεί το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών υπό την

αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας-όπως πολύ σωστά

ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας-για να αναζητηθούν τα αίτια και

να συμφωνηθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα μας προ-

φύλασσαν στο μέλλον από τέτοιες εθνικού μεγέθους απώ-

λειες. Δεν υπάρχει καν λόγος για μιά κυβέρνηση εθνικής

ενότητας που θα αντιμετώπιζε τους άμεσους κινδύνους

και τα ορατά αδιέξοδα στα εθνικά μας θέματα. Τι χρειαζό-

μαστε λοιπόν; Μα φυσικά εκλογές.

Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν.

– Κάηκε η μισή Αττική 

Μεγαλειότατε, τι θα κάνουμε;

– Εκλογές!

γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Τη δημιουργία του «Μεγάλου Προγράμματος εθελοντικής

δράσης για το περιβάλλον και την πολιτική προστασία»

ανακοίνωσε και παρουσίασε ο πρόεδρος του ομίλου «Νέ-

οι Ορίζοντες Φιλίας» Γεωρ. Δρίτσας σε Συνέντευξη τύπου

που έδωσε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρόντων δημο-

σιογράφων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στα γραφεία του ομίλου με αφορμή τη μεγάλη καταστρο-

φή που υπέστη η Β.Α. Αττική απ’ τις πυρκαγιές. 

Ο πρόεδρος  αλλά και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Ρά-

νια Κοκόροβιτς τόνισαν την κακή εκτίμηση των υπευθύ-

νων, τις ελλείψεις που παρουσιάζει το κράτος σε υποδο-

μές στο τομέα της πρόληψης αλλά και τα προβλήματα που

αντιμετώπισαν την ώρα της κατάσβεσης λόγω έλλειψης

συντονισμού, οργάνωσης και υπευθύνων. Χαρακτηριστι-

κό είναι ότι στο ερώτημα που τους κάναμε: «πώς ενεργεί-

τε σε περίπτωση κακοδιαχείρισης εντολών ή μη συνεργα-

σίας της πυροσβεστικής με τους εθελοντές;» απάντησε ο

πρόεδρος ότι δρούνε αυτόνομα, «όταν βλέπεις το «σπίτι»
σου να καίγεται δεν μπορείς να περιμένεις με σταυρωμέ-
να χέρια». 

Επιγραμματικά το πρόγραμμα εθελοντικής δράσης που

ανακοινώσανε συνοψίζεται στα εξής: 

- Σύσταση 30μελούς ομάδας εκπαιδευμένων και πλήρως

εξοπλισμένων εθελοντών για την άμεση επέμβαση. 

- Ίδρυση ομοσπονδίας περιβαλλοντικών οργανώσεων και

δημιουργία συντονιστικού κέντρου στα γραφεία του ομί-

λου.

- Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εθελοντών με το Πρό-

γραμμα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης «Προ-
στατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» για την αντιμε-

τώπιση εκτάκτων αναγκών. 

- Συνέχιση της συνεργασία με τη Ν.Ε.Λ.Ε. Ανατολικής Ατ-

τικής για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Περιβαλλοντι-

κής Αγωγής αλλά και της εκμάθησης Α’ Βοηθειών, τα

οποία θα διεξάγονται δωρεάν στα γραφεία του Ομίλου, για

όλους τους πολίτες. 

- Ξεκινάει συνεργασία με ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη

δωρεάν μετακίνηση των εθελοντών σε νησιά που αντιμε-

τωπίζουν σχετικά προβλήματα.

- Προωθούνται μνημόνια συνεργασίας με μη κερδοσκοπι-

κές οργανώσεις που παρουσιάζουν αποδεδειγμένη εμπει-

ρία και έργο στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

- Συνεχής έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων για την ευαι-

σθητοποίηση των πολιτών στην προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος.

Τέλος, μετά από δική μας επισήμανση για την έλλειψη που

υπάρχει από το κράτος όσον αφορά στην κάλυψη του εθε-

λοντή στον εργασιακό του χώρο, με ευχαρίστηση είδαμε

ότι εντάξανε στο πρόγραμμά τους ενέργειες πίεσης προς

την επίσημη πολιτεία για τη δημιουργία πλαισίου, το οποίο

θα επιτρέπει την αναχώρηση του υπαλλήλου από το χώρο

εργασίας του (άδεια ωρών) - σε δημόσιο και ιδιωτικό το-

μέα - εάν επιθυμεί να συνδράμει εθελοντικά την ώρα της

έκτακτης ανάγκης. 

Η συνέντευξη τύπου έκλεισε με τον επικεφαλής της ομά-

δας πολιτικής προστασίας Νίκο Κοντό ο οποίος παρουσία-

σε εκτενώς τον εξοπλισμό της ομάδας και αναφέρθηκε

στις τεχνικές παραμέτρους που θα διευκολύνουν το έργο

των εθελοντών για την περιβαλλοντική και πολιτική προ-

στασία, και με ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.

Αξίζει να σημειωθούν τα λόγια του αντιδημάρχου Γρ. Κων-

σταντέλλου όσον αφορά στην  αίτηση που έχει κάνει ο δή-

μος Βούλας για το Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης με θερ-

μικές κάμερες οι οποίες ελέγχουν το 98% του αστικού

ιστού και το 100% του δασικού με ζωντανή εικόνα για το

που υπάρχει καπνός. Αναμένεται η έγκριση μέσα στις επό-

μενες 15 μέρες, ενώ υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για

την λειτουργία αυτού του συστήματος και οι περισσότε-

ρες από ανθρώπους της πυροσβεστικής. 

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Βούλας Αντρέας Κάσδαγλης και οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι Δημήτρης Κιούκης, Δημήτρης Δαβάκης, Τζού-

λια Γερακιού, Πέτρος Θανόπουλος, οι οποίοι εξέφρασαν

την συμπαράσταση τους στο εθελοντικό έργο του ομίλου.

Ζωντανό κύτταρο του εθελοντισμού 

οι “Νέοι ορίζοντες Φιλίας” 

Χάρισε την παλιά σου σχολική τσάντα

σε ένα φίλο που τη χρειάζεται
Η αγάπη ταξιδεύει από ώμο σε ώμο

Τα σχολεία ανοίγουν κι εμείς

ανοίγουμε την αγκαλιά μας!

Πολλές οικογένειες δεν μπο-

ρούν να σηκώσουν το βάρος

των συνεχώς αυξανόμενων

σχολικών απαιτήσεων. 

Σχεδόν 1 στα 4 παιδιά κάτω

των 18 ετών στην Ελλάδα ζει

σε συνθήκες οικονομικής

φτώχειας. Όλα όμως τα παι-

διά, ανεξαιρέτως, δικαιούνται

να μην αισθάνονται μειονεκτι-

κά, δικαιούνται να πάνε στο

σχολείο με χαμόγελο, κέφι

και ενθουσιασμό.

Με αφορμή την έναρξη της

σχολικής

χρονιάς, η

Αναπληρω-

τής Βου-

λευτής Πε-

ριφέρειας

Αττικής Δρ.

Λυδία Ιω-

αννίδου-

Μουζάκα πήρε την πρωτοβου-

λία να συλλέξει τις περσινές

σχολικές τσάντες που δε θα

χρησιμοποιήσουν πολλά παι-

διά και να τις προσφέρει σε

εκείνα που δεν έχουν την οι-

κονομική δυνατότητα να αγο-

ράσουν καινούριες.

Η συγκέντρωση των σχολι-

κών τσαντών ξεκίνησε από

την 1η Σεπτεμβρίου, στiς

ακόλουθες διευθύνσεις:

• Λεωφ. Κηφισίας 18, Αμπελό-

κηποι, 4ος  όροφος , Δευτέρα-

Παρασκευή από 9.00 το πρωί

μέχρι 7.00 το απόγευμα

• Ρήγα Φερραίου 10, Ασπρό-

πυργος Αττικής, καθημερινά

(να  αποφεύγονται οι ώρες

κοινής ησυχίας)

• Ηλέκτρας 12-14, Νέος Βου-

τζάς Νέα Μάκρη, καθημερινά

(να αποφεύγονται οι ώρες

κοινής ησυχίας)

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες:  τηλ. 210 -74.70.257

Κοινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Κώστα Καραμανλή, είχαν  ο υπουργός

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Άρης

Σπηλιωτόπουλος και ο υπουργός Οικο-

νομίας & Οικονομικών Γιάννης Παπαθα-

νασίου.

Αντικείμενο της συνάντησης, η πρωτο-

βουλία για τη διανομή μαθητικών ηλε-

κτρονικών

υπολογιστών

σε όλους τους

μαθητές της Α’

Γυμνασίου

όλης της Ελλά-

δας. 

Με αυτή την

πρωτοβουλία,

ενισχύεται η

πρόσβαση των

μαθητών στην

κοινωνία της

γνώσης, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολο-

γίες ως εργαλείο μάθησης.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς,

στις 11 Σεπτεμβρίου, θα διανεμηθεί από

τα σχολεία στους γονείς/ κηδεμόνες κά-

θε μαθητή της Α’ Γυμνασίου ένα κουπό-

νι αξίας 450 ευρώ, για την αγορά του

ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Έτσι, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας στις 31 Οκτωβρίου, 126.000 μα-

θητές της Α’ Γυμνασίου θα διαθέτουν

τον δικό τους

προσωπικό μα-

θητικό ηλε-

κτρονικό υπο-

λογιστή για

χρήση και στο

σχολείο και

στο σπίτι. Ο

υπολογιστής

αυτός είναι κα-

τάλληλος για

μαθητές και θα

περιλαμβάνει

προεγκατεστημένα μαθήματα και βιβλία

σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ προβλέπει

ελεγχόμενη πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

Ολοι οι μαθητές Α’ Γυμνασίου 

αποκτούν δωρεάν Η/Υ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει

Επειδή η συμφωνηθείσα μεταξύ της εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε. ως εκμισθώτριας και της

εταιρείας Απολλώνιες Ακτές ΑΕ. ως μισθώτριας, καταχρηστική παράταση του χρό-

νου μίσθωσης του Β Αλιπέδου Βούλας μέχρι το 2030 εγκυμονεί κινδύνους διασά-

λευσης της ήρεμης διαβίωσης των κατοίκων της Βούλας, που με βεβαιότητα θα

επιφέρει η ακραία εκμετάλλευση του χώρου από πλευράς μισθώτριας.

…

1. Διαμαρτύρεται έντονα και αντιτίθεται πλήρως στις δοθείσες σκανδαλώδεις πα-

ρατάσεις του χρόνου μίσθωσης των Α’ και Β’ Αλιπέδων Βούλας κατά τρόπο κατα-

χρηστικό και αδιαφανή, κατά παράβαση των αρχών της εποικοδομητικής και καλό-

πιστης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βούλας και της ΕΤΑ Α.Ε. δεδομένου ότι

όλες οι παρατάσεις υπογράφηκαν εν κρυπτώ και χωρίς ενημέρωση του Δήμου.

2. Καταγγέλλει την υπερβολική αν όχι ύποπτη ανοχή της ΕΤΑ. στο γεγονός ότι η

μισθώτρια εταιρεία «Απολλώνιες Ακτές Α.Ε.» επί πενταετία και πλέον δεν τήρησε

τις συμβατικές υποχρεώσεις στη Β’ πλαζ που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθω-

σης και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΕΤΑ αφήνοντας το χώρο της

Β’ Πλαζ να μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και

ακατάλληλο για κολύμβηση χώρο, χωρίς να αντιδράσει, επιβραβεύοντας αντίθετα

την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της Βούλας και την υπέρ εικοσαετή παράταση

της μίσθωσης καίτοι η ίδια δεν είναι συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις,

από το 2006 μέχρι σήμερα προς το Δήμο Βούλας, καθυστερώντας να καταβάλει τα

συμφωνηθέντα με το μνημόνιο συνεργασίας χρηματικά ποσά που ανέρχονται ήδη

σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

3. Kαταγγέλει τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες που έχουν σημειωθεί στο χώρο των

αλιπέδων και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την οποιαδήποτε λειτουργία των εγκα-

ταστάσεων στο β’ αλίπεδο πριν την ολοσχερή άρση των πολεοδομικών αυτών πα-

ραβάσεων.

4. Είναι κατηγορηματικά αντίθετο στη χρήση του χώρου του Β’ αλιπέδο κατά τρό-

πο μη προβλεπόμενο από το μνημόνιο συνεργασίας και τις αποφάσεις του Δημο-

τικού Συμβουλίου.

5. Στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του την προσφυγή των συλλόγων της Βούλας στο

ΣτΕ, σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τις παράνομες χρήσεις γης.

Συνέχεια από τη σελίδα 6

Πρότεινε δε την άμεση κατάληψη εδώ

και τώρα της Β’ πλαζ. Είχε τη συγκα-

τάθεση των συγκεντρωμένων δια

βοής, αλλά δεν την απεδέχθη ο Δή-

μαρχος.

Καταπέλτης αντίθετα ήταν η Ηλέκτρα

Τσιριγώτη.

«…Απέναντι μας δεν έχουμε τις Απολ-

λώνιες Ακτές, αλλά την ΕΤΑ και το Ελ-

ληνικό Δημόσιο, τον πολιτικό προϊστά-

μενο της ΕΤΑ, τον Υπουργό Τουριστι-

κής Ανάπτυξης και την εκάστοτε Κυ-

βέρνηση που ξεπουλάει (ανεξαρτήτως

Κυβέρνησης) τα ασημικά αυτού του

τόπου.

…Είμαστε σήμερα εδώ για να καταγ-

γείλουμε ένα κείμενο και μια σύμβαση,

την οποία κανένας μας δεν έχει διαβά-

σει. Που κανένας δεν γνωρίζει τι επα-

χθείς όρους για τον Δήμο μας περιέ-

χει.

Από τον Δεκέμβριο του 2008 ρωτάμε,

αλλά ο Δήμαρχος και η Συμπολίτευση

σιωπούν.

… «Ποιος επέτρεψε την τσιμεντοποίη-

ση και την έκδοση των Οικοδομικών

Αδειών, ώστε να περιέλθει η Β΄ Πλαζ

σε αυτό το χάλι;», ήταν ένα από τα

τσεκουράτα ερωτήματα της Ηλέκτρας

Τσιριγώτη.

Κατέληξε δε λέγοντας: «Θέλω να
στείλω ένα μήνυμα.
Εγώ ποτέ δεν πήγα στα δικαστήρια.
Όμως αυτή τη φορά θα στραφώ ενα-

ντίον όλων: ΕΤΑ - ΔΗΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙ-
ΟΥ.
Σκοπός μας είναι η επιβολή της νομι-
μότητας και η απόδοση ευθυνών».
Αντιτάχθηκε τέλος σε οποιαδήποτε
παράταση της μίσθωσης και απαίτησε
την άμεση παράδοση της παραλίας
στο Δήμο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σε

γενικές γραμμές και ο Π. Θανόπουλος

και ο Γιάννης Σκουμπούρης, που διέ-

νειμε μια σχετικό έντυπο.

Η Νανά Καραγιάν τόνισε ότι «δεν δια-
πραγματευόμαστε το μέλλον των επό-
μενων γενεών. Τίποτα δεν μας χαρίζε-
ται όμως. Χρειάζεται διαρκής επαγρύ-
πνηση και η συμπαράσταση όλων
σας».

Οι βουλευτές και πολιτευτές συμπαρα-

τάχθηκαν απολύτως. Της Ν.Δ. αισθάν-

θηκαν μάλλον άβολα, ενώ του ΠΑΣΟΚ,

καίτοι οι δύο δεν ήταν τότε βουλευτές,

αναγκάστηκαν ν’ απολογηθούν. Βλέ-

πετε το ανοσιούργημα της ΕΤΑ ήταν

έργο του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ, που το υι-

οθέτησε και το εξέθρεψε η Ν.Δ.

Πολύ βολικό «εργαλείο» …ανάπτυξης,

πελατειακών σχέσεων, διαπλοκών,

εξυπηρετήσεων και λοιπόν καλολαδω-

μένων μηχανών και μηχανεύσεων ξε-

πουλήματος του δημόσιου πλούτου.

Τα κόμματα εν όψει εκλογών να δε-

σμεθούν ότι θα διαλύσουν την ΕΤΑ

Α.Ε. (μας φτάνει ο ΕΟΤ που δούλεψε

αρκετά καλά 50 χρόνια). Ν’ ανακλη-

θούν ΟΛΕΣ οι παράνομες και χαριστι-

κές  συμβάσεις.

ΑΚΥΡΕΣ οι μισθωτικές παρατάσεις

των δύο αλιπέδων

Απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ.
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Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής εισηγούμε-

νος το θέμα, έκανε μία σφαιρική ενημέρω-

ση για το πώς ξεκίνησε η φωτιά και πως

εξελίχθηκε. Σίγουρα έχετε ακούσει και

έχετε διαβάσει πολλά, αλλά μια κατάθεση

αυτόπτη μάρυρα με το βάρος της θεσμικής

του ευθύνης, μετράει αλλιώτικα. 

Αξίζει να το παρακολουθήσουμε:

Λίγο μετά τα ξημερώματα η φωτιά αντί να

δεχθεί το τελικό χτύπημα των πυροσβε-

στών, ουσιαστικά ξέφυγε από τη μία μεριά

προς το Βαρνάβα και από την άλλη προς

την περιοχή του Μαραθώνα.

Και αυτό το θέμα το διερευνά και ο Επιθε-

ωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Ελληνι-

κή Δικαιοσύνη.

Όταν έφτασα στην περιοχή του Γραμματι-

κού το πρωί και είδα την κατάσταση που

υπήρχε, θεώρησα σκόπιμο να επικοινωνή-

σω με το γραμματέα της Πολιτικής Προ-

στασίας και να ζητήσω να κηρυχτεί η πε-

ριοχή μας σε περιοχή έκτακτης ανάγκης

προκειμένου να διευκολυνθούν οι κινήσεις

των δυνάμεων κατάσβεσης και της συμμε-

τοχής του στρατού.

Το πώς εξελίχθηκε η φωτιά το είδαμε.

Δυστυχώς σε κατ’ επανάληψη επισημάν-

σεις και από εμένα αλλά και από εκπροσώ-

πους της Αυτοδιοίκησης, προκειμένου η

πυρκαγιά, σε συγκεκριμένα σημεία που

ήταν γνωστά εκ των προτέρων, να σταμα-

τήσει από τις επίγειες δυνάμεις, δεν εισα-

κούσθηκαν.

Το αποτέλεσμα ήταν να περάσει το δρόμο

του Καλεντζίου, να περάσει την κορφή της

Πεντέλης προς τη Λ. Μαραθώνος χωρίς να

χρησιμοποιηθούν οι παρατεταγμένες πυ-

ροσβεστικές δυνάμεις που ήταν εκεί από

τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυ-

ριακή, όπου και εξαφανίστηκαν προς τα

ψηλότερα σημεία της Πεντέλης αντί να πά-

νε στα χαμηλότερα και να κάνουν ένα

φράγμα στην οδό Αθηνών.

Ξέφυγε επίσης στο γνωστό πέρασμα, από

προηγούμενες πυρκαγιές, Νταού – Καλλι-

τεχνούπολης και βέβαια το αποτέλεσμα το

πρωί στον άξονα της Λεωφ. Μαραθώνος

(Ανθούσα, Παλλήνη, Ντράφι, Διώνη) να

μην υπάρχει όχημα επί πάρα πολλές ώρες

και να προσπαθούν οι Δήμαρχοι να σβή-

σουν τη φωτιά είτε με δικά τους οχήματα

είτε με βυτιοφόρα γειτονικών Δήμων και

της Νομαρχίας και βέβαια η κατάληξη τη

Δευτέρα το πρωί, όπου ξαναπέρασε η φω-

τιά στο πέρασμα Νταού – Καλλιτεχνούπο-

λης και έφτασε στο Πικέρμι, όπου και εκεί

επί δύο ώρες δεν υπήρχαν επίγειες πυρο-

σβεστικές δυνάμεις.

Το αποτέλεσμα ήταν, το μοναδικό όχημα

που επιχειρούσε της Κοινότητας Πικερμί-

ου, να καεί και να κινδυνεύσει και το προ-

σωπικό που επέβαινε.

– Επομένως, ένα πρώτο θέμα έχει να κάνει

με τη διερεύνηση όλων των τυχόν  ευθυ-

νών της πυρκαγιάς και να εντοπιστούν λά-

θη και παραλείψεις που έγιναν στην αντι-

μετώπισή της.

– Ένα δεύτερο συμπέρασμα που έχει να

κάνει με την αντιμετώπιση των δασικών

πυρκαγιών - και ήταν η σταγόνα που ξεχεί-

λισε το ποτήρι – νομίζω ότι όλοι θα συμ-

φωνούν ότι αυτό το στοίχημα που μπήκε

πριν έντεκα χρόνια απέτυχε. Και θα πρέπει

να πούμε ότι  τα πρώτα χρόνια ο κόσμος το

είχε αγκαλιάσει και στηρίξει.

Απέδειξε όμως ότι δεν μπορεί να λειτουρ-

γήσει.

Επισημάνσεις που καίνε...

Θα επισημάνω μερικά σημεία, που

όσοι έχουν ζήσει τις πυρκαγιές τα τε-

λευταία χρόνια τα έχουν δηλώσει.

1ο Ουσιαστικά υπάρχει μία ιδιότυπη

αποχή των δασικών υπαλλήλων. Και

στο επίπεδο της πρόληψης και στο

επίπεδο της καταστολής. Η Δασική

Υπηρεσία, δηλαδή, αρνείται να εκτε-

λέσει - με έναν ιδιόμορφο τρόπο - τις

υποχρεώσεις που έχει από το Νόμο.

Ξέρετε πολύ καλά, όσοι μετέχετε σε

συντονιστικά νομαρχιακά συμβούλια,

ότι η Δασική υπηρεσία τα τελευταία

χρόνια και λόγω ελλιπούς στελέχω-

σης αλλά και λόγω μικρών πιστώσεων

που έχει στη διάθεσή της, δεν κάνει

καμία προληπτική ενέργεια προκειμέ-

νου να προστατεύσει τα δάση.

Αρνούνται τη συντήρηση

δασικών δρόμων

Εμείς, έχουμε ζητήσει από όλα τα δα-

σαρχεία της περιοχής, τα τελευταία

χρόνια, με δικά μας έξοδα να συντη-

ρούμε τους δασικούς δρόμους. 

Δεν βρήκαμε πάντοτε την ανταπόκρι-

ση που θα περιμέναμε. Δηλαδή να μι-

σθώσουμε εμείς τα μηχανήματα και να

εκτελέσουμε το έργο εκείνο που θέ-

λουν οι Δασάρχες!

Υπάρχουν Δασαρχεία που ανταποκρί-

νονται και άλλα που αργούν στην

ανταπόκριση ή και αδιαφορούν. Επειδή

είδαμε ότι οι πιστώσεις είναι μειωμέ-

νες, ζητήσαμε από τη Δασική Υπηρε-

σία να βάλουμε κάποιες δεξαμενές οι

οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν

και τα επίγεια και τα εναέρια μέσα, για

συντομία χρόνου στις διαδρομές ανε-

φοδιασμού.

Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που περι-

μέναμε.

Ένα άλλο σημείο που έχει κάνει το σύ-

στημα αυτό να λειτουργεί αποτελε-

σματικά, ήταν δυστυχώς, τα δύο συ-

ντονιστικά κέντρα της Πυροσβεστικής

(εναέρια και επίγεια) είναι χωριστά, με

αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο ανα-

γκαίος απόλυτος συντονισμός που

πρέπει να υπάρχει.

Και δύο άλλα σημεία: Η συμμετοχή και

των εθελοντών και των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, είναι κάτι που φαίνεται ότι

δεν είναι επιθυμητό από αυτούς που

σήμερα έχουν την ευθύνη για την κα-

τάσβεση των πυρκαγιών!

Και αυτό φάνηκε από τις διαμαρτυρίες

εθελοντών από όλη την Ελλάδα, και

από τη μικρή χρησιμοποίηση των ενό-

πλων δυνάμεων, οι οποίες μετά την

κήρυξη του νομού σε έκτακτη ανάγκη,

ήρθαν με σημαντικές δυνάμεις και μη-

χανημάτων  αλλά και προσωπικού.

Επομένως όλο αυτό το σύστημα, χρει-

άζεται έναν εξ’ υπαρχής σχεδιασμό.

Μία αναθεώρηση αυτών που αποφασί-

στηκαν πριν έντεκα χρόνια, ούτως

ώστε αυτά που σας είπα, αλλά κυρίως

η συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας

να είναι υποχρεωτική και εξασφαλι-

σμένη. Και επίσης η Αυτοδιοίκηση Α’

και Β’ βαθμού να μην είναι στο περιθώ-

ριο όσων αποφασίζονται.

Αμεσα μέτρα που πρέπει

να ληφθούν 

Ο Λεων. Κουρής, αφού έκανε μία τραγι-

κή περιγραφή της αιτίας που κατέκαψε

διακόσιες χιλιάδες στρέμματα πράσινο,

ρήμαξε οικογένειες και επιχειρηματίες

αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα.

– Τα μέτρα που πρέπει να λάβουν και
για τη συμπαράσταση των πληγέντων
κατοίκων, αλλά και των γεωργών και
των κτηνοτρόφων.

Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η καταστροφή
Σε βαρύ κλίμα συνεδρίασε τo Νομαρχιακό Συμβούλιο - 31 Αυγούστου -, αφού η

συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας 24 Αυγούστου αναβλήθηκε λόγω της

φωτιάς που κατάκαιγε την Ανατολική Αττική.

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης, όπως ήταν φυσικό και επιβεβλημένο ήταν η κα-

ταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά, η αυριανή ημέρα και οι επιπτώσεις της

φωτιάς.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες με ιδιαίτερη αγωνία

για την επόμενη ημέρα της καταστροφής. Για το τί θα γίνει την επόμενη ημέρα

στις καμένες πόλεις τους, που κινδυνεύουν στην πρώτη μεγάλη νεροποντή.

Παρόντες οι βουλευτές Ν. Καντερές και Ντ. Βρεττός (πολλοί βουλευτές - την

ίδια ώρα - βρίσκονταν στη Βούλα σε ανοιχτή συνεδρίαση για τη Β’ πλαζ) και οι

Δήμαρχοι Μαραθώνα Σπ. Ζαγάρης, Ν. Μάκρης Ι. Λουϊζος, Παλλήνης Σπ. Κων-

σταντάς, Αγ. Στεφάνου Π. Βορριάς, Διονύσου Σπ. Δαρδαμάνης, ο Αντιδήμαρχος

Άνοιξης Γ.  Κόκκαλης, οι Κοινοτάρχες Γραμματικού Ν. Κούκης, Σταμάτας Στ.

Κριεμάδης, Ροδόπολης Χρ. Κλεφτάκης και Βαρνάβα Ν. Βούλγαρης. 
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Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζάγαρης ευ-

χαρίστησε τη Νομαρχία, για τις υδροφόρες

που έστειλε στο Μαραθώνα, έχοντας όσο νε-

ρό θέλανε, αλλά δεν είχαν πυροσβεστικά για

να το χρησιμοποιήσουν!

Χάσαμε μία μάχη, τη σοβαρότερη. Τώρα να

μη χάσουμε και τη μάχη της αντιπλημμυρικής

προστασίας που είναι κατεπείγουσα. Ο Μα-

ραθώνας κινδυνεύει γιατί είναι ένας κάμπος

επίπεδος και γύρω γύρω βουνά.

Τραγικές διαπιστώσεις

1. Κανένας πυροσβεστικός κρουνός στον αγω-

γό που περνάει μέσα από το φαράγγι της Οι-

νόης δεν είχε νερό. Με έκπληξή μας όταν πή-

γαμε να γεμίσουμε το πυροσβεστικό του Δήμου

δεν  βρήκαμε σταγόνα. Σε επικοινωνία που εί-

χαμε με την ΕΥΔΑΠ, μας εξήγησε ότι τον ανοί-

γει μόνο όταν στέλνει νερό στο Ποδηλατοδρό-

μιο.

2. Κλειδωμένος ο χώρος δίπλα στο αντίγραφο

του αφιερώματος των Αθηναίων στους Δελ-

φούς. Κάηκε αυτό το πανέμορφο δάσος. Πήγα-

με  εκεί και δεν μπορούσαμε να μπούμε. Καγκε-

λόπορτες, φραγμένες, κλειδωμένες. Κανένας

υπάλληλος εκεί. Βλέπαμε τη φωτιά να καίει και

δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα!

Αχρηστο το πανάκριβο 

αντιπυρικό σύστημα στο Σχοινιά

Και η άλλη καταγγελία που κάνουμε ότι πράγ-

ματι δεν λειτούργησε ποτέ το πανάκριβο σύ-

στημα πυροπροστασίας στο Σχοινιά, γιατί ο

αγωγός είναι σιδερένιος, σάπισε και έχει γίνει

άμμος, τρίβεται. 

Μετά από επανειλημμένα έγγραφα στο ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ και στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν πήρα

ποτέ απάντηση. Γι’ αυτό αναγκάστηκα να ζητή-

σω διερεύνηση από τον προϊστάμενο της Ει-

σαγγελίας.

Από σύμπτωση ζούμε σήμερα στο Μαραθώνα. 

Ο Μαραθώνας με ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ, και

έχω εδώ το επίσημο έγγραφο, απεκλείσθη πριν

το 2004 κλείνοντας την οδό Π. Πανός.

Αν ένα αυτοκίνητο είχε χαλάσει στο μοναδικό

δρόμο διεξόδου, ούτε πυροσβεστικό θα περ-

νούσε, ούτε ασθενοφόρο, ούτε τίποτα. Και

εκλιπαρώ με εκατοντάδες έγγραφα από όταν

ανέλαβα Δήμαρχος να ανοιχτεί ένας δρόμος

και αυτό δεν γίνεται.

Οι Δήμοι βρισκόμαστε στη χειρότερη θέση που

ήμασταν ποτέ. Διαβιώνουμε απλώς την καθημε-

ρινότητα, χωρίς ισχύ και τίποτα άλλο. Οι Δα-

σάρχες μας κρατάνε στο λαιμό. Καθάρισα τα

ξερά χόρτα στο δρόμο Καλεντζίου προς Λίμνη

και πήγα κατηγορούμενος. Μία ώρα με ανέκρι-

νε ο Δασάρχης.

Η επόμενη ημέρα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης έγκρι-

σης και καταβολής των προβλεπόμενων

προνοιακών επιδομάτων (πρώτων ανα-

γκών, αντικατάστασης οικοσκευής) που μέ-

χρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί στους πλη-

γέντες.

– Αμεση αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων,

που 25000 ζώα δεν έχουν τροφή και πρέ-

πει να επιδοτηθούν προκειμένου να αγορά-

σουν έτοιμη τροφή.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη άμεσης

έναρξης έργων αντιπλημμυρικής προστα-

σίας τόσο στους 15 Δήμους και Κοινότη-

τες που επλήγησαν όσο και σε περιοχές

που, αν και δεν έχουν πληγεί, εν τούτοις

θα δεχτούν τον όγκο των βρόχινων νερών. 

Αναφέρθηκε στα ρέματα που θα δεχθούν

άλλους όγκους νερού, πολύ περισσότε-

ρους, όπως: Ρέμα Σπάτων Ραφήνας, ρέμα

Μαραθώνα και φράγμα Βρανάς. Ρέμα Γέ-

ρακα, Ανθούσας και τα τρία ρέματα της

Παλλήνης, αλλά και μια σειρά μικρότερα

ρέματα.

Μίλησε ακόμη για:

1. Αυτονόητη απόσυρση του Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αττικής, που βρίσκεται σε διαβού-

λευση. Κι αυτό γιατί η περιοχή που λέγεται

πνεύμονας πρασίνου κατακάηκε. 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανά-

δειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια μίλησε ο επικεφαλής της μεί-

ζονος μειοψηφίας Αθ.

Μπαλής ο οποίος επε-

σήμανε ότι: όσον αφο-
ρά την αντιμετώπιση
της φωτιάς, το τελικό
συμπέρασμα είναι ότι
κάθε φορά που έχουμε
καιρικά φαινόμενα
ανέμου πάνω από 6
μποφόρ είμαστε έρ-

μαια συμπεριφοράς του στρατηγού ανέ-
μου.
…Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει
ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης αυ-
τού του είδους των καιρικών φαινομένων.
…Δικαιώθηκε ο Πρόεδρος του Γραμματι-
κού που έκανε αγωνιώδεις εκκλήσεις να
αντιμετωπιστεί η φωτιά, γιατί θα πάρει τε-
ράστιες διαστάσεις, και όπως έγινε.

Γ. Πάντζας: Για άλλη μια φορά είμαι μάρ-
τυρας ενός μνημοσύνου. Κάθε φορά που

καίγεται η πατρίδα
μας. Ευθύνες δεν
άκουσα για κανέναν.
Είναι λυπηρό να υπάρ-
χει τέτοια υποκρισία!
…Δεν υπάρχει κράτος.
Τα τελευταία 15 χρό-
νια υπάρχει κοροϊδία,
κονομησιά και τίποτα
άλλο. Και την ευθύνη

την έχει ο δικομματισμός. Αυτοί που κυ-
βερνάνε τον τόπο.

Χρ. Καλαποθαράκος: Το 70% της βορειοα-
νατολικής Αττικής έχει
καεί.
Ολες οι μεγάλες πυρ-
καγιές, ξεκινούν από
το βορειοανατολικό
κομμάτι της περιοχής
μας και λόγω έλλει-
ψης συντονισμού καί-
γονται μεγάλες εκτά-

σεις με τραγικά αποτελέσματα.

Η Ι. Στεργίου επεσήμανε με το βάρος των

λεγομένων της φέρουν ότι: «Δεν ήθελαν
να τη σβήσουν τη φω-
τιά στο Γραμματικό». 
Ότι η κεντρική διοίκη-

ση βλέπει την Αττική

με 8.000.000 πληθυ-

σμό μέσα στην επόμε-

νη δεκαετία!

Τόνισε δε την ανοργα-

νωσιά, την έλλειψη

μέσων, την έλλειψη συντονισμού.

Μήνυμα από την ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ έστειλε μήνυμα προς το Δήμο

Μαραθώνα, όπου τον ενημερώνει ότι τα

νερά που κατέβαιναν στη Λίμνη από Διό-

νυσο, Πεντέλη και Πάρνηθα θα παροχε-

τευθούν στο ρέμα της Οινόης για να μην

πέσουν στη λίμνη και μολύνουν το νερό

της!

Οπότε και λιγότερη περισυλλογή νερού

και κίνδυνος πλημμύρας!

Από σύμπτωση ζούμε σήμερα στο Μαραθώνα
Σπύρος Ζάγαρης, Δήμαρχος

Ο πρόεδρος του Γραμματικού Νίκος Κούκης

αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της φωτιάς και πώς

εξελίχθηκε δραματικά. Δήλωσε δε ότι έχει κα-

ταθέσει στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας

και το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

μαζί με φωτογραφικό υλικό.

Είπε χαρακτηριστικά και ανατριχιαστικά: «Το

Σάββατο εκδηλώθηκαν δύο εστίες. Τη μία τη

σβήσαμε. Η άλλη που ήταν τριακόσια μέτρα
από κάτω από τη φυλασσόμενη έκταση ΧΥΤΑ
πήρε επικίνδυνες διαστάσεις. Η μαρτυρία αυ-

τή κατατέθηκε από κάτοικο του οικισμού Σέσι

Γραμματικού που βρέθηκε από τους πρώτους

στο χώρο.

Στο πρώτο στάδιο της φωτιάς δεν επετράπη
στους κατοίκους να πλησιάσουν από τις δυ-
νάμεις των ΜΑΤ στην περιοχή.
Πέντε πυροσβεστικά οχήματα και αντίστοιχα
υδροφόρα παρέμεναν καθηλωμένα φυλάσσο-
ντας τα μηχανήματα του εργολάβου, ενώ η

φωτιά είχε επεκταθεί 10 χιλιόμετρα μακρύτε-

ρα.

Ημουν συνεχώς στον τόπο της πυρκαγιάς. Πε-

ρί τις 6.15 το  πρωί έως 8, η φωτιά ήταν σε

ελεγχόμενη περιοχή. Αφού έκαψε μια μικρή

έκταση όλη τη νύχτα, είχε αυτοπεριοριστεί σε

μια λάκα, χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση. Κατέβαινε

αργά – αργά σε μια χαράδρα πευκόφυτη με

υψηλή βλάστηση. Η φωτιά έφτασε στη χαρά-

δρα στις 8.10 χωρίς, μέχρι τότε να επιχειρηθεί

η δραστική της κατάσβεση, που ήταν εφικτό-

τατη από τα εναέρια μέσα.

Μετά τη χαράδρα και βοηθούντος του ανέμου,

που ενισχύθηκε σημαντικά, πήρε ανεξέλε-

γκτες διαστάσεις…

Πρέπει ακόμη να επισημάνω, ότι η φωτιά θα

μπορούσε και μετά την επέκτασή της (10πμ.)

να μην περάσει τη διαδρομή Γραμματικού-Λί-

μνης Μαραθώνα, με την προϋπόθεση ότι, τα

πυροσβεστικά οχήματα που φύλαγαν το χώρο

των μηχανημάτων θα διατάσσονταν στη δια-

δρομή Γραμματικού – Λίμνης Μαραθώνα που

ήταν χαμηλά σχετικά  η βλάστηση.

Και ο επίλογος!

«Πήγα όλα τα στοιχεία στον Εισαγγελέα και

τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μαζί με

φωτογραφίες. Και αντί γι’ αυτό, πιάσανε έναν

κακομοίρη καρβουνιάρη που είχε έναν γάιδαρο

και πήγε να τον σώσει!

Τα πυροσβεστικά φύλαγαν τα μηχανήματα

του εργολάβου στο Γραμματικό
Νίκος Κούκης, Δήμαρχος
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Οι τελευταίες ευρωεκλογές ανέδειξαν ως ευρωβου-

λευτές άτομα παντελώς άγνωστα στους Έλληνες

ψηφοφόρους, αφού οι υποψήφιοι δεν ήταν υποχρεω-

μένοι να απευθυνθούν στους εκλογείς για να διεκδι-

κήσουν την ψήφο τους: τους αρκούσε ότι ο αρχηγός

του κόμματος τους έβαλε σε εκλόγιμη θέση στο ευ-

ρωψηφοδέλτιο. 

Όμως, η εξουσία δεν ανήκει στους αρχηγούς των

κομμάτων, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν ερήμην

του ελληνικού λαού ποια άτομα θα εκπροσωπήσουν

τους Έλληνες στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Η εξουσία αυτή ανήκει μόνον στους Έλληνες ψηφο-

φόρους, που πρέπει να ξέρουν όχι μόνο το βιογραφι-

κό των υποψηφίων εκπροσώπων τους, αλλά και τον

τρόπο σκέψης τους ή ακόμη και την ικανότητά τους

να διαβάζουν πειστικά τα κείμενα των παρεμβάσεων,

που άλλοι τους έχουν ετοιμάσει. Έτσι, οι ευρωβου-

λευτές παραμένουν οι μόνοι εκπρόσωποι, που εκλέ-

γονται χωρίς προεκλογικό αγώνα, αφού η αρχηγική

εύνοια υπερισχύει της θέλησης του ελληνικού λαού,

αλλά και εκμηδενίζει τα προσόντα των συνυποψη-

φίων τους.

Ο τρόπος αυτός τοποθέτησης ευρωβουλευτών ενι-

σχύει τον αρχηγικό έλεγχο στους κομματικούς μηχα-

νισμούς σε βάρος βέβαια της εσωκομματικής δημο-

κρατίας. Και είναι φυσικό αυτή η διαδικασία επιλογής

να μην αμφισβητείται ούτε από τους αρχηγούς των

κομμάτων, αφού τα συμφέροντά τους εξυπηρετεί,

αλλά ούτε και από τα κομματικά στελέχη, που εξαρ-

τούν την κομματική τους ανέλιξη από την εύνοια του

εκάστοτε αρχηγού. Λόγω της κατάστασης αυτής κα-

μία διαμαρτυρία δεν ακούγεται από τον πολιτικό κό-

σμο σχετικά με τις μεθοδεύσεις προώθησης εκπρο-

σώπων στην ευρωβουλή. Ξέχασαν όμως κόμματα,

αρχηγοί και κομματικά στελέχη ότι ο ρόλος τους

στην πολιτική σκηνή δεν είναι αυτόνομος, αλλά  ότι

είναι απλοί εντολοδόχοι του ενός και μοναδικού κυ-

ρίαρχου: του ελληνικού λαού.

Είναι λοιπόν ανάγκη να αλλάξει η ισχύουσα πρακτική

ανάδειξης ευρωβουλευτών, που βάζει τις επιλογές

των αρχηγών κομμάτων πάνω από τη βούληση του

ελληνικού λαού. Πρέπει να απαιτήσουμε από τους

αρχηγούς των κομμάτων να σεβαστούν το Σύνταγμα

της Ελλάδος, άρθρο 1, παράγραφο 3, που ορίζει ότι

«όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό». 

Το παρόν και το μέλλον της Ελλάδος είναι η Ευρώπη

και επομένως οι εκπρόσωποί μας στο ευρωκοινοβού-

λιο πρέπει να εκλέγονται απ' ευθείας από τον ελλη-

νικό λαό, στον οποίο και να λογοδοτούν και όχι να

αναδεικνύονται μέσα από στεγανά κομματικά κανά-

λια. Η κοινωνία των πολιτών δεν πρόκειται να ανε-

χθεί αυταρχική στροφή σε βάρος των κυριαρχικών δι-

καιωμάτων της και μάλιστα από τα κόμματα, που έφε-

ραν την Ελλάδα στη σημερινή της κατάσταση.                                                                                    

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ευρωβουλευτές: 

να εκλέγονται 

με σταυρό

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Μετά την αναφορά που κάνατε στο τελευταίο φύλλο της ΕΒΔΟ-

ΜΗΣ, για τον ηρωικό θάνατο του Έλληνα Λοχαγού Σωτήρη Σταυ-

ριανάκου, σας αποστέλλω ένα ακόμα αφιέρωμα, για έναν άλλο

Έλληνα Ήρωα Αξιωματικό, τον Αντισυνταγματάρχη Πυρ/κού Καλ-

μπουρτζή Στυλιανό, που αγωνίστηκε για την ελευθερία της Κύ-

πρου και αγνοείται από το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974.

(Απόσπασμα  από την ομιλία του Προέδρου Συνδέσμου Εφέδρων

Πυροβολικού, κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτο-

μής του Ήρωα στην Κύπρο, από τον Υπουργό Άμυνας της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Παπακώστα).

.... Δυστυχώς αργήσαμε και πάλι. Για την Αναγνώριση όμως αυτή

φρόντισε πολύ πριν από εμάς, ο αδέκαστος κριτής, η Ιστορία. Αυ-

τή που κατέταξε το Στυλιανό Καλμπουρτζή στο Πάνθεον των

Ηρώων της.

Στεκόμαστε σήμερα μπροστά στην προτομή του Ήρωα Διοικητή

της 181 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, με δέος, εκτίμηση και σε-

βασμό. Υποκλινόμαστε για να τον τιμήσουμε όπως  πρέπει και

όπως αξίζει στον Ήρωα, το Διοικητή, τον Άνθρωπο.

Όπως αξίζει στον Έλληνα Αξιωματικό ο οποίος όταν με τα γεγο-

νότα στο Πολυτεχνείο, συνειδητοποίησε ότι η Χούντα των Αθη-

νών οδηγεί το Ελληνικό Έθνος στην καταστροφή και την Εθνική

ταπείνωση, απέστειλε στο Εθνικό Κέντρο σαν ένδειξη αντίστασης

αλλά και ήθους, την παραίτησή του από τις Ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις.  

Στον Έλληνα Αξιωματικό, ο οποίος κράτησε τη Μονάδα του μα-

κριά από τον Εθνικό Διχασμό από το Σεπτέμβρη του 1973 μέχρι

και το μαύρο Ιούλη του 1974, για την ανατροπή της νόμιμης Κυ-

βέρνησης του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου και την κατάλυση της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας.

Στον Έλληνα Αξιωματικό, ο οποίος κατέβαλε ηρωικότατη προ-

σπάθεια τις κρίσιμες εκείνες ώρες της μάχης, εκθέτοντας τον

εαυτό του σε θανάσιμο κίνδυνο, βάλλοντας  μόνος από προωθη-

μένη θέση, για να καλύψει την ασφαλή αποχώρηση και σωτηρία

των ‘’παιδιών ‘’του όπως αποκαλούσε τους στρατιώτες του. 

… Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του είναι απλά εκπλήρωση

μιας ηθικής υποχρέωσης. Όμως, το ιστορικό χρέος μας απέναντι

σε αυτόν και στους άνδρες του, είναι να δικαιώσουμε τον αγώνα

τους. Να δικαιώσουμε τις προσδοκίες  και τα οράματά τους. Να δι-

καιώσουμε τις θυσίες όλων αυτών που έπεσαν τη μαύρη εκείνη

Τρίτη, αλλά και τις ελπίδες όλων των συγγενών των αγνοουμένων

της 181 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, που εναγώνια αναζητούν,

για τόσα χρόνια, να διακριβωθεί η τύχη των αγαπημένων τους.

Αυτό το χρέος καλούμαστε σήμερα να εκπληρώσουμε...

ΥΓ. Τη 12η Δεκεμβρίου 2008 η Ελληνική Δημοκρατία, με βάση ΠΔ

και αναγνωρίζοντας τον ηρωισμό και τη θυσία του Στυλιανού Καλ-

μπουρτζή, τον προήγαγε στο Βαθμό του Αντιστράτηγου. 

Δημήτρης Κυπριώτης 

Υποστράτηγος ε.α - Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης

Να αντιμετωπίσουμε

άμεσα τις συνέπειες

Ο Δήμαρχος του Διονύσου Σπύ-

ρος Δαρδαμάνης, δήλωσε αυτο-

διοικητικός τονίζοντας ότι: «Δεν

είναι ώρα για κόμματα και ευθύ-
νες. Τώρα πρέπει να δούμε πρα-
κτικά το θέμα. Πώς θα αντιμετω-
πίσουμε τις συνέπειες της πυρκα-
γιάς. Πώς θα διώξουμε τα καμέ-
να, τι θα κάνουμε. Η χωματερή
δεν τα δέχεται. Πρέπει να μας
δώσετε 5-10 αυτοκίνητα για μερι-
κές ημέρες να καθαρίσουμε,
…Επιγραμματικά θα πω ότι όντως
έφυγε η φωτιά απ’ το Γραμματικό,

αλλά θα μπορούσε να πιαστεί στη
Σταμάτα, θα μπορούσε να πιαστεί
στη Μακριπούλι, θα μπορούσαν
να τη σταματήσουν. 
Οσο για τις ευθύνες, δεν υπήρχε
υπεύθυνος. Δεν υπήρχε συντονι-
σμός, τρομερή ασυνενοησία.
Τους έλεγα να ανοίξουν τις κά-
νουλες και μου έλεγαν «δεν
έχουμε εντολές»!

Κοινοτάρχης Ροδόπολης

«Η φωτιά πρέπει να πεθαίνει όταν
γεννιέται. Μετά δεν τη σταματάς.
Δεν το κάναμε. Τώρα καθόμαστε
και κλαίμε πάνω στα αποκαϊδια.
Την ευθύνη την έχει εξ’ ολοκλή-
ρου η κεντρική εξουσία».

Τρία μνημόσυνα 

περιβάλλοντος 

έχει η Παλλήνη

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος

Κωνσταντάς μίλησε για τρία μνη-

μόσυνα στο βωμό του περιβάλλο-

ντος. Το 1995, το 1998 και το 2009.

«Τρεις φορές μας έχει απειλήσει
η φωτιά και έχει φθάσει μέχρι τη
λεωφόρο. Όλα αυτά τα χρόνια γί-
νονται συσκέψεις επί συσκέψεων.
Λόγια και μόνο λόγια. Το παρήγο-

ρο είναι η σύμπνοια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Κι αν σώθηκε η
Παλλήνη είναι γιατί έστειλαν
πολλοί Δήμοι υδροφόρες και κα-
νονάκια και μπορέσαμε να σταμα-
τήσουμε τη φωτιά. 
Δεν εμφανίστηκε πουθενά Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία.
Δεν εμφανίστηκε πουθενά αερο-
πλάνο!»

Ανησυχητική η επόμενη ημέρα με

τη διευθέτηση των ρεμάτων. Πού

και πώς θα ρίξουν τα νερά. Θα

αντιμετωπίσουμε προβλήματα,

επεσήμανε ο Σπ. Κωνσταντάς.

Η επόμενη ημέρα της φωτιάς...

Στην….. Κύπρο τίμησαν ακόμη έναν Ήρωα

Αποκαλυπτήρια Προτομής Αντισυνταγματάρχη(ΠΒ) 

Καλμπουρτζή Στυλιανού Διοικητή 181 ΜΠΠ

Από τον Υποστράτηγο ε.α. Δημήτρη Κυπριώτη και δημοτικό σύμβολο του Δήμου Βάρης, λάβαμε
την παρακάτω επιστολή, για άλλον έναν ηρωα της Κύπρου, που αγνοείται από το 1974. 



ΕΒΔΟΜΗ  5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Δήμος Γέρακα

1.  Ρέμα Γέρακα (Καταλήγει στην έξοδο 14 της Αττι-

κής Οδού)

Κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης. Απαιτούνται κα-

θαρισμός, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστα-

σίας πρανών.

2.  Ρέμα πίσω από το Δασαρχείο Πεντέλης

Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονο-

μίας και έργα προστασίας πρανών.

Κοινότητα Ανθούσας

1.  Ρέμα Γέρακα-Ανθούσας

2.  Ρέμα Ανθούσας

3.  Ρέμα Παλλήνης-Ανθούσας

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης και καθαρισμός

και έργα ορεινής υδρονομίας.

4.  Ρέμα Πηγάδια

Καταλήγει στην οδό Μεσσήνης, όπου απαιτούνται

αντιπλημμυρικά έργα και έργα κατασκευής αγωγών

αποχέτευσης ομβρίων.

5.  Ρέμα Γαλήνη

Διακόπτεται στην εντός σχεδίου περιοχή, χωρίς την

ύπαρξη έργων αποχέτευσης, και εμφανίζεται εκ νέου

κατάντη. Απαιτούνται έργα αντιπλημμυρικά προστα-

σίας στο εντός σχεδίου τμήμα, καθαρισμός, και έργα

ορεινής υδρονομίας.

Δήμος Παλλήνης

1.  Κεντρικό Ρέμα Παλλήνης

2.  Ρέμα Παπαχωράφι 

3.  Ρέμα Μάριζας 

Και για τα 3 ρέματα απαιτούνται επί πλέον φράγματα

ανάσχεσης, καθαρισμός, έργα προστασίας πρανών

(τοιχία αντιστήριξης, συρματοκιβώτια κ.λπ.) και έργα

ορεινής υδρονομίας.

Επιπλέον απαιτούνται:

Αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ύδρευσης

και άρδευσης Χρηματοδότηση των έργων που θα προ-

κύψουν  από την ήδη ανατεθείσα μελέτη αντιπλημμυ-

ρικής προστασίας κατάντη της Λ. Μαραθώνος

Κατασκευή, για  λόγους πυροπροστασίας, της οδού

Κύπρου η οποία συνδέει την Παλλήνη με το Πικέρμι.

Κοινότητα Πικερμίου

1.  Ρέμα Βαλανάρη. Απαιτούνται φράγματα ανάσχε-

σης, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας

πρανών.

2.  Κεντρικά Ρέματα στον Άγιο Σπυρίδωνα και στην

Διώνη.. Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα

ορεινής υδρονομίας και έργα προστασίας πρανών.

3.  Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και κατασκευή φρεα-

τίων στην οδό Αθ. Διάκου.

4.  Ντράφι. Κατασκευή φρεατίων με σχάρες απορ-

ροής ομβρίων στην οδό Μιλτιάδου

5.  Διώνη. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και

αγωγών όμβριων. Κατασκευή φρεατίων με σχάρες

απορροής ομβρίων στις οδούς:

5.1. Λασιθίου

5.2. Αχαΐας

5.3. Αρκαδίας

5.4. Σερρών

6. Διευθέτηση απορροής ομβρίων οδού Σοφοκλέους 

7. Διευθέτηση ομβρίων στην οδό Πελασγών

8. Αποκατάσταση προβλήματος κατολισθήσεων λό-

φου Αγ. Νικολάου και οδού Αχαιών 

Δήμος Ν. Μάκρης

1.  Ρέμα Ανατολής

Υπάρχουν φράγματα ανάσχεσης. Χρειάζεται ενίσχυ-

σή τους, έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής

υδρονομίας, καθαρισμός και ολοκλήρωση έργων αντι-

πλημμυρικής προστασίας κατάντη της Ανατολής, με-

τά από σύνταξη σχετικών μελετών.

2.  Ρέμα Παμμακάριστου

Απαιτείται η κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης, έργα

ενίσχυσης και προστασίας πρανών, έργα ορεινής

υδρονομίας και καθαρισμός. Αναγκαία και  η ανακατα-

σκευή 2 τεχνικών έργων.

3.  Ρέμα Ρούμελης

Απαιτείται ανάσχεση πάνω από τον οικιστικό ιστό, έρ-

γα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός. Μέσα στον

οικιστικό ιστό απαιτούνται έργα αντιπλημμυρικής

προστασίας (υπάρχει σχετική μελέτη).

4.  Αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων άρδευ-

σης περιοχής Ανατολής

Δήμος Μαραθώνα

1. Ρέμα Προφήτης Ηλίας

2. Ρέμα Κοκκιναδέζα

3. Ρέμα Σούφανη

4. Ρέμα Χώνι

5. Ρέμα Οινόης

6. Ρέμα Καινούργιο

Για όλα τα παραπάνω ρέματα απαιτούνται φράγματα

ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και έργα προ-

στασίας πρανών. Έχουν ήδη συνταχθεί μελέτες, με

βάση τις οποίες πρέπει να γίνουν τα απαιτούμενα έρ-

γα.

7. Ρέματα περιοχής Παντείου Πολιτείας

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής

υδρονομίας και καθαρισμός

Επιπλέον απαιτείται:

8. Να χρηματοδοτηθούν και να εκτελεσθούν άμεσα τα

έργα που θα προκύψουν από τη μελέτη διευθέτησης

του Καινούργιου ρέματος, που έχει ήδη  αναθέσει η

Ν.Α.Α.Α.

9. Η κατασκευή τεχνικών έργων (γέφυρες) σε όλα τα

ρέματα, και η βελτίωση του οδικού δικτύου για προ-

σβασιμότητα πυροσβεστικών οχημάτων και οχημάτων

πολιτών.

10. Μελέτη και έργο για την απορροή των ομβρίων

υδάτων που εγκλωβίζονται μετά την κατασκευή του

κωπηλατοδρομίου στον οικισμό Αγ. Γεωργίου στο Κά-

τω Σούλι καθώς και στους οικισμούς στις θέσεις Σου-

φάνη, Κοκκινάδελα, Προφήτη Ηλία.

11. Κατασκευή περιφερειακού δρόμου απαραίτητος

για την εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

12. Αποκατάσταση καμένων δικτύων ύδρευσης 

Κοινότητα Γραμματικού

1. Ρέμα Σέλκι. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα

προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, και

άμεσος καθαρισμός.

2. Ρέμα Λιμικό. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα

προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, και

άμεσος καθαρισμός.

3. Ρέμα Προφήτη Ηλία. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης,

έργα προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας,

άμεσος καθαρισμός και η κατασκευή ενός τεχνικού

έργου.

4. Ρέμα Προϊμάθ. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα

προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, και

άμεσος καθαρισμός.

5. Ρέμα Μπίλιζα. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, έργα

προστασίας πρανών, έργα ορεινής υδρονομίας, άμε-

σος καθαρισμός και η κατασκευή ενός τεχνικού έρ-

γου.

6. Ρέμα Αγ. Τριάδας. Απαιτείται η κατασκευή ενός τε-

χνικού έργου.

7. Κατασκευή τμήματος 300μμ περίπου αγωγού απο-

χέτευσης ομβρίων μέσα στο χωριό.

Κοινότητα Βαρνάβα

1. Ρέμα Πούντας

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής

υδρονομίας και καθαρισμός.

2. Ρέμα Προσάλεση

Απαιτείται η κατασκευή 5 τεχνικών (πλακοσκεπείς

οχετοί) σε δρόμους που οδηγούν στους οικισμούς

Πουρίθι και Σινάϊθι

Κοινότητα Καπανδριτιίου

1. Ρέμα Ράθες. Απαιτούνται έργα ανάσχεσης και έρ-

γα ορεινής υδρονομίας.

2. Ρέμα Αγ. Άννας. Απαιτείται καθαρισμός και κατα-

σκευή τεχνικού.

3. Ρέμα Αγ. Κωνσταντίνου. Απαιτείται καθαρισμός και

κατασκευή δύο τεχνικών.

4. Ρέμα Κωστιγκιάλεση. Απαιτείται καθαρισμός και

κατασκευή τεχνικού.

5. Αποκατάσταση καταστροφής δικτύου ύδρευσης

στην περιοχή Ράθες, και καταστροφής αντλιοστασίου

υποσταθμού ΔΕΗ

Δήμος Αγ. Στεφάνου

1. Ρέμα Βρυσάκη (στην οδό Σωκράτους). Απαιτείται

καθαρισμός, έργα ανάσχεσης, έργα προστασίας πρα-

νών και αποκατάσταση 2 τεχνικών (σωλήνων).

2. Ρέμα Αγ. Παρασκευής (περιοχή Κρυστάλλη). Απαι-

τείται καθαρισμός, έργα ανάσχεσης και έργα προστα-

σίας πρανών.

3. Κατασκευή 100μμ  αντιπλημμυρικών έργων επί των

οδών  Σωκράτους και Βρυσάκη για την αντιμετώπιση

πλημμυρικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές

4. Κατασκευή 200μμ αντιπλημμυρικών έργων στην

οδό Κρυστάλλη

Δήμος Άνοιξης

1. Ρέμα Αγ. Παρασκευής

2. Ρέμα Φασίδερη

3. Ρέμα Αγ. Αθανασίου

Και για τα 3 ρέματα απαιτείται καθαρισμός.

Κοινότητα Σταμάτας

1. Κεντρικό ρέμα Ροδόπολης. Απαιτείται καθαρισμός

και 3 τεχνικά.

2. Ρέμα Μακαρίου. Απαιτείται καθαρισμός.

3. Ρέμα Αγ. Σωτήρα. Απαιτείται καθαρισμός.

Κοινότητα Ροδόπολης

1. Κεντρικό ρέμα Ροδόπολης στην Κυδωνιών

Απαιτούνται φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής

υδρονομίας, καθαρισμός και κατασκευή ενός Τεχνικού.

2. Στις δύο πλαγιές του οικισμού «Γαλήνη»

Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, γιατί υπάρχει κίνδυνος

πλημμυρικών φαινομένων στην κατοικημένη  περιοχή.

Δήμος Διονύσου

1. Ρέμα Μητρ. Κυδωνιών. Απαιτούνται φράγματα ανά-

σχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας και καθαρισμός.

2. Ρέμα στην συμβολή Πορφύρα και Παλαμά. Απαιτεί-

ται η κατασκευή τεχνικού έργου, ανάσχεση του ρέμα-

τος, καθώς και έργα ορεινής  υδρονομίας.

3. Ρέμα Ραπεντώσας. Απαιτείται καθαρισμός, φράγ-

ματα ανάσχεσης και ανακατασκευή της γέφυρας που

ενώνει τους οικισμούς Ραπεντώσας  και Διονύσου.

4. Στις πλαγιές προ την πλευρά της Πεντέλης μέχρι

τον  Άγιο Πέτρο. Απαιτούνται έργα ορεινής υδρονο-

μίας.

5. Κατασκευή  αντιπλημμυρικού έργου στην οδό Κο-

ραή, σε μήκος 200μ.

6. Οδός Γαίας και Λεωφ. Διονύσου

Απαιτείται νέο τεχνικό.

Πλαίσιο άμεσων έργων και παρεμβάσεων για να προστατευτούν 
από πλημμύρες οι περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά 

Με επείγον υπόμνημα προς τον Υπουργό ΠΕ-

ΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά ο Νομάρχης  Λ. Κουρής

υπέβαλε ολοκληρωμένο πλαίσιο έργων και

παρεμβάσεων που πρέπει άμεσα να γίνουν

προκειμένου να προστατευτούν από πλημμύ-

ρες οι περιοχές που επλήγησαν από την κατα-

στροφική πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου.

Μετά από αυτοψίες των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρ-

χίας σε συνεργασία με στελέχη των 15 πυρόπληκτων Δή-

μων και Κοινοτήτων, οι προτάσεις έργων και παρεμβάσεων

αναφέρονται σε 5 γεωγραφικές ενότητες.

Συγκεκριμένα:

α) Λεκάνη Απορροής Ρέματος Ραφήνας

Περιλαμβάνει τα ρέματα που διαρρέουν τους Δήμους –

Κοινότητες Γέρακα, Ανθούσας, Παλλήνης, Πικερμίου, Σπά-

των και Ραφήνας.

Το ορεινό τμήμα των λεκανών απορροής των υπόψη ρε-

μάτων έχει καεί σε σημαντικό ποσοστό, κυρίως στην Κοι-

νότητα Πικερμίου, με συνέπεια την αύξηση των αναμενό-

μενων παροχών στο ρέμα Ραφήνας.

Πέραν του καθαρισμού και της συντήρησης των υφιστάμε-

νων φραγμάτων ανάσχεσης είναι αναγκαία ειδικότερη μέ-

ριμνα για το Ρέμα Βαλανάρη με νέα έργα ανάσχεσης και

αντιστήριξης των πρανών καθώς και η κατασκευή γέφυρας

στη θέση «Πετρέζα» στη οδό Πικερμίου – Σπάτων.

β) Βόρεια περιοχή Ν. Μάκρης-Μαραθώνα

Το κύριο πρόβλημα εκτιμάται στο ρέμα Βρανάς, λόγω της

πλήρους καταστροφής του δάσους στο φράγμα Ραπεντώ-

σας, με συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση της παροχής

στο φράγμα.

Τόσο στο ρέμα Βρανάς, όσο και στα  υπόλοιπα ρέματα της

περιοχής προτείνεται η κατασκευή νέων φραγμάτων ανά-

σχεσης, η διεύρυνση των διατομών , η αντιστήριξη των

πρανών και η κατασκευή δικτύων συλλογής όμβριων υδά-

των.

γ) Περιοχές Γραμματικού - Βαρνάβα - Καπανδριτίου

Απαιτούνται έργα ανάσχεσης, προστασίας των πρανών,

τεχνικά έργα (γεφυρώσεις), έργα ορεινής υδρονομίας και

αντιπλημμυρικά έργα εντός των οικιστικών περιοχών προ-

κειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα απορροής

εξαιτίας της ολοσχερούς καύσης των περιοχών.

δ) Περιοχές ορεινού όγκου Πεντέλης

Στα ρέματα της περιοχής Αγίου Στεφάνου,

Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Σταμάτας, και

Ροδόπολης απαιτούνται έργα ανάσχεσης,

προστασίας πρανών, τεχνικά έργα (πλακοσκε-

πείς οχετοί), έργα ορεινής υδρονομίας και

αντιπλημμυρικά έργα εντός των οικιστικών περιοχών.

ε) Λίμνη Μαραθώνα

Προκειμένου να προστατευτεί η λίμνη από την μεταφορά

ρυπογόνου λάσπης από τα μικρά ρέματα που αποδίδουν

απευθείας στη λίμνη προτείνεται η κατασκευή φραγμάτων

διαλογής με πλέγμα και μικρές λεκάνες ανάσχεσης.

Στο υπόμνημα τονίζεται ότι πέραν των επειγουσών  αντι-

πλημμυρικών παρεμβάσεων είναι αναγκαία  η άμεση προ-

ώθηση ενεργειών για την αντιμετώπιση των καταστροφών

στα οδικά δίκτυα (στηθαία, οδοσήμανση κ.λ.π.), την προ-

στασία των πρανών των ανωτέρω δρόμων και την αποκα-

τάσταση των έργων υποδομής στις πυρόπληκτες περιο-

χές.

Ακολουθεί παράρτημα με λεπτομέρειες των προτεινόμε-
νων παρεμβάσεων ανά Δήμο και Κοινότητα

Κατετέθη από το Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή 

στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ



16 ΣΕΛΙΔΑ -5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΑΜΠΑ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου στα πλαίσια μιας συμβολι-

κής κίνησης συμπαράστασης στους πληγέντες από

τις πρόσφατες πυρκαγιές Δήμους και Κοινότητες

της Ανατολικής Αττικής με την ανυπολόγιστη οικο-

λογική καταστροφή που προκλήθηκε και τους συ-

μπολίτες μας που βίωσαν την καταστροφήτων περι-

ουσιών τους σε λίγα μόλις λεπτά

α κ υ ρ ώ ν ε ι

την προγραμματισμένη μουσική εκδήλωση της Δευ-

τέρας 7 Σεπτεμβρίου, για τον Εορτασμό της Πανα-

γίας Βαραμπά Μαρκοπούλου.

Δεν φτάνει μόνο ο Δήμος να λειτουργεί σωστά, να ενεργεί άμεσα και να φροντίζει την καθαριότητα. Πρέ-

πει και εμείς, ο κάθε πολίτης χωριστά να φροντίζει ανάλογα. Δεν είναι δυνατόν να πετάμε ό,τι ώρα μας κα-

πνίσει, την παλιά λεκάνη της τουαλέτας, το παλιό μας στρώμα και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί

στο ...απέναντι πεζοδρόμιο.

Είναι καιρός να καταλάβουμε και εμείς και οι Δήμοι, ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ως μία κυψέλη, όπου η κάθε

μέλισσα έχει το ρόλο της, που αν δεν τον πραγματώσει οι υπόλοιπες θα την αποβάλλουν από την κυψέλη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, στο Δήμο Μαρκοπούλου, βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή η υπη-

ρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων μεγάλου όγκου (στρώματα, κλαδιά, προϊόντα αποψίλωσης κτλ).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου είχε ήδη προχωρήσει στην αγορά δυο μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών για το

σκοπό αυτό, συνολικού κόστους περίπου 20.000 €  και καλεί τους δημότες να συμβάλλουν στην καθαριό-

τητα της περιοχής, ειδοποιώντας το Δήμο για τη συλλογή των παραπάνω απορριμμάτων.

Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

Δευτ – Παρ: 08.00 – 14.30

Για την περιοχή του Πόρτο Ράφτη στο τηλ. 22990 71706 και για το Μαρκόπουλο στο τηλ. 22990 20116 - 17

Ας γίνουμε υπεύθυνοι πολίτες

Σε ειδική τελετή  έγινε η ορκωμο-

σία (1.9) τριών νέων  Δημοτικών

Αστυνομικών του Δήμου Βάρης,

οι οποίοι πρόσφατα ολοκλήρω-

σαν την 5μηνη ειδική εκπαίδευσή

τους.

Στόχος  της Δημοτικής Αρχής εί-

ναι η διευκόλυνση της καθημερι-

νότητας του πολίτη, μέσα από

την εφαρμογή ισότιμης τήρησης

των διατάξεων του νόμου με

αντικειμενικότητα, συνέπεια και

σεβασμό προς τον πολίτη, η ανα-

μόρφωση και βελτίωση της εικό-

νας της περιοχής και η επιτήρηση

θεμάτων που σχετίζονται με την

καλή λειτουργία του Δήμου.

Κατά την τελετή της ορκωμοσίας

των Δημοτικών Αστυνομικών ο

Δήμαρχος Παν. Καπετανέας δή-

λωσε μεταξύ άλλων: “
Η καλύτερη παρουσία της Δημο-
τικής Αστυνομίας θα συμβάλει
στην βελτίωση της ποιότητας ζω-
ής των πολιτών μας με την επαρ-
κή αντιμετώπιση θεμάτων όπως η
καθαριότητα, η ομαλή κυκλοφο-
ρία, η παράνομη κατάληψη κοινο-
χρήστων χώρων.
Η συμβολή των νέων Δημοτικών
Αστυνόμων, η καλή συνεργασία
τους αλλά κυρίως η διευκόλυνση
της καθημερινότητας του πολίτη
θα βελτιώσουν συνολικά την εικό-
να του Δήμου μας”.

ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΑΡΗΣ

Ο Δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας Παναγιώτης  με τους τρεις νεορκισθέντες Δη-
μοτικούς Αστυνομικούς

Με 20 νέους αστυνομικούς ενισχύθηκε η Δημοτική Αστυ-

νομία του Δήμου Γλυφάδας. Οι Αστυνομικοί ορκίστηκαν

ενώπιον  του Δημάρχου Γλυφάδας Γιάννη Θεοδωρόπου-

λου και αμέσως ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. 

Ο Γ. Θεοδωρόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό του ανα-

φέρθηκε στην ενίσχυση που χρειαζόταν η πόλη στον το-

μέα της Δημοτικής Αστυνόμευσης, ενώ τόνισε και  τη ση-

μασία  της ενδυνάμωσης  του αισθήματος ασφαλείας των

πολιτών. «Ο κόσμος περιμένει να σας  δει σε κάθε γειτο-
νιά της πόλης», είπε απευθυνόμενος στους ορκισθέντες

αστυνομικούς. 

Οι νέοι αστυνομικοί θα ενισχύσουν την περιφρούρηση

της νομιμότητας με συνεχείς περιπολίες τόσο στο εμπο-

ρικό κέντρο και στα κεντρικά σημεία όσο και στις γειτο-

νιές της πόλης. Επιπρόσθετα, θα λειτουργήσουν επικου-

ρικά και στα όρια του Δήμου με το βουνό. 

20 νέοι αστυνομικοί

στη Γλυφάδα
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Σε χρόνους ρεκόρ ανταποκρίθηκε και εφέτος, η υπηρεσία Πυρόσβεσης του Δήμου Κερα-

τέας με την βοήθεια των εθελοντών πυρασφάλειας. Μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Λαυρίου κατάφεραν όλοι το Καλοκαίρι να σβήσουν 50 και πλέον φωτιές, τις περισσότε-

ρες τα πρώτα λεπτά από την εκδήλωση τους, ενώ βοήθησαν σε πυρκαγιές και τους γύρω

Δήμους.

Στη μάχη κατά των πυρκαγιών, συμμετέχει από τις αρχές Αυγούστου, ένα νέο πυροσβε-

στικό όχημα που απέκτησε ο Δήμος Κερατέας. Το πυροσβεστικό όχημα μάρκας IVECO

αποκτήθηκε με την ευγενική χορηγία της Eurobank (80.000€). Ενώ το υπόλοιπο ποσό για

την αγορά του (40.000€) κατέβαλε ο Δήμος.

Το όχημα είναι μεγάλης ισχύος και δυνατοτήτων, 4x4, με ισχυρό, υπερσύγχρονο σύστη-

μα άντλησης, αλλά συγχρόνως είναι και εκχιονιστικό, αφού διαθέτει εκχιονιστική λεπίδα

για τον Χειμώνα.

Το όχημα αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό στις πυρκαγιές του Αυγού-

στου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κερατέας.

Ο Δήμος Κερατέας ευχαριστεί την διοίκηση της Eurobank για την δωρεά και δηλώνει υπε-

ρήφανος για την υπηρεσία πυρόσβεσης του Δήμου και τους δεκάδες εθελοντές πυρα-

σφάλειας από την πόλη και τους οικισμούς. Τέλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Δι-

οίκηση και τους άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου.

Να σημειώσουμε ότι το 2007 στην Περιφέρεια Κερατέας είχαν 49 πυρκαγιές. Το 2008 εί-

χαν 42, ενώ το 2008 έφθασαν τις 54 έως το τέλος Αυγούστου.

Ο Δήμος Κερατέας έχει στο δυναμικό του 2 ευέλικτα μικρά και ένα μεγάλο πλέον πυρο-

σβεστικά, που επικουρούνται από το βυτιοφόρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου.

Η ισχυρή όμως δύναμη είναι το προσωπικό που έχει σε μόνιμους και συμβασιούχους

υπαλλήλους με 24ωρες βάρδιες φύλαξης. 

Την βασική αυτή ομάδα στηρίζουν αποτελεσματικά 160 περίπου εθελοντές, ακούραστοι

φύλακες της ευρύτερης περιοχής και βοηθοί της πυρόσβεσης, ενώ συντονίζει ο Δήμαρ-

χος με τον Αντιδήμαρχο.

Φέτος αποφασιστική ήταν η συμβολή του μεγάλου πυροσβεστικού σε δύο φωτιές στην

Πέτα και τα Καλύβια όπου κυριολεκτικά σώθηκαν σπίτια.

Ο  Υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς

υπέγραψε πρόσφατα την έγκριση περιβαλλο-

ντικών όρων του έργου ΧΥΤΑ στο Οβριόκα-

στρο Κερατέας. Πριν την υπογραφή του

όμως έπρεπε να υπάρχει η γνωμοδότηση

του ΚΑΣ όπως ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με

δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-

γείου Θ. Δραβίλλα, ο Υπουργός υπέγραψε

αγνοώντας τελείως το ΚΑΣ· δηλαδή αγνοώ-

ντας τον νόμο!

Τι λέει όμως ο Νόμος; «Απαγορεύεται η

εγκατάσταση και οι εργασίες τεχνικού ή
άλλου έργου πλησίον αρχαιοτήτων. Επιτρέ-

πεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού
Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από
την γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου».

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού,

όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου που μας

απέστειλε, μετά από επίμονες προσπάθειες,

κατάφερε και είδε τον Υπουργό, όπου πήρε

την απάντηση ότι δεν γνωρίζει  το θέμα και

τον παρέπεμψε στον Γενικό Γραμματέα του

Υπουργείου Θ. Δραβίλλα!

Ο Γενικός Γραμματέας του απάντησε ότι «Τό-

τε έπρεπε να είχατε επέμβει ως Δήμος,  (το

2003), όταν η τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Βάσω

Παπανδρέου και ο τότε Υπουργός Πολιτι-

σμού Ευάγγελος Βενιζέλος παρέκαμψαν πα-
ράνομα το ΚΑΣ.· τώρα είναι αργά». 

Και το 2003 και το 2009 οι μεθοδεύσεις των

ηγεσιών των δύο Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Πο-

λιτισμού ήταν παράνομες αφού παραβιάζουν

τον αρχαιολογικό νόμο, επισημαίνει στο δ.τ.

Γιατί λοιπόν όταν τους κατηγορούν ότι δεν

είναι σύννομοι, εξοργίζονται και οι σημερινοί

κατηγορούν τους χθεσινούς, οι δε χθεσινοί

κατηγορούν τους σημερινούς. Τι να υποθέσει

ένας πολίτης που θεωρεί ότι ζει σε μια ευνο-

μούμενη πολιτεία, όταν βλέπει τους νόμους

να παραβιάζονται απροκάλυπτα, ενώ απενα-

ντίας σε άλλες περιπτώσεις εφαρμόζονται

σκληρά και άτεγκτα. Μήπως όλα γίνονται για

την προστασία των οικονομικών συμφερό-

ντων του εθνικού εργολάβου που έχει ανα-

λάβει και τους ΧΥΤΑ;

Γιατί δεν παραδέχονται επιτέλους ότι διάλε-

ξαν λάθος τόπο, γιατί δεν αναγνωρίζουν ότι

οι ΧΥΤΑ είναι ξεπερασμένοι και θνησιγενείς

όπως έλεγε και το κυβερνητικό πρόγραμμα

της Ν.Δ. Γιατί δεν ακούν τις φωνές των επι-

στημόνων και πολιτικών. Πρόσφατα η υπερ-

νομάρχης Αθηνών Πειραιώς Κωνσταντίνα

Μπέη η οποία σε άρθρο της με τίτλο «Η Αττι-

κή δεν αντέχει κι άλλη ανάπτυξη» (Ελευθε-

ροτυπία 18-8-2009) γράφει μεταξύ άλλων «Η

Αθήνα ας βρει τρόπο να διαχειριστεί τα απορ-

ρίμματά της, υπάρχουν ριζοσπαστικές λύ-

σεις. Στη Βιέννη το κεντρικό μεγάλο εργο-

στάσιο απορριμμάτων βρίσκεται στο κέντρο

της πόλης με μηδενική ρύπανση…»

Γιατί λοιπόν τόση αλαζονεία, γιατί αυτή η

λυσσαλέα επιμονή στη κατασκευή ΧΥΤΑ, (το

2003 «βάπτισαν» τον αρχαιολογικό χώρο του

Οβριοκάστρου, Βραγόνι από το δίπλα λόφο,

γιατί οι μελετητές αγνοούσαν ότι ήταν αρ-

χαιολογικός χώρος).

Τέλος κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο εισαγ-

γελέας που φημολογείται ότι ετοιμάζεται να

εισβάλλει με ΜΑΤ: στο άρθρο 10 του αρχαιο-

λογικού νόμου εκτός από την παράγραφο 3

υπάρχει και η παράγραφος 6 που ρητώς ανα-

φέρει:

«Στην περίπτωση που απαιτείται έγκριση

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο

αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρ-

χών που αφορούν την επιχείρηση ή εκτέλε-

ση έργου η εργασίας και τα στοιχεία ανα-

γράφονται με ποινή ακυρότητας της άδει-

ας».

ΝΕΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΩΡΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Βελτιωμένες και με χώρο στάθμευσης 

οι συγκοινωνίες στο Κορωπί

με μικρή καθυστέρηση

Με δελτίο τύπου που απέστειλε ο Δήμαρχος Κρωπίας, μας πληροφορεί, μετά από ενη-

μέρωση που είχε από τον ΟΑΣΑ, ότι οι αλλαγές στις συγκοινωνιακές συνδέσεις του Κο-

ρωπίου θα καθυστερήσουν παρότι παραδόθηκε σε λειτουργία ο νέος σταθμός του ΜΕ-

ΤΡΟ Νομισματοκοπείο. Το δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται η

υλοποίηση  των αλλαγών και η εφαρμογή του εσωτερικού δακτυλίου στο Κορωπί. Στις

20 Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί και χώρος στάθμευσης 250 ΙΧ στο Σταθμό ΜΕΤΡΟ ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ και θα  ενταχθεί  στην τιμολογιακή πολιτική της ΑΜΕΛ, (AΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες του Μετρό με την επίδειξη του

εισιτηρίου επωφελούνται μισής τιμής στο τέλος στάθμευσης.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή 309 αντιστοιχεί στην πρώτη φάση συγκοινωνιακών αλλα-

γών. Τα δρομολόγια θα καλύπτονται αρχικά από 3 mini  λεωφορεία νέας τεχνολογίας

και θα αφορούν τον εσωτερικό-μικρό δακτύλιο του κέντρου του Κορωπίου. Η αναμονή

σε στάση δεν θα ξεπερνάει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 10 λεπτά. Αναμένεται η λει-

τουργία και άλλης λεωφορειακής γραμμής, που θα καλύπτει τον εξωτερικό δακτύλιο του

κέντρου Κορωπίου και θα συνδέει τις περισσότερες περιοχές-γειτονιές της πόλης. Όλες

οι αλλαγές είναι εναρμονισμένες με  τη δημοτική στρατηγική  για την αντιμετώπιση  του

κυκλοφοριακού και την  αναβάθμιση - ανάπλαση του κέντρου Κορωπίου,  με την πεζο-

δρόμηση μέρους του Κέντρου και την ενίσχυση των σταθερών μέσων τροχιάς ( ΜΕΤΡΟ-

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ). 

Πληροφορίες ακόμη μπορείτε να λαμβάνετε από το site του Δήμου (www.koropi.gr) 

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο  αποφάσισε

ομόφωνα, τη σύναψη Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας και της

Κοινότητας Κουβαρά για την επέκταση και

βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της Κοι-

νότητας. 

Το έργο αυτό κρίνεται  αναγκαίο καθώς το

υπάρχον δίκτυο ύδρευσης είναι παλαιωμέ-

νο και μικρό σε χωρητικότητα σε σχέση με

τις ανάγκες των κατοίκων, ενώ παράλλη-

λα είναι κατασκευασμένο από σωλήνες

αμιαντοτσιμέντου.

Με την Προγραμματική Σύμβαση θα πραγ-

ματοποιηθούν οι εργασίες:

• Αντικατάσταση του υφιστάμενου αγω-

γού εξωτερικού δικτύου, από το αντλιο-

στάσιο Κουβαρά έως τις δεξαμενές του οι-

κισμού συνολικού μήκους 2.290 μ.

• Βελτίωση και επέκταση του εσωτερικού

δικτύου της Κοινότητας μήκους  13.270 μ. 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού

2.450.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ

2007-2013

Βελτιώσεις στο δίκτυο ύδρευσης Κουβαρά
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. Γεωργιάδου

Ανώνυμος Εταιρεία Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Βαρκίζης» και διακριτικό

τίτλο «Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική Βαρκίζης» με  ΑΡ. Μ.Α.Ε.

28190/04/Β/93/237π’.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρεί-

ας με την επωνυμία «Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ –

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΡΚΙΖΗΣ» (η εταιρεία) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

την 25η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία

της εταιρείας, στη Βάρκιζα Αττικής επί της οδού Βασ. Κων/νου 98 και Αφρο-

δίτης 2 (2ος όροφος) με το πιο κάτω θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης.

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. Γεωργιάδης Γεώργιος του Βασιλείου, Βασ. Κων/νου 100 Βάρκιζα

2. Γεωργιάδης Βασίλειος του Γεωργίου, Βασ. Κων/νου 100 Βάρκιζα

3. Γεωργιάδης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασ. Κων/νου 100 Βάρκιζα

4. Γεωργιάδης Ιωάννης του Βασιλείου, Θάσου 30 Βάρκιζα

5. Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Γεωργιάδη, Θάσου 30 Βάρκιζα. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον απαρτίας η επαναληπτική Έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2009 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο και στον ίδιο τόπο και με τις ίδιες προ-

ϋποθέσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση,

οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζι-

κή εταιρεία και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και

το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) του-

λάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της έκτα-

κτης Γενικής Συνέλευσης. 

Βάρκιζα 1η Σεπτεμβρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 2362/13.5.2009 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κα-

τατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ.

Αττικής προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια μηχ/κής και κτιριακής εγκατά-

στασης στη θέση “ΒΕΝΙΖΑ - ΖΑΠΑΝΙ” στο Δήμο Κερατέας Νομού Αττικής Μο-

νάδας μηχανουργείου κατασκευής μηχανημάτων.

α) Μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων κινητήριας

ισχύος 19,00kw και θερμικής ισχύος 64,00kw, 

β) συνολικής αξίας 25,00 € 

γ) βαθμού όχλησης χαμηλής.

Ο Διευθυντής

α.α.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΖΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ43/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 29.411,77€ πλέον ΦΠΑ 19%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ.Πρωτ.: 15604/01.09.2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού

προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης του χαμηλότερου ποσοστού για την

ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ»

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 29.411,77€ πλέον Φ.Π.Α. 19%

και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν.3463/06

καθώς και τον Ν.3731/2008.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21 Σεπτεμβρί-

ου 2009, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την

10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.470,59€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να

ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 10/08/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.8192/09

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 Καλύβια

Πληροφορίες, Βαρελά Μαρία, τηλ. 2299020300, Fax 2299048653

e-mail: maria.varela@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προ-

σφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθε-

σία (Κανονισμός προμηθειών ΥΑ 11389/93, Ν2286/95 καθώς και όλες οι ερ-

μηνευτικές εγκύκλιοι των προμηθειών των ΟΤΑ) για το έργο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥ-

ΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ Wi-Fi

Spots, προϋπολογισμού 112.521,01€ πλέον Φ.Π.Α. 21.378,99€ ήτοι συνολι-

κή δαπάνη 133.900€. Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2, Κατηγορία 3, στο

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση Ο.Π.Σ.: 131900 σαε 015/3.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι αναφέρονται στο άρθρο

Β.2.1 της διακήρυξης.

Η γλώσσα σύνταξη των προσφορών θα είναι η Ελληνική.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/09/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα

10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφόρος Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα

Καλύβια Αττικής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν με ποινή απο-

κλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους

στο διαγωνισμό, γραμμένη στα ελληνικά, ποσού 6.695,00€, η οποία πρέπει

να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12)

μήνες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και

δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα σχετικά με τον δια-

γωνισμό, και να παραλάβουν τεύχος μελέτης και όρων διακήρυξης, όλες τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Γραφεία του Δήμου, που βρίσκονται στην

οδό Λεωφόρος Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής μέχρι και τη

Δευτέρα 21/09/09.

Ο Δήμαρχος

Πέτρους Ι. Φιλίππου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία 3/9/09

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 15746

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η σημειακή ανάρτηση της διορθωμέ-

νης Πολεοδομικής Μελέτης της Π.Ε. 3 (Γ\ ΓΕΙΤΟΝΙΑ)

στα Κ.Χ. 3080, Κ.Χ.3081, Κ.Χ. 3116, Κ.Χ. 3084, Ο.Τ.

3089 (περιοχή Ξενοδοχείου Αλθέας), Ο.Τ. 3039 και

Ο.Τ. 3033 περιοχή Β’ κατοικίας Αγ. Μαρίνας, που θα

γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα από 14/09/09 έως και

28/09/09, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων

και τυχόν υποβολή ενστάσεων ή δηλώσεων ιδιοκτη-

σιών βάσει της υπ’ αριθ. 214/2009 απόφασης Δ.Σ.

Κρωπίας.

Με μεγάλα κενά 

σε εκπαιδευτικούς 

θα ξεκινήσει η σχολική

χρονιά στην Ανατ. Αττική

Το θέμα των κενών θέσεων στην εκπαιδευτική κοι-

νότητα της πρώτης βαθμίδας, με την έναρξη της νέ-

ας σχολικής χρονιάς, συζητήθηκε προ ημερήσιας

διάταξης,  με πρόταση του Νομαρχιακού Συμβούλου

και εκπαιδευτικού Δημοσθένη

Μπαρούτα.

Ο Δ. Μπαρούτας επικαλούμενος

στοιχεία της Δ/νσης Π.Ε. και των

αιρετών του ΠΥΣΠΕ Θανάση

Γκούμα και  Άγγελου Πούλου ενη-

μέρωσε το συμβούλιο ότι αυτή τη

στιγμή τα κενά σε εκπαιδευτικό

προσωπικό φτάνουν τα 570, χωρίς

να υπολογίζονται σ’ αυτά  οι νέες αναρρωτικές άδει-

ες και οι άδειες εγκυμοσύνης. 

Αναλυτικά τα κενά έχουν ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Δάσκαλοι (ΠΕ 70) : 220

Νηπιαγωγοί (ΠΕ 60) : 140

Αγγλικών (ΠΕ 06) : 50

Φ. Αγωγής (ΠΕ 11) : 55

Μουσικής (ΠΕ 16) : 25

Δάσκαλοι ΣΜΕΑ : 57

Νηπιαγωγοί ΣΜΕΑ : 17

ΣΥΝΟΛΟ 564

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα - με

πρόταση του Δ. Μπαρούτα, να αποστείλει έγγραφο

στον Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας καθώς και

στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

και να απαιτήσει την ταχύτατη κάλυψη όλων των κε-

νών.

Τα Δημοτικά Ιατρεία της Αγίας Παρασκευής πραγματοποίησαν

ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης στην μετάδοση του ιού της

νέας γρίπης στους μαθητές που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Δημιουργικής Απασχόλησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Οι μικροί μαθητές, ενημερωμένοι (ή παραπληροφορημένοι) για

πολλά από την τηλεόραση, συμμετείχαν σε ένα παραγωγικό διά-

λογο, σε μία βιωματικού τύπου διαδικασία με την οποία εκπαι-

δεύτηκαν στα μέτρα πρόληψης. 

Με ιδιαίτερη χαρά και προθυμία, κατέθεσαν τις γνώσεις τους και δέ-

χθηκαν τις οδηγίες των υπευθύνων των Δημοτικών Ιατρείων. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος των Δημοτικών Ιατρείων Μιχάλης Γα-

βράς «Σαν μαχόμενος γιατρός, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει

στις γενικές εφημερίες του ΕΣΥ, μπορώ να πω πως με τα μέχρι σή-

μερα στοιχεία, η “νέα ίωση” είναι μία κοινή, συνηθισμένη ίωση,

όπως όλες οι άλλες, με τις ίδιες επιπτώσεις στον κάθε άνθρωπο. Το

μόνο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η κοινωνική και

εργασιακή αναστάτωση από την ενδεχόμενη και ταυτόχρονη προ-

σβολή πολλών πολιτών από την ίωση (πανδημία). 

Σ.Σ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική κίνηση του Δή-

μου Αγ. Παρασκευής. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να ξεκαθαρί-

σουμε στο μυαλό μας, τι είναι τελικά αυτή η γρίπη που όταν πρω-

τοεμφανίστηκε ήταν μια δολοφονική γρίπη και τώρα, κατά κοινή

ομολογία των γιατρών, είναι μια κοινή γρίπη σαν όλες τις άλλες. 

Από συζητήσεις που έκανα με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

στην πλειοψηφία τους βρίσκουν περίεργη αλλά και ύποπτη την

δημοσιότητα που έδωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον

πανικό που προκάλεσαν τον πρώτο καιρό, 

Από την Διεύθυνση Γεωργίας

της Νομαρχίας ανακοινώνεται

ότι παρατείνεται η περίοδος

υποβολής φακέλων υποψηφιό-

τητας στο Μέτρο 132 «Συμμε-

τοχή γεωργών σε συστήματα

για την ποιότητα τροφίμων»

του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης 2007-2013

Το πρόγραμμα απευθύνεται

στους γεωργούς της περιοχής

που ενδιαφέρονται να εντά-

ξουν το σύνολο ή μέρος της

εκμετάλλευσής τους, στα συ-

στήματα βιολογικής παραγω-

γής, ολοκληρωμένης διαχείρι-

σης στην φυτική παραγωγή

(AGRO 2) και ολοκληρωμένης

διαχείρισης για τη διασφάλιση

της ποιότητας του χοίρειου

κρέατος (AGRO 3).

Σκοπός του Μέτρου 132 είναι η

βελτίωση της ποιότητας των

αγροτικών προϊόντων και η

στήριξη του εισοδήματος των

παραγωγών. Το μέγιστο ετήσιο

χορηγούμενο ποσό ανά εκμε-

τάλλευση ανέρχεται σε 3000 €

επί πέντε χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα

μπορούν να καταθέτουν τις αι-

τήσεις έως 21 Σεπτεμβρίου για

την ηλεκτρονική υποβολή και

ως 22 Σεπτεμβρίου για την κα-

τάθεση των εκτυπωμένων αι-

τήσεων και των δικαιολογητι-

κών στη Διεύθυνση Γεωργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να καλείτε στα τηλέ-

φωνα 213 2005368-70 (Γ. Κα-

βαδάκης, Π. Κασσιού)

Συμμετοχή γεωργών σε 

συστήματα ποιότητας τροφίμων

Οι μαθητές ενημερώνονται για τη γρίπη
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2009
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ      NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ        ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ  

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     XHMIKΩN  MHXAN. ΕΜΠ                                                 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                               

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                                    

ΒΟΥΛΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑ         ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΧ 

& ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

ΓΙΟΥΠΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ      ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚ. ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.      

ΓΚΡΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΛ. ΑΙΚΑΤ EΠIKOIN. MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ                            

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ                

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ       ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦ/ΣΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 

ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΙΚ. ΕΚΠ.& ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛ ΑΘΗΝΑΣ                             

ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               

ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                   

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ          BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)                                 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                   

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΠΛHPOΦ. ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                       

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ       XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                           

ΚΑΡΚΑΣΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                      

ΚΑΡΚΑΣΕΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ    ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ                              

ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                                   

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ     ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤ                      

ΚΟΥΛΟΥ ΑΡΙΕΤΤΑ       ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘ.                          

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ      IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                     

ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΡ. XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                             

ΚΟΥΡΤΗ ΙΡΜΑ          ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    

ΚΡΟΥΠΗ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ    ΣTATIΣT. & AΣΦAΛIΣ. EΠIΣT. ΠΕΙΡΑΙΑ                          

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ      ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘ.                            

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ          ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                        

ΚΩΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                

ΛΑΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ         ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                          

ΛΙΩΡΗ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         

ΜΑΚΡΗΣ  ΣΑΡΑΝΤΗΣ      ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΣ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                      

ΜΠΑΛΟΥΡΔΗ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΑΝΝΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦ.   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                   

ΜΠΑΜΠΟΥ      ΜΑΡΙΑ         ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ                      

ΜΠΕΛΛΟΥ      ΑΝΝΑ          ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            

ΜΠΙΣΤΙΚΕΑ  ΜΑΡΙΑ         ΔΙΔΑΚΤ. ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΙ ΨΗ. ΣΥΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ             

ΜΠΟΥΡΑΣ  ΗΛΙΑΣ         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΡΙΠΟΛΗ                          

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ  ΔΑΝΑΗ  ΑΙΜΙΛΙΑ XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ                                                 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ      ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                           

ΠΑΤΣΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔ.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ    ΠΕΤΡΟΣ  ΦΟΙΒΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ     ΔΗΜΗΤΡΑ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                                

ΠΟΛΙΤΗ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         

ΠΟΛΥΖΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

ΠΟΣΤΑΛΗ    ΜΑΡΔΙΚΟΥΛΑ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       

ΠΡΑΣΣΑΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  

ΡΟΥΦΑΓΑΛΑ    ΑΡΙΣΤΕΑ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                        

ΣΓΟΥΡΔΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ     ΦΩΤΙΟΣ        MHXAN.N & ΑΕΡΟΝΑΥΠ. MHX. ΠΑΤΡΑΣ                           

ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ  

ΣΚΙΑΔΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ. TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  

ΣΚΟΝΔΡΑΣ      ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛ.EΠIΣT.ΠΕΙΡΑΙΑ                          

ΣΤΑΘΑΚΗ     ΕΙΡΗΝΗ        AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ                              

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ. TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  

ΤΟΥΛΑ ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ  ΙΡΙΣ          IΣTOPIAΣ & APXAIOΛ. ΚΡΗΤΗΣ                    

ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                       

ΦΙΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            

ΧΑΤΖΗΛΙΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΝΑΡΗΣ  ΧΑΡΙΤΟΣ  ΝΕΣΤΩ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤ.  & ΤΕΧΝ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.  

Επιτυχόντες με το 10%

ΑΡΓΥΡΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    

ΑΡΦΑΝΗ  ΣΟΦΙΑ         ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ     IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                        

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛ.   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              

ΛΑΣΠΑ ΜΑΡΙΝΑ        ΕΠΙΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.                   

ΛΑΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                     

ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                  

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ      ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ      

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ        ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                                    

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ         ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.              

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ. IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΗΝΕΛ. ΜΟΥΣ/ΓΙΑΣ, ΜΟΥΣ/ΦΙΑΣ & ΣΧΕΔ. ΠΥΡΓΟΣ

ΑΤΣΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΜΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ EΠIKOIN. MEΣΩN  & ΠΟΛΙ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΚΟΥΦΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣTATIΣT. & AΣΦAΛIΣT. EΠIΣT.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤ. ΚΟΜΟΤ.

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΣΙΜΠΙΔΗ-ΦΛ. ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX. ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΑΖΕΖΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΡΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ 

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΛHPOΦOP.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΥ ΗΡΑ OIKON/KΗΣ  EΠIΣT. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΕΠ/ΝΔΑΣ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΥΛΙ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚ.TEI ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΣΣΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ. (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΜΙΧΑΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN  (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΜΠΑΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝ.

ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΝΙΚΟΛΗ ΣΟΚΟΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΝΟΛ. &ΤΕΧΝΟΛ.  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘ.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΝΤΕΜΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ. - ΣΑΜΟΣ

ΝΤΕΜΙΑΝ ΜΑΙΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧ. ΥΠΗΡΕΣ. (ΧΙΟΣ) 

ΠΑΛΑΓΙΑΝ ΚΥΒΕΛΗ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ HΛEKΤΡ. MHXΑΝ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΤ. & ΑΝΑΛ/ΚΩΝ-ΧΡΗΜ. ΜΑΘ.(ΣΑΜΟΣ)

ΠΙΚΑΚΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ

ΡΟΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕ-

ΡΙΒ. TEI  (ΔΡΑΜΑ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

ΣΟΙΛΕΜΕΖΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛ.   ΣΥΣΤ.  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΟΥΝΔΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ

ΤΙΛΚΙΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ. ΑΓ. ΚΑΛΑΜ

ΤΡΑΚΑ ΖΑΡΚΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ IΣT.  &  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΡΑΜΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤ.

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευθούν οι επι-
τυχόντες των Δήμων της Ανατολικής Αττι-
κής, μια που σ’ αυτό δημοσιεύονται μόνο Δύο
Δήμοι.



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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
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ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΚΥΡΙΑΚΗ 6, ΤΕΤΑΡΤΗ 9 & ΣΑΒΒΑΤΙ 12/9

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555
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Είναι γνωστό ότι η παιδική ηλικία αποτελεί  καθοριστικό στάδιο

στη ζωή του ανθρώπου.  Σε αυτό το στάδιο, πέραν από τη σω-

ματική ανάπτυξη, επιτελείται παράλληλα και η πνευματική ανά-

πτυξη του ανθρώπου. Αξίζει να πούμε ότι μέχρι την ηλικία των

2 ετών πραγματοποιείται το 75% της ανάπτυξης του εγκεφά-

λου, οπότε και συμπληρώνεται ο αριθμός των εγκεφαλικών

κυττάρων, γεγονός που πιστοποιείται και από τον αυξανόμενο

έλεγχο που ασκεί το παιδί στο μυϊκό του σύστημα, όπως και

στο συντονισμό  των κινήσεών του. Τελικά, ο εγκέφαλος απο-

κτά το πλήρες μέγεθος μέχρι την ηλικία των 5 ετών, ενώ η ωρί-

μαση  του εγκεφάλου συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της

εφηβείας.  

Τα παιδιά σήμερα, δεν λαμβάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για τη σωστή

ανάπτυξή τους.  Η υιοθέτηση του δυτικού τρόπου ζωής έχει ως

αποτέλεσμα  την αύξηση της κατανάλωσης γρήγορου φαγη-

τού, που τις περισσότερες φορές είναι  πλούσιο σε ενέργεια

και  φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν

θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στην ποσότητα των τροφίμων

που καταναλώνουν τα παιδιά αλλά και στη διατροφική τους

αξία/ποιότητα. 

Μέσα από μεγάλο αριθμό ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τε-

λευταία χρόνια, η διατροφή  φαίνεται να αποτελεί ένα από

τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και ωρίμανσης

του εγκεφάλου τόσο στη βρεφική όσο και στην παιδική ηλικία.

Τα θρεπτικά συστατικά, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για

τον εγκέφαλο, είναι συγκεκριμένα το ΑLA (α-λινολενικό οξύ),

το ΕPΑ (εικοσιπεντανοϊκό οξύ), το DHA (δοκοσαεξανοϊκό

οξύ), οι πρωτεΐνες,  οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ανόρ-

γανα συστατικά, όπως ο σίδηρος, το ιώδιο, ο ψευδάργυρος.

Ορισμένα από αυτά είναι σημαντικά δομικά στοιχεία των εγκε-

φαλικών κυττάρων και είναι απαραίτητα για τους συνδέσμους

μεταξύ των κυττάρων, ενώ άλλα παίζουν ρόλο στη μεταβίβαση

πληροφοριών μέσω των κυττάρων.

DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ), ΕPΑ (εικοσιπεντανοϊκό

οξύ) και ΑLA (α-λινολενικό οξύ.

Το DHA, το ΕPΑ και το ΑLA είναι σπουδαία δομικά συστατικά

του εγκεφάλου. Περίπου το 60% του βάρους των στερεών συ-

στατικών του εγκεφάλου είναι λιπαρά και από αυτά το μεγα-

λύτερο μέρος είναι το DHA. Το  DHA και το ΑLA  βρίσκονται

στις κυτταρικές μεμβράνες του εγκεφάλου (δίνοντας τους

ελαστικότητα και διευκολύνοντας τη νευροδιαβίβαση), καθώς

επίσης και στο περίβλημα της μυελίνης. Η μυελίνη λειτουργεί

ως μονωτική μονάδα λίπους, η οποία απομονώνει τα νευρικά

κύτταρα και παράλληλα διευκολύνει  τη μεταφορά πληροφο-

ριών μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων.

In vivo μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρό-

νια, έχουν δείξει ότι η πρόσληψη ω- 3 λιπαρών οξέων βελτιώ-

νει τη μνήμη και τη διάθεση, αυξάνει την ικανότητα συγκέ-

ντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών και προσφέρει μεγα-

λύτερη ενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό.  Οι επιδράσεις

αυτές φαίνεται να είναι μεγαλύτερες στα παιδιά.  Επίσης έρευ-

νες έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια των εν λόγω λιπαρών οξέων

μειώνει την ικανότητα απόκρισης του νευρικού συστήματος

στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν

ότι η πρόσληψη των λιπαρών αυτών οξέων κατά τη διάρκεια

της προσχολικής και σχολικής ηλικίας  πιθανόν να έχει ευερ-

γετικό ρόλο στην πρόληψη της  υπερκινητικής συμπεριφοράς,

της απόσπασης της προσοχής  και της ενίσχυσης της ικανότη-

τας μάθησης καθώς και της μνήμης,.  Τα δύο ω-3 λιπαρά, που

προαναφέρθηκαν, δηλαδή το ΕPA και το DHA, μπορούν να

σχηματισθούν από το  ALA, που είναι ένα απαραίτητο ω-3 λι-

παρό οξύ. Παρόλα αυτά, ο σχηματισμός τους στον οργανισμό

είναι σχετικά ανεπαρκής και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεω-

ρείται σημαντική η πρόσληψη των σωστών ποσοτήτων EPA και

DHA από τη διατροφή. 

O FDA (Food and Drug Administration) έχει θέσει  γενικά ανα-

γνωρισμένο ως ασφαλές όριο (Generally Recognised As Safe

GRAS) τα 3g/day EPA+ DHA  για ένα ενήλικα με μέσο βάρος

70 kg και τα1.3 g/day EPA+ DHA  για ένα παιδί (1-9 ετών) με

μέσο βάρος 30 kg. 

Πηγές πλούσιες σε ALA είναι το λινέλαιο, το κραμβέλαιο, το

σογιέλαιο. Τα λιπαρά ψάρια (σκουμπρί, κολιός, σαρδέλα, σο-

λομός, ρέγκα, τόνος), τα καρύδια, η σόγια και η αντράκλα  εί-

ναι σημαντικές πηγές EPA και DHA. Τα EPA και DHA βρίσκο-

νται επίσης και στο μητρικό γάλα.

Πρωτεΐνη ως πηγή ενέργειας

Η πρωτεΐνη ως πηγή ενέργειας από μόνη της ή σε συνδυασμό

με άλλα μικροθρεπτικά συστατικά βοηθά την νοητική ανάπτυξη

σε μεγαλύτερο βαθμό των βρεφών και των νεαρών παιδιών και

σε μικρότερο βαθμό των μεγαλύτερων παιδιών. Σε μελέτη που

έγινε στην Ινδονησία  σε παιδιά 12 και 18 μηνών δόθηκαν τα

εξής συμπληρώματα: E=1171kJ +12 mg σίδηρος, Μ: 12mg σί-

δηρος + 209 kJ και S: 104 Joule (η ενέργεια που δόθηκε ήταν

από πρωτεΐνη). Μετά από συστηματική λήψη των συμπληρω-

μάτων για ένα χρόνο τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν

τα εξής: τα παιδιά που ήταν 12 μηνών και έλαβαν το Ε συ-

μπλήρωμα περπάτησαν πιο νωρίς, είχαν πιο ώριμη κοινωνική

συμπεριφορά και καλύτερη διανοητική ανάπτυξη σε σχέση με

αυτά που κατανάλωσαν το Μ και S συμπλήρωμα. Ανάλογα απο-

τελέσματα εξήχθησαν και για τα παιδιά που ήταν 18 μηνών. Η

πρωτεΐνη λοιπόν είναι σημαντική πηγή ενέργειας για τον εγκέ-

φαλο ειδικότερα όταν συνδυάζεται με άλλα μικροθρεπτικά συ-

στατικά. 

Οι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας οι οποίες θα πρέπει

οπωσδήποτε να αποτελούν μέρος του παιδικού διαιτολογίου

βρίσκονται κυρίως στο κρέας, το ψάρι, το αβγό και τα γαλα-

κτοκομικά προϊόντα.  

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως γεροκόμος (όχι

κατάκοιτους) ή ως μπέιμπι σίτερ για την Παλλήνη

και τις γύρω περιοχές.

Τηλέφωνο 6937 992021

Μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου

Παραδίδονται μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου

σχεδίου, στο Κορωπί, για εισαγωγικές εξετάσεις σε

ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και μαθήματα ζωγραφικής σε παι-

διά και εφήβους.

Πληροφορίες: Πιστικού Βάσιλική: 6979449011

Πιστικού Αθηνά: 6974059920

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ – πρώτη είσοδος, χαμηλά

Ισόγειο διπλοκατοικίας 136τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,

μεγάλο σαλόνι με τζάκι, κουζίνα μεγάλη με εντοιχισμένες ηλε-

κτρικές συσκευές, εσωτερική αποθήκη, πόρτα ασφαλείας και

υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού. Βεράντες σε εξαιρετικό

πετρόχτιστο περιβάλλοντα χώρο. 2 θέσεις parking. Ζώα δεν γί-

νονται δεκτά για σοβαρούς λόγους. Πληροφορίες 6945314587.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΑΣ από Ιδιωτικό Σχολείο των Νοτίων Προα-

στίων. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74220

Βάρκιζα.

Διατροφή και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών

Εχετε συχνά 

πονοκεφάλους;
www.headaches.gr

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

μερωτική ιστοσελίδα για τους πονοκεφάλους και έχει

στόχο την παροχή γνώσεων με τρόπο απλό και κατα-

νοητό για όλους και όχι την παροχή εξειδικευμένων και

δυσνόητων ιατρικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η

ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται γενικά στο κοινό. 

Την επιστημονική επιμέλεια της ιστοσελίδας έχει ο ειδι-

κευμένος σε θέματα πονοκεφάλων νευρολόγος Μιχαήλ

Κ. Βικελης, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κε-

φαλαλγίας και δ/ντής του Ιατρείου Κεφαλαλγίας Νότιας

Αθήνας που λειτουργεί στη Γλυφάδα Αττικής (Λαζαρά-

κη 8, Γλυφάδα, τηλ. 210-9681760). Παράλληλα,  ο ια-

τρός συνεργάζεται με ιδιωτικά Νοσοκομεία και είναι

επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρείου Κεφαλαλγίας

του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και του Κέντρου

Κεφαλαλγίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθη-

νών «Γ.Γεννηματάς».



22 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Πρόταση για ένταξη στις δράσεις της

Κοινωνίας της Πληροφορίας υπέβαλε

η Νομαρχία   για την δημιουργία «Ολο-

κληρωμένου συστήματος διαχείρισης

οδικού δικτύου και πληροφόρησης

πολιτών».

Αντικείμενο της πρότασης είναι η δη-

μιουργία ενός τηλεματικού συστήμα-

τος πληροφόρησης του κοινού σχετικά

με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφο-

ράς αλλά και με άλλες χρήσιμες πλη-

ροφορίες και περιλαμβάνει: 

• Ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσε-

ων, τοποθετημένους σε επιλεγμένα

δημόσια κομβικά σημεία της Νομαρ-

χίας

• Εφαρμογή ενημέρωσης μέσω του

διαδικτύου, μέσω σταθερού και κινη-

τού τηλεφώνου και μέσω υπολογιστή

παλάμης (PDA)

• Πληροφόρηση από web site.

Στους ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοι-

νώσεων θα προβάλλονται:

• Δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μετα-

φοράς (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ,

ΟΣΕ, ή πλοίων, αεροδρομίου).

• Χρήσιμα τηλέφωνα (ταξί, νοσοκο-

μεία, φαρμακεία).

• Πραγματικοί χρόνοι άφιξης δημόσιων

μέσων μαζικής μεταφοράς.

• Πληρότητα θέσεων, καθυστερήσεις

δρομολογίων. 

• Έκτακτα συμβάντα. 

Παράλληλα το σύστημα θα έχει την

δυνατότητα να παρέχει και άλλες ση-

μαντικές πληροφορίες, όπως :

• Προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων

• Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.

• Πρόγνωση καιρού.

• Διαχείριση έκτακτων συμβάντων

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οδι-

κού δικτύου και πληροφόρησης πολιτών
Υπεγράφη από τον Νομάρ-

χη Λ. Κουρή μετά από δια-

γωνισμό η σύμβαση με την

εταιρεία ΔΟΜΟΚΡΑΤ Ο.Ε.,

για την εκτέλεση του έρ-

γου «Συντήρηση οδού Αγ.

Μαρίνας, Δήμου Νέας Μά-

κρης Ν. Αττικής», προϋπο-

λογισμού 70.000,00 Ευρώ,

που χρηματοδοτείται από

πιστώσεις του Ταμείου

Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.

Α.Ε.).

Με την ανωτέρω εργολα-

βία προβλέπεται η συντή-

ρηση τμήματος της οδού

Αγ. Μαρίνας του Δήμου

Νέας Μάκρης σε συνολική

επιφάνεια 3.000 τετρ. Μέ-

τρων περίπου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται

να γίνει φρεζάρισμα,

ασφαλτική ισοπεδωτική

στρώση και ασφαλτοτάπη-

τας.

Το έργο προβλέπεται να

ολοκληρωθεί σε χρονικό

διάστημα τριάντα (30) ημε-

ρολογιακών ημερών και θα

βελτιώσει σημαντικά τις

συνθήκες ασφάλειας των

διακινούμενων οχημάτων

στην ανωτέρω οδό.  

Συντήρηση οδού

Αγ. Μαρίνας, 

Νέας Μάκρης 

Εγκρίθηκε η σύναψη, Προ-

γραμματικής Σύμβασης με-

ταξύ Νομαρχίας και Δήμου

Καλάμου προκειμένου να

προωθηθεί η κατασκευή

αγωγού αποχέτευσης όμ-

βριων υδάτων στον οικισμό

των Αγίων Αποστόλων.

Εισηγούμενος το θέμα ο

Νομάρχης Λ. Κουρής τόνι-

σε ότι με το έργο αντιμε-

τωπίζονται τα προβλήματα

που δημιουργούνται στις

περιουσίες των κατοίκων

και των επαγγελματιών

των Αγίων Αποστόλων κα-

τά τις έντονες βροχοπτώ-

σεις.

Ο προϋπολογισμός του έρ-

γου είναι 1.185.000 ευρώ

και θα καλυφθεί κατά 85%

από τη Νομαρχία  και κατά

15% από τον Δήμο Καλά-

μου.

Κατασκευή

αγωγού 

αποχέτευσης

όμβριων

υδάτων 

στον Κάλαμο

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας γκολφ

και του ΕΟΤ πραγματοποιήθηκε το 5ο ετήσιο πρωτά-

θλημα γκολφ απόδημου ελληνισμού. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με κοκτέιλ πάρτι προς τιμήν

των αθλητών την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Ακολούθη-

σαν οι αγώνες και το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με

την απονομή των βραβείων στους νικητές το Σάββα-

το 29 Αυγούστου στο Glyfada Golf Glub.

Μέσα σε μια όμορφη βραδιά ο πρόεδρος της Ελλη-

νικής Ομοσπονδίας

Γκολφ κ. Πέτρος

Δούκας καλωσόρι-

σε τους παρευρι-

σκόμενους, συνε-

χάρη τους αθλητές

και δήλωσε τον εν-

θουσιασμό του για

τη φιλοξενία του 5ου πρωταθλήματος απόδημου ελ-

ληνισμού στο ιστορικό γήπεδο γκολφ της Αττικής. Ο

κ. Δούκας τόνισε πως είμαστε στο κατώφλι της πε-

ραιτέρω ανάπτυξης γκολφ στη Ελλάδα ειδικά τώρα

που αναβαθμίζεται σε Ολυμπιακό άθλημα, ενώ μέλη-

μά μας είναι η ανακάλυψη νέων παικτών που θα αντι-

προσωπεύσουν τη χώρα μας  στους Ολυμπιακούς

Αγώνες.

Χαιρετισμό απηύ-

θυναν ο Πρόεδρος

του ΕΟΤ κ. Κοφί-

νης, ο οποίος συ-

νεχάρη και αυτός

με τη σειρά του

τους αθλητές και

τους διοργανωτές

του πρωταθλήμα-

τος και ο δήμαρχος Γλυφάδας. Ακολούθησε η απο-

νομή των βραβείων στους νικητές μέσα σε μια ευχά-

ριστη γεμάτη μουσική ατμόσφαιρα.

5ο ετήσιο πρωτάθλημα γκολφ 

απόδημου ελληνισμού
Το Νομαρχιακό Συμβού-

λιο Ανατολικής Αττικής

αποφάσισε ομόφωνα ,

μετά από εισήγηση του

Νομάρχη Λ. Κουρή, την

υπογραφή συμπληρωμα-

τικής Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της

Νομαρχίας και του Δή-

μου Ραφήνας προκειμέ-

νου να αγοραστούν τα

έπιπλα και ο λοιπός εξο-

πλισμός που είναι απα-

ραίτητα για την λειτουρ-

γία του νέου βρεφονη-

πιακού σταθμού Ραφή-

νας, η ανέγερση του

οποίου ολοκληρώθηκε

με συγχρηματοδότηση

της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής και του Δή-

μου Ραφήνας.

Η νέα Προγραμματική

Σύμβαση είναι ύψους

70.000 ευρώ και θα καλυ-

φθεί κατά 60% από την

Νομαρχία Ανατ. Αττικής

και κατά 40% από τον Δή-

μο Ραφήνας. Προβλέπε-

ται η αγορά επίπλων, επο-

πτικού υλικού, παιχνιδιών

εσωτερικού και εξωτερι-

κού χώρου και όλων των

ειδών για την λειτουργία

της κουζίνας και του πλυ-

ντηρίου που περιλαμβά-

νονται στον βρεφονηπια-

κό σταθμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Βάρη 2.9.09 - Αρ.πρ. 10321

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης προκηρύσ-

σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγω-

νισμό με σύστημα ενιαίο ποσο-

στό έκπτωσης κατά ομάδες του

άρθρου 4 παράγραφος 4 περί-

πτωση α του Ν. 1418/84 και του

άρθρου του Π.Δ. 609/85 με

σφραγισμένες προσφορές για

το έργο “Ανάπλαση αθλητικών

χώρων” συνολικού προϋπολογι-

σμού 44.990,10 € συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί

στις 15.09.2009 ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη επίδοσης

προσφορών) στο Δημαρχείο Βά-

ρης: Βασ. Κωνσταντίνου 25 στη

Βάρη (1ος όροφος), ενώπιον αρ-

μόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τε-

χνικό Πρόγραμμα έτους 2009

του Δήμου Βάρης προϋπολογι-

σμού 44.99,10 ευρώ (συμπερι-

λαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε.

28% των απρόβλεπτων 15% και

του ΦΠΑ 19%) θα χρηματοδοτη-

θεί από το Δήμο μας και θα βα-

ρύνει τον Κ.Α. 15.7331,0015

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να

συμμετάσχουν εργολήπτες, εργο-

ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα-

ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων

εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή

1η τάξη (εφόσον έχουν έδρα στο

Νομό Αττικής) για έργα κατηγο-

ρίας “Οικοδομικά”.

Συνολική προθεσμία περαίωσης

του έργου ορίζεται σε 180 ημέ-

ρες, αρχής γενομένης από την

υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται

σε 2% επί του προϋπολογισμού

με επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή

του Τ.Π. & Δ. ή αναγνωρισμένης

τράπεζας ποσού 756,13 € (άρ-

θρο 15 Διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη

της μελέτης καθώς και άλλες

πληροφορίες δίνονται από την

Τεχνική Υηρεσία του Δήμου Βά-

ρης μέχρι και την Πέμπτη

10.9.09 τις εργάσιμες Δευτέρα -

Πέμπτη κατά τις ώρες 9 έως 12.

Πληροφορίες κα Καραστεφάνου

Ελένη 213 2030.424.

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή

της διακήρυξης.

Ο Δήμρχος

Καπετανέας Παναγιώτης

Εξοπλίζεται ο 

βρεφονηπιακός Ραφήνας

Ναυτικός Αθλητικός

Ομιλος «Κεκροψ»

Αρχισαν οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Κολύμ-

βησης και Ιστιοπλοϊας του Ν.Α.Ο. «Κέκροψ»

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Πληροφορίες στα γραφεία τηλ. 22910 90645 &

22910 90200 

e-mail: naokekrops@gmail.com
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ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Το Δ. Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. αποφάσισε την πρόσληψη των παρακά-

τω ενωσιακών προπονητών.

Πέτρος Τσιγκούλης, Μιλτιάδης Καρατζάς, Αναστάσιος Πεντε-

λής, Γεώργιος Οικονομόπουλος και Θανάσης Σταματόπουλος

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Οι ηλικίες των πρωταθλημάτων νέων, παίδων και παμπαίδων είναι οι

παρακάτω:

Πρωτάθλημα νέων: Στο πρωτάθλημα νέων θα συμμετέχουν ποδο-

σφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/92-93 και μετά.

Πρωτάθλημα παίδων: Συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές που γεννήθη-

καν από 1/1/94-95 και μετά.

Πρωτάθλημα παμπαίδων: Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννή-

θηκαν από 1/1/96-97 και μετά.

Τα Σωματεία μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της Ενωσης

και από το site www.epsana.gr τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων

νέων, παίδων και παμπαίδων.

Στο Μικρολίμανο Κερατέας, πραγματο-

ποιήθηκε (29 & 30 Αυγούστου) από τον

Ναυταθλητικό Όμιλο Κερατέας, ο 1ος

διασυλλογικός αγώνας Κατηγορίας Op-

timist «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

2009», υπό την αιγίδα του Δήμου Κερα-

τέας.

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κερατέας που

δραστηριοποιείται από το 1983 στην πε-

ριοχή, μετά από πολυετή συνεχή πα-

ρουσία στον χώρο των ιστιοπλοϊκών

αγώνων ανοικτής θαλάσσης, ξεκίνησε

την καθιέρωση και νέων διασυλλογικών

αγώνων.

Ο αγώνας περιλάμβανε 6 ιστιοδρομίες

από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τε-

λικά οι 5 ιστιοδρομίες, στις οποίες συμ-

μετείχαν σκάφη ομίλων από την περιο-

χή της Αττικής (Ι.Ο.Πόρτο Ράφτη,

Ν.Α.Ο. Λεγραινών, κ.α.).

Την Κυριακή 30 Αυγούστου και μετά την

ολοκλήρωση του αγωνιστικού τμήματος

έγινε η απονομή των επάθλων στους νι-

κητές. Έπαθλα απονεμήθηκαν στους

τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας

Optimist (αγοριών και κοριτσιών) και

στον μικρότερο ηλικιακά αθλητή, ενώ

σε όλους τους συμμετέχοντες  απονε-

μήθηκαν  αναμνηστικά διπλώματα. 

Στα κορίτσια πρώτευσαν οι αθλήτριες

Σοφία Δαρεμά (ΙΟΠΟΡ), Μαρία-Ελένη

Ανδρέου (ΙΟΠΟΡ) η οποία ήταν ηλικιακά

η μικρότερη αθλήτρια του αγώνα και Γε-

ωργία Γεωργοπάνου (ΙΟΠΟΡ), ενώ στα

αγόρια οι αθλητές Αριστείδης Οικονο-

μίδης (ΝΟΚ), Μάριος Βωβός (ΙΟΠΟΡ)

και Σταύρος Κοντός (ΝΟΚ). 

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση των

αθλητών των προπονητών και των πα-

ραγόντων των ομίλων.

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κορί-

τσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Στην Κατερίνη θα είναι, αυτό το τριήμερο, 4, 5 και 6

Σεπτεμβρίου, στραμμένα τα βλέμματα της ιππασίας,

καθώς η πόλη της Πιερίας, και συγκεκριμένα ο Ιππι-

κός Όμιλος Πιερίας, θα φιλοξενήσει για πρώτη φο-

ρά στην ιστορία της το Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Υπερπήδησης Εμποδίων στις κατηγορίες Παίδων,

Εφήβων και Αμαζόνων. 

Ήδη τα άλογα και οι ιππείς των Βαλκανικών χωρών,

Τουρκίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και φυ-

σικά της Ελλάδας, βρίσκονται στην Κατερίνη, αφού

αύριο, στις 11.00, το πρωί θα διεξαχθεί ο κτηνιατρι-

κός έλεγχος των αλόγων, ενώ αργότερα το απόγευ-

μα οι ιππείς θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν

σε μία δοκιμαστική διαδρομή στο στίβο των αγώνων. 

Η Ελλάδα θα δώσει το παρόν με πλήρεις ομάδες

αποτελούμενες από τέσσερις ιππείς και στις τρεις

κατηγορίες, ενώ για πρώτη φορά πέντε ακόμη ιπ-

πείς από κάθε χώρα θα έχουν την ευκαιρία να διεκ-

δικήσουν τα μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα. 

Το πρόγραμμα των αγώνων, που θα αρχίσει και τις

τρεις ημέρες στις 10.00, περιλαμβάνει τις τρεις κα-

τηγορίες παίδων, εφήβων και αμαζόνων. Το Ομαδικό

Αγώνισμα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου,

ενώ ο τελικός του Ατομικού Αγωνίσματος είναι την

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Αρωγοί στο φετινό Βαλκα-

νικό πρωτάθλημα είναι ο Δήμος Κατερίνης και η Νο-

μαρχία Πιερίας.

Η Εθνική Ομάδα στην Πόλη

Στην Πόλη βρίσκεται ήδη από χθες και η Εθνική

Ομάδα των Ενηλίκων, που θα λάβει μέρος στο Πα-

γκόσμιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εμποδίων, CSIO3*-

W, με την ονομασία “Bosporus Horse International

Horse Show”. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυρια-

κή, 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το Σάββατο διεξάγεται ο

κτηνιατρικός έλεγχος των αλόγων.  

Η Εθνική Ομάδα, που θα συμμετάσχει στο Ομαδικό

Αγώνισμα του Κύπελλο Εθνών αποτελείται από

τρεις ιππείς και μία αμαζόνα. Την Ελίνα Δενδρινού

με τον Liberty, το Μιχάλη Κάζη με τον Gorky Rouge,

το Γιούρι Κερμέντι με τον Siljona B και το Στέλιο

Σταυρουλάκη με τον Escordio. Ακόμη, στον αγώνα

θα λάβουν μέρος, κάνοντας προετοιμασία, τρεις

από τους νέους ιππείς, ο Κωνσταντίνος Παγκράτης,

ο Νίκος Λιάκουρης και ο Φίλιππος Χάγερ.  

Την αμέσως επόμενη εβδομάδα, από 11 έως και 13

Σεπτεμβρίου, στο ίδιο ιππικό κέντρο στην Πόλη, θα

διεξαχθεί το Βαλκανικό πρωτάθλημα Υπερπήδησης

Εμποδίων των κατηγοριών Νέων Ιππέων και Ενηλί-

κων. 

To Βαλκανικό

Πρωτάθλημα για

πρώτη φορά 

στην Κατερίνη 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

1ος διασυλλογικός αγώνας Κατηγορίας Optimist 

από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Κερατέας

Ο Δήμαρχος Κερα-

τέας Σταύρος Ια-

τρού απονέμει το

έπαθλο στον 1ο νι-

κητή στην κατηγο-

ρία αγοριών Αρι-

στείδη Οικονομίδη,

του Ναυταθλητικού

Ομίλου Κερατέας.

Η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης συγχαίρει

την Εθνική ομάδα των εφήβων για τη δεύτερη θέση που

κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Σίμπενικ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ομίλου έφτασε ως

τον τελικό της διοργάνωσης όπου έχασε στην παράταση

με 9-8 από τη διοργανώτρια Κροατία. Το γεγονός αυτό δεν

μειώνει τη μεγάλη επιτυχία των παιδιών που έφτασαν την

Ελλάδα στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2001.

Για να φτάσει η Εθνική μας σε αυτή τη μεγάλη στιγμή κα-

τάφερε να ξεπεράσει μεγαθήρια της παγκόσμιας υδατο-

σφαίρισης όπως η Σερβία και η Ισπανία.

Όλοι οι άνθρωποι του ΝΟΒ είναι διπλά υπερήφανοι για το

αργυρό μετάλλιο του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτή-

ματος αφού στην ομάδα συμμετείχαν και δύο αθλητές

του συλλόγου.

Ο λόγος για τον αρχηγό της Εθνικής και παίκτη της ανδρι-

κής ομάδας Άγγελο  Βλαχόπουλο αλλά και τον Δημήτρη

Τίγκα.

Συγχαρητήρια στην Εθνική εφήβων Ν.Ο.Β.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
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Parking Σκαφών στο Κίτσι Κορωπίου

Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Αγία Μαρίνα και τη Βάρκιζα,

με εύκολη πρόσβαση. Άνετος, φυλασσόμενος χώρος με χαμηλό

κόστος στάθμευσης. Δεχόμαστε σκάφη όλων των μεγεθών.

Προσφορά: Δώρο ο 1ος μήνας parking

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2299-778788 / 6975-467816

Web: www.parking-skafon.com

Με τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής  (συλλογή του Γιώργου Κωστόπουλου) στο

ανοιχτό θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής ξεκίνησαν και φέτος τα Σφήττεια, που πλέον

έχουν γίνει θεσμός για το Κορωπί.  Την έναρξη κήρυξε ο  Δήμαρχος  και Πρόεδρος του

Πνευματικού Κέντρου  Θεόδωρος Αθανασόπουλος.

Θεατρικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όπως Αρχαία

Τραγωδία «Αγαμέμνων» του Αισχύλου από τη θεατρική ομάδα Περίακτοι και οι “Τρωάδες”

από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Οι “Τρωάδες” καθήλωσαν τους θεατές, δεν ακουγόταν ούτε ψίθυρος, και το σκοτάδι έκα-

νε την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα συγκινησιακή. Είναι μια διαφορετική παράσταση, για τους

ηττημένους...

Στη νέα γενιά  αφιερωμένη η 28 Αυγούστου. Από το πρωί το κέντρο του Κορωπίου στο

1ο Γυμνάσιο-Λύκειο γέμισε από καλλιτεχνικές δημιουργίες graffiti, ποδήλατα BMX, Skate-

board. Μια νέα γενιά γεμάτη αναζητήσεις και αισιοδοξία έδωσε τα διαπιστευτήρια της. 

Οι χορευτικές ομάδες από το 3ο Λύκειο Κορωπίου και από άλλους χώρους έδωσαν τον

καλύτερο εαυτό τους σε σύγχρονους ρυθμούς. 

Τα νεανικά συγκροτήματα από Κορωπί, Αθήνα, Νορβηγία, ενθουσίασαν τους νέους με τις

δυνατές σκηνικές τους παρουσίες. 

Όι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο ανοιχτό θέατρο πλ. Δεξαμενής με ελεύθερη είσοδο
στις 9 το βράδυ. Κοίτα σελ. 5

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

υπέγραψαν οι Δήμρχοι των

Δήμων Καλυβίων και Crispiano

την (30/8)  στο Δημαρχιακό

Μέγαρο των Καλυβίων,  σε

κοινή συνεδρίαση των Δημοτι-

κών Συμβουλίων των δύο πό-

λεων στο πλαίσιο της επίσκε-

ψης αντιπροσωπείας από την

ιταλική πόλη στα Καλύβια.

Με την υπογραφή του Πρωτο-

κόλλου Συνεργασίας  αποφα-

σίστηκε ομόφωνα η συνέχιση

και διεύρυνση της συνεργα-

σίας πέραν από τους τομείς

του πολιτισμού και της ανταλ-

λαγής μουσικοχορευτικών συ-

γκροτημάτων νέων.

Η πράξη αυτή έκλεισε με χο-

ρευτική εκδήλωση, με τη συμ-

μετοχή του Ιταλικού Μουσικο-

χορευτικού Συγκροτήματος

«CRISPIOUS FOLK». Ενα θέα-

μα με τοπικούς παραδοσια-

κούς χορούς και τραγούδια

από την πόλη του Crispiano. 

Η επίσκεψη της ιταλικής αντι-

προσωπείας ολοκληρώθηκε με

την αποχαιρετιστήρια εκδήλω-

ση που διοργάνωσε ο Δήμος

Αξιόλογες εκδηλώσεις στα Σφήττεια 2009 στο Κορωπί

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Καλυβίων και Crispiano

Ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου και Giuseppe Laddomada κατά τη διάρκεια της
υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας των δύο Δήμων.


