
Οχι ο Αρης,

ούτε ο Δίας!

Ο παλμός της Κοινωνίας,

το κλειδί επιτυχίας

Για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Αντεθνικά σύνδρομα
Οι ευθύνες της Χούντας

H εποχή μας, εκτός των άλλων, χαρακτηρίζεται από

ασύστολη, ασύδοτη και κακόβουλη, ενίοτε, διαστρέβλω-

ση βασικών εννοιών. Στην «αθωότερη» των περιπτώσε-

ων η διαστρέβλωση, αν όχι και αναστροφή του περιεχο-

μένου αυτών των βασικών εννοιών, οφείλεται σε ασυγ-

χώρητη πλάνη και άγνοια γύρω από έννοιες όπως του

έθνους, του εθνικισμού, του ρατσισμού, του πατριωτι-

σμού και της πατρίδας, και άλλων, τις

οποίες εν καιρώ θα «επισκεφθούμε»,

γιατί αυτή «η των λέξεων επίσκεψις»
αποτελεί για τον Αριστοτέλη βασική

προϋπόθεση, «αρχή» για τη μάθηση. Για

να ξέρουμε για τι μιλάμε, δηλαδή.

Και το κάνω τώρα αυτό, με ευκαιρία την

36η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε-

χνείου, γιατί η Χούντα είναι υπεύθυνη.

Διότι η πολιτική της και η τακτική της

και ξεκάθαρα η καπηλεία ορισμένων

υψηλών και σπουδαίων εννοιών, από

τους επίορκους συνταγματάρχες, στοιχειοθετεί αιτιώδη

συνάφεια για την εμφάνιση εθνοφθόρων φαινομένων

αντεθνικών, εθνικής μειοδοσίας, διαλυτικών της εθνικής

συνοχής και συνέχειας.

Απαξίωση της έννοιας του έθνους, από τους δήθεν με-

τα-μοντέρνους(!) της διανόησης(;) , ισοδυναμεί με απα-

ξίωση της οικογένειας και σε τελική ανάλυση του αυτο-

σεβασμού μας.

Δεν είμαστε υπερήφανοι για τα καλά των γονιών μας,

όποιοι κι αν είναι αυτοί; Γιατί μας χάιδεψαν, μας τάισαν,

μας προστάτεψαν. Αν έχουν κάνει και κατορθώματα, αν

ήσαν σπουδαίοι, αν είχαν προσφέρει στην ανθρωπότη-

τα, δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε; Να υπερηφανευ-

όμαστε και ταυτόχρονα να αισθανόμαστε το χρέος να

φανούμε αντάξιοι. Εκείνο που έλεγαν οι Σπαρτιάτες,

«…άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρονες». Κι αν οι γονείς

μας, έχουν κάνει κάτι που πρέπει να ντρεπόμαστε, δεν

προσπαθούμε να το αποσοβήσουμε, να το αιτιολογή-

σουμε και φυσικά να μην το επαναλάβουμε;

Το ίδιο ακριβώς είναι και συμβαίνει με τη μεγάλη φυλε-

τική ή ιστορική μας «οικογένεια», το έθνος. Κι αν δεν

εκτιμάμε αυτά που έκαναν οι γονείς μας για μας, τούτη

η στάση δεν δείχνει αγνωμοσύνη και γιατί άραγε θα

πρέπει να θυμούνται τα παιδιά μας, εμάς; Αυτό λοιπόν

δεν είναι έλλειψη αυτοσεβασμού;
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ!
άρθρο του Γιώργου Ράπτη

Σελίδα 9

Με το πανό που ξεδίπλωσαν μέσα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι κάτοικοι της Βάρης - Βάρκιζας διεκδικούν

την παραλία για το λαό.

Η Νομαρχία αφού, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των περιβαλλοντικών όρων για την ανάπλαση της ανατ.

παραλίας της Βάρκιζας, κατέλειξε με δύο αποφάσεις. 

α) αναβολή των περιβαλλοντικών όρων προκειμένου να δοθούν επιπλέον στοιχεία.

β) Στα πλαίσια της διακηρυγμένης θέσης της για ελεύθερες παραλίες, απαιτεί από τις νέες πολιτικές ηγε-

σίες των αρμόδιων Υπουργείων, την ανάκληση, τόσο της απόφασης της ΕΤΑ Α.Ε. όσο και των νομοθετι-

κών ρυθμίσεων που δεσμεύουν τις παραλίες στην Αττική για εμπορευματοποίηση. Σελίδες 3, 6

Πολιτική ουσίας προς

όφελος των Δημοτών

απαντά ο Δήμαρχος

Παλλήνης Σελ.7

Διαφωνίες για τα Δημοτικά Τέλη

ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής

Εκλογικά Κέντρα σελ.14

Κεραίες...

καμινάδες

Κινητής 

Τηλεφωνίας

σελίδα 15
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Αντεθνικά σύνδρομα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Κι αν δεν πρέπει να είμαι υπερήφανος για τον πατέρα μου και

τους θείους μου που πολέμησαν το φασισμό στην Αλβανία το

40-41 και στην Αντίσταση το 41-44, που είχαν τραβήξει επά-

νω τους το θαυμασμό όλου του κόσμου, ακόμη και των

εχθρών, γιατί θα πρέπει το παιδί μου να με θαυμάζει που αντι-

στάθηκα στον βιασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που διέ-

πραξαν οι  επίορκοι συνταγματάρχες της χούντας του 67;

Εκτός και πιστεύω ότι η ιστορία αρχίζει με μένα και τελειώνει

με μένα! Ότι φάγομεν, ότι  πίομεν κι ότι αρπάξει…..

Και για να μη νομίζετε ότι μιλάω μόνο για μάχες και για πο-

λέμους και βίαιες αντιστάσεις, γιατί είσαστε υπερήφανοι που

πήρε το …κύπελο η ομάδα σας; Ο γιος σας το δίπλωμά του;

Γιατί είμαστε υπερήφανοι για τον Παπανικολάου (παπ-τεστ),

τον Νανόπουλο και τόσους άλλους. 

Να πούμε και κάτι ακόμα. Οποιος σέβεται και εκτιμά συνειδη-

τά την οικογένειά του, σέβεται και την οικογένεια του γείτο-

να. Οποιος δεν σέβεται την οικογένειά του και τη μικρή ή με-

γάλη ιστορία της, πώς να εκτιμήσει την οικογένεια του γείτο-

να! Και αν δεν εκτιμά καμιά οικογένεια τότε δεν είναι απλά

«ρατσιστής», είναι απάνθρωπος.

Μετά λοιπόν απ’ αυτά τα απλά και…φιλολογικά, ας πάμε λί-

γο πιο βαθιά. Στην επίσκεψη κάποιων λέξεων και των αντί-

στοιχων εννοιών:

Ο όρος εθνικισμός έχει διπλό εννοιολογικό περιεχόμενο: α)

Η αγάπη και η προσήλωση στο έθνος και σε κάθε τι εθνικό

(ιδέα, ιστορία, αξίες, παραδόσεις), 

β) η υπερβολική και παθολογική – ενίοτε και υποκριτική, ακό-

μη και υστερόβουλη, για ιδιοτελείς σκοπούς – προσήλωση

στην ιδέα ή μόνο στον όρο Εθνος, συνοδευόμενη συνήθως με

την αξιακή υποβάθμιση των άλλων εθνών, και η οποία οδηγεί

συχνά στον ρατσισμό (αντίληψη περί ανωτερότητας συγκε-

κριμένης ράτσας – φυλής έναντι των άλλων επί των οποίων

πρέπει να κυριαρχεί παντιοτρόπως).

Ο εθνικισμός αυτής της κατηγορίας οδηγείται συχνά στην κα-

πηλεία του έθνους για ιδιοτελείς καθαρά λόγους.

Γι’ αυτό, είναι προτιμότερη η χρήση του όρου εθνισμός που

καλύπτει μόνον την θετική ερμηνεία του όρου: την κοινή κα-

ταγωγή, την ιστορία, τις παραδόσεις κλπ. Να προσθέσουμε

ακόμη ότι Λαός είναι πλήθος ανθρώπων ενός τόπου, συντε-

ταγμένων, με κοινές επιδιώξεις και καταγωγή συνήθως, κα-

θώς και συνείδηση ενότητας.

Εθνος είναι ο λαός εν δυνάμει. Διατοπικός και διαχρονικός.

Ο βαθμός αφοσίωσης προς την πατρίδα (το χώρο καταγωγής

και δράσης) η υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα των προγό-

νων, η αγάπη προς τον κοινό τόπο,  το λαό του, και τη γλώσ-

σα του, η παρόρμηση για την προάσπιση των αξιών, των συ-

μπατριωτών, των δικαίων κοινών επιδιώξεων και των εδαφών

όπου εκτείνεται η κρατική οντότητα των ομοεθνών μας, είναι

πατριωτισμός. 

Είναι ευνόητο ότι δεν στοιχειοθετεί «πατριωτισμό» η υπερά-

σπιση της ίδιας …ποδοσφαιρικής ομάδας ή ενός τραγουδιστή

(αοιδού). Αυτά είναι απλώς αηδίες.

Αντίθετα αποτελεί εκδήλωση πατριωτισμού, υπό την ευρεία

έννοια, η κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση των αδυναμιών

ενός ενιαίου λαού, της κακής του νοοτροπίας, του μορφωτι-

κού του επιπέδου, αλλά και των οικονομικών του, υπό την

προϋπόθεση ότι δεν γίνεται μονοσήμαντα και μονόπλευρα.

Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ο κύριος και μοναδικός σκοπός

αφ’ ενός και αφ’ ετέρου το βάρος επίτευξής του να πέφτει

στις πλάτες του πλήθους και κάποιοι «έξυπνοι» να εξαιρού-

νται.

Απεταξάμην το …έθνος

Τώρα που είπαμε πέντε πράγματα για τον εθνισμό, το έθνος,

το Λαό, τον πατριωτισμό και την πατρίδα, χωρίς την αξίωση

της επιστημονικής ερμηνευτικής πληρότητας, να διατυπώ-

σουμε και μια διαφωνία ως προς τη θέση ορισμένων ότι «όλοι
είμαστε πατριώτες και ουδείς δικαιούται ν’ αμφισβητεί τον
πατριωτισμό ουδενός». Θέση που έχει διατυπωθεί και επίση-

μα στη Βουλή και στα τηλεοπτικά δίκτυα επανειλημμένα.

Η φράση αυτή που διατυπώνεται με αυστηρό, κατηγορηματι-

κό και οργίλο ύφος, λέγεται συνήθως για να καλύψει επιθετι-

κά, πράξεις και θέσεις τουλάχιστον ενδοτισμού και εθνικής

μειοδοσίας.

Η επιθετικότητα αυτή μερικές φορές γίνεται κατά τρόπο θρα-

σύτατο και ειρωνικό, με επιθετικούς προσδιορισμός “ελληνα-
ράς”, “φασίστας”, ρατσιστής κλπ. όχι για να χαρακτηρίσουν

πράξεις και απόψεις ρατσισμού, αλλά στοιχειώδους φιλοπα-

τρίας και εθνικής αξιοπρέπειας και γιατί όχι, μνήμης, συνεί-

δησης, υπερηφάνειας.

Ποιοι τα λένε και πώς διαμορφώθηκαν

Συνήθως η βίαιη και ειρωνική επίθεση κατά του πατριωτισμού,

του εθνισμού, των αξιών και των συμβόλων, αλλά και οι φαλ-

μεραϊκής προέλευσης αμφισβητήσεις της εθνικής μας κατα-

γωγής και συνέχειας προέρχονται από ανθρώπους «προο-

δευτικούς», συρμόσυρτους (που σύρονται απ’ τον συρμό – τη

μόδα), που υποστηρίζουν όπως ισχυρίζονται, σύγχρονες

αξίες γενικής παραδοχής, όπως της ειρήνης, των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων, της καταδίκης των πάσης φύσεως διακρί-

σεων, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκεύματος, γλώσσας,

ακόμα και φυσικών αποκλίσεων.

Αξίες ακόμη όπως η προστασία του περιβάλλοντος και του

πρασίνου και κάποιες επιπλέον «ξεχασμένες» όπως η ελευ-

θερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα (ή εναντίωση έστω, στην κραυ-

γαλέα και προκλητική ανισότητα), η αγάπη προς τον συνάν-

θρωπό μας1 κ.ά.

Ολες όμως αυτές οι ωραίες, επιθυμητές και αναγκαίες ακόμη

αξίες ΔΕΝ συγκρούνται με τον υγιή εθνισμό και τη φιλοπα-

τρία.

Ο σοσιαλιστικός διεθνισμός - δεν συγκρούεται με τον πα-

τριωτισμό. Μια ιστορική αναδρομή αποδεικνύει ποιοι επέδει-

ξαν απαράμιλλο πατριωτισμό και αυτοθυσία. Αντίθετα, η λε-

γόμενη «παγκοσμιοποίηση» - η ισοπεδωτική διακρατική κατί-

σχυση του κεφαλαίου και των εγωιστικών και απάνθρωπων

επιδιώξεών του – είναι φανερά εχθρική προς το έθνος και τις

αξίες του. Γι’ αυτό και προσπαθεί να διασπάσει τα έθνη και να

τα διαλύσει2.

Στη θέση των ηθικών ανθρώπινων αξιών προτάσσει σαν υπέρ-

τατες “αξίες” και επιδιώξεις, την «ανάπτυξη» και τον «αντα-
γωνισμό», ως πανάκεια3.

Είναι παράξενο – φαινομενικά τουλάχιστον – πως άνθρωποι

προοδευτικοί  με οικολογικές και κυρίως, ανθρωπιστικές

αξίες, συμπαρατάσσονται στο μέτωπο κατά του έθνους, με το

εθνοκτόνο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο!

Δεν είναι όμως παράξενο. Είναι άτομα μέσης ηλικίας συνή-

θως «βολεμένα». Εχουν «επαναστατικές» καταβολές, μιας κι

έζησαν ως φοιτητές το «Μάη του ‘68» κυρίως στο εξωτερικό

(Ιταλία, Γαλλία κλπ.), αλλά κι εδώ σε ένα χουντοκρατούμενο

εθνοκάπηλο κράτος.

Αυτό είναι μια ακόμη παράπλευρη ζημιά που έκαναν οι επίορ-

κοι Συνταγματάρχες και οι δοσίλογοι της γερμανικής κατο-

χής, καπηλευόμενοι την ιδέα του έθνους και της θρησκευτι-

κής συνείδησης (η Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών). Εκαναν

έτσι ζημιά και στο έθνος και στο θρησκευτικό συναίσθημα.

Το έθνος, τα σύμβολά του και οι αξίες του ταυτίστηκαν από

την καταπιεσμένη τότε νεολαία με την επάρατη Χούντα και

η απέχθεια προς τους δυνάστες στρατιωτικούς εξελίχθηκε

σε απέχθεια προς κάθε τι «δικό» τους. Επομένως και του

έθνους.

Εδώ αξίζει μια σύντομη παρένθεση: Όταν σε διαλογική συζή-

τηση, με άγνωστο επισκέπτη του βιβλιοπωλείου μου, αμέσως

μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο συνομιλητής μου,

μου αποκάλυψε ότι είναι Ταξίαρχος – με πολιτική περιβολή –

και μου είπε: «καλά δε φοβάσαι μη σε πάω τώρα στο Πεντά-

γωνο;», γιατί καταφερόμουν κατά της επέμβασης του στρα-

τού, του απάντησα ψύχραιμα: «Δεν φοβάμαι, γιατί είμαι εθνι-

κόφρων! Και είμαι εθνικόφρων γιατί πρεσβεύω τα εθνικά ιδε-
ώδη, που είναι η δημοκρατία και η ελευθερία». Αναγκάστηκε

ν’ απολογηθεί, γιατί καταλάβαινε τι του ‘λεγα, και αποχώρη-

σε “εν ειρήνη”. Κλείνω την παρένθεση για την οποία δεν έχω

ανάγκη των μαρτύρων που παρευρίσκονταν).

Οι νέοι  εκείνης της εποχής ωρίμασαν βέβαια, αλλά τους

έμειναν τα τραύματά τους, που τα κληροδότησαν (όχι όλοι)

εν είδει κληρονομικής ασθένειας ή κοινωνικής υστέρησης,

στα φυσικά και ιδεολογικά τους παιδιά. Στη σημερινή μερίδα

της νεολαίας του μηδενισμού!

Καιρός ν’ απαγκιστρωθούμε από τα σύνδρομα της δικτατο-

ρίας, του ευρω-μαϊμουδισμού και της υπερκαταναλωτικής

εξάρτησης και να επιστρέψουμε στην κλίμακια αξιών που μας

κληροδότησαν οι πατεράδες μας.

–––––––––––––––

1. Το γνωστό “liberte – egalite – fraternite της αστικής Γαλλικής

Επανάστασης.

2. “H διάσπαση των εθνών” του Συμβούλου του Μπλερ και Δ/ντή

Αμυνας και εξωτερικών υποθέσεων της Ε.Ε. Robert Cooper.

3. Φάρμακο για κάθε νόσο μτφ. Λύση για όλα τα προβλήματα.

Διόνυσος ο “εν δυνάμει” θεός
γ. κορναράκης Σελ. 8

Μήπως οφείλετε μια συγνώμη στους εργα-

ζόμενους της ΕΛ.ΑΣ. κ. Πρωθυπουργέ
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Η Πάτμος το ειδυλιακότερο τοπίο
στην Ευρώπη για να ζεις Σελ. 10

Έλιωσαν ...σόλες οι Κρήτες Σελ. 13

Ο Άγιος Στέφανος κι η Πολωνία συνα-

δελφόνονται Σελ.12

Το Κορωπί στο ΣτΕ για τους 

Οδικούς Άξονες Σελ. 15

112 Αριθμός ανάγκης Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Το απόγευμα της ίδιας ημέρας

συνεδρίασε το Ν.Σ., όπου μετα-

ξύ των θεμάτων είχε και την

υπερψήφιση ή όχι των περιβαλ-

λοντικών όρων μελέτης για την

ανάπτυξη της παραλίας της

Βάρκιζας.

Η αίθουσα γέμισε από κατοί-

κους της Βάρης-Βάρκιζας, ενώ

από το Δημοτικό Συμβούλιο πα-

ρευρίσκοντο ο Δήμαρχος Παν.

Καπετανέας, η Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Σουτόγλου, ο επικε-

φαλής της μείζονος μειοψη-

φίας Δημ. Αναστασίου, ο επικε-

φαλής της ελάσσονος μειοψη-

φίας Δημ. Κυπριώτης και η ανε-

ξάρτητη δημοτική σύμβουλος

Λυδία Αργυροπούλου. Βέβαια

παρευρίσκοντο και πολλοί εκ-

πρόσωποι φορέων.

Η πρόεδρος του Ν.Σ. Μαρία Κα-

τσιμίχα προέταξε το θέμα, μετά

από αίτημα όλων των ενδιαφε-

ρομένων. 

Τη στιγμή που ξεκινούσε το θέ-

μα ένα πανό μεγάλο ανοίχτηκε

στην αίθουσα από εκπροσώ-

πους φορέων, το οποίο έγραφε:

“Η παραλία ανήκει στο λαό και
όχι στους εμπόρους της αρπα-
χτής”.

Προκάλεσε μάλιστα την δυσα-

ρέσκεια του Χαρ. Δαμάσκου!

Η πρόεδρος στη συνέχεια διά-

βασε κοινό ψήφισμα που είχαν

καταθέσει εννέα σύλλογοι το

οποίο εξέδωσαν, όπως γράφει,

αφού ενημερώθηκαν για το θέ-

μα από τους συμβούλους Δ. Κυ-

πριώτη και Λ. Αργυροπούλου

στη συνέντευξη τύπου που πα-

ραχώρησαν στις 11/11.

Γράφουν δε μεταξύ άλλων:

«Επειδή ουδέποτε ζητήθηκε η
άποψη της κοινής γνώμης του
Δήμου Βάρης για τη συζητού-
μενη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, εκφράζοντες και
τις απόψεις των μελών των
Συλλογικών μας Φορέων, δηλώ-
νουμε την πληρη αντίθεσή μας
στην υπόψη μελέτη, αλλά και

στην αντιδεοντολογική διαδι-
κασία με την οποία αυτή δρομο-
λογήθηκε, παραμονές εθνικών
εκλογών.
Καλούμε το Ν.Σ. να διακόψει: 
Α. Κάθε περαιτέρω ενέργεια
εξέτασης της εν λόγω μελέτης
και,
Β) Κάθε δρομολόγηση των δια-
δικασιών, για υλοποίηση της
πρόταση της ΕΤΑ Α.Ε.
Απαιτούμε ελεύθερες παρα-
λίες, …απ’ ότι έχει απομείνει,
με απόδοση της διοίκησης, της
διαχείρισης και της εκμετάλ-
λευσής τους στο Δήμο μας».
Επίσης ψήφισμα είχε καταθέσει

και η Ενωση Εστιατόρων και

συναφών επαγγελμάτων

Ακτής Σαρωνικού, όπου μεταξύ

άλλων επισημαίνουν: «Η αντί-
θεσή μας εκφράζεται κυρίως
στις οικονομικές επιπτώσεις
που θα έχουν τα μέλη της Ενω-
σής μας, όταν θα κληθούν οι μι-
κρές τους επιχειρήσεις να αντι-
παλέψουν με άνισους όρους,
τις παρόμοιες επιχειρήσεις που

θα αναπτυχθούν στην Ανατολι-
κή παραλία». Και παρακάτω: «Η
μοναδική περίπτωση για να συ-
ναινέσουμε σε περιβαλλοντι-
κές ή άλλες μελέτες για την
Ανατ. Παραλία, είναι να αποδο-
θεί αυτή στο Δήμο και στη συ-
νέχεια η όποια ανάπλαση να γί-
νει από αυτόν, αφού προηγου-
μένως υπάρξει η απαραίτητη
διαβούλευση μεταξύ Δήμου-
Φορέων και Δημοτών».

Η εισήγηση της Νομαρχιακής

Επιτροπής, την οποία διάβασε ο

πρόεδρος της Χαρ. Δαμάσκος,

περιγράφει μια σειρά παραλεί-

ψεις της ΜΠΕ.

– Δεν περιλαμβάνει ειδική κυ-

κλοφοριακή μελέτη

– Προβλέπεται περίφραξη σε

πολύ μεγάλο εύρος

– Υπάρχει ένα θέμα με τον

υγρότοπο και το φυσικό τοπίο

– Οι κατασκευές για εξυπηρέ-

τηση του ΝΑΟΒΒ δεν προβλέ-

πονται στο καταστατικό.

– Οι θέσεις στάθμευσης και άλ-

λα 

στο σύνολο δώδεκα παρατηρή-

σεις, που όπως είπε ο Χαρ. Δα-

μάσκος, αν δεν διευκρινιστούν

δεν μπορεί να προχωρήσει η

μελέτη. Η ομόφωνη απόφαση

της Νομαρχιακής Επιτροπής

ήταν να ζητήσουν αναβολή  μέ-

χρις ότου συμπληρωθεί η ΜΠΕ

με όλα τα απαραίτητα στοιχεία,

να επανεξετάσουν το θέμα.

Τόνισε βέβαια ότι όλα τα στοι-

χεία που αναζητούν προκειμέ-

νου να αξιολογήσουν τη μελέ-

τη ήρθαν πολύ καθυστερημένα

στην υπηρεσία και μετά από ιδι-

αίτερη πίεση της Υπηρεσίας

Περιβάλλοντος!

Ο Δήμαρχος Βάρης Παν. Καπε-

τανέας, επεσήμανε ότι εκτός

από το πολιτικό κομμάτι, έχουν

πολλές διαφωνίες πάνω στη

μελέτη.

Μίλησε για μία ακόμη χαριστική

ανάθεση στους ιδιώτες

4 Για υποβάθμιση του περιβάλ-

λοντος 

Για ασύμβατες με το περιβάλ-

λον δραστηριότητες.

4 Για εντατική οικονομική δρα-

στηριότητα και όχι φυσική ανά-

πλαση

4 Διάβασε δε το ψήφισμα του

Δ.Σ. το οποίο δημοσιεύουμε.

Η νομαρχιακή σύμβουλους Μα-

ρία Φουρναράκη, τόνισε ότι

«Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί
από τα ΕΤΑ Α.Ε. εγκυμονούν
κινδύνους. Είναι πολύ επικίνδυ-
νο και θέλει προσοχή.
Από το Ελληνικό ως το Σούνιο
είναι ελάχιστες οι παραλίες
που έχουν μείνει για τον πολίτη
που θέλει να κάνει μια βουτιά.
Με βρίσκουν σύμφωνη όλα τα
ψηφίσματα», κατέληξε.

Καυστικός ο Αντιπρόεδρος

Αντώνης Γάκης τόνισε: «να
σταματήσει το θέατρο του πα-
ραλόγου στην Ελλάδα με τις
ακτές που στο όνομα της ανά-
πλασης κατοχυρώνεται το δι-
καίωμα στους ολίγους».

Συνέχεια στη σελ. 6

Αναβολή ψήφισε η Νομαρχία 

για την παραλία της Βάρκιζας
Η ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο

Βάρης, την περασμένη Δευτέρα το μεσημέρι, εν όψει και του Νομαρ-

χιακού Συμβουλίου της ίδιας ημέρας, όπως είχαμε γράψει.

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του επεσήμανε ότι ο αιγιαλός και η παρα-

λία, αποτελούν ύψιστα αγαθά, δημόσια κοινόχρηστα πράγματα, και δεν

πρέπει να αποκλείεται η ακώλυτη και ελεύθερη απόλαυση τους, που

αποτελεί τον βασικό και κύριο από την φύση προορισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα Δημοτική Αρχή από την πρώτη ημέρα ανά-

ληψης των καθηκόντων της με συνεχείς παρεμβάσεις προς το Υπουρ-

γείο Τουρισμού  και προς την Ε.Τ.Α. Α.Ε  επεδίωξε  με προτάσεις και αι-

τήσεις που υπέβαλε να αναλάβει και τυπικά (διότι ουσιαστικά επί σειρά

ετών ο Δήμος Βάρης χωρίς καμία οικονομική βοήθεια επιμελείται την

ανατολική παραλία Βάρκιζας) την ανάπλαση και διαχείριση της ανατολι-

κής παραλίας της Βάρκιζας.

Ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος στις προσπάθειές του δεν βρήκε  ανταπό-

κριση ούτε από την προσφάτως απελθούσα πολιτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Τουρισμού, ούτε από την διαρκώς εναλλασσόμενη διοίκηση της

Ε.Τ.Α. Α.Ε. και πρότεινε στο σώμα να παρθεί απόφαση, όπου ο Δήμος

Βάρης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε   να

σταματήσει άμεσα κάθε ενέργεια εκ μέρους της Ε.Τ.Α Α.Ε. για «εσπευ-

σμένη ανάπλαση» της Ανατολικής παραλίας Βάρκιζας.  

Πολύωρη λοιπόν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κόντρες για

το ποιος φταίει, ποιος ολιγώρησε, για λάθος ενέργειες,  ενώ με την «τα-

μπακιέρα» ασχολήθηκαν ελάχιστα.

Αφού τα είπαν ένθεν και ένθεν επί δίωρο, αποφάσισαν ομόφωνα σε ένα

ψήφισμα το οποίο και κατέθεσαν στο Προεδρείο του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου.

Αναβολή αποφάσισε το Ν.Σ.

Οι Νυν και τέως δήμαρχοι Βάρης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
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ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Δήμος Κερατέας

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κερατέας σε συνεργασία με την Ελληνική

Αντικαρκινική Εταιρεία, σας ενημερώνει για την λειτουργία Κέντρου Έγκαιρης

Διάγνωσης του Καρκίνου στην Παιανία (Χλόης 4).

Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, μπορούν να υποβληθούν ΔΩΡΕΑΝ σε

τριπλό προληπτικό έλεγχο:

1.  Μαστού, με ψηφιακή μαστογραφία

2.  Παχέος εντέρου, με Haemoccult Test (τεστ αφανούς αιμορραγίας) 

3.  Τραχήλου μήτρας, με Pap Test

Η ηλικία των ελεγχόμενων πρέπει να είναι 40-70 ετών. 

Όσοι επιθυμείτε να μετάσχετε στο Πρόγραμμα έγκαιρης διάγνωσης:

➢ Απευθύνεστε στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στο τηλ.: 210-

6456713-5, για μεμονωμένα ραντεβού.

➢ Απευθύνεστε στο τηλ.: 22990-66456 για προγραμματισμό  επισκέψεων με

πούλμαν του Δήμου Κερατέας.

Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από 08:00 έως 14:00, εκτός Σαββάτου και

Κυριακής και οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν. 

«Πουλιά στο βάλτο» 

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ), τι-

μώντας τη συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική

Αντίσταση,  προβάλει την ταινία «Πουλιά στο βάλ-
το»,  που σκηνοθέτησε η Αλίντα Δημητρίου. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29

Νοεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του Συνδέσμου, Βουλής 44Α, 1ος όροφος. 

Είσοδος ελεύθερη.

Η ταινία αναφέρεται στη συμμετοχή και προσφορά
των γυναικών στον απελευθερωτικό αγώνα 1941-
44, αλλά και στις διώξεις που υπέστησαν μετά την
απελευθέρωση για τη συμμετοχή τους αυτή. Στηρί-
ζεται στις προφορικές μαρτυρίες των γυναικών
που επέζησαν. 
Μέσα από τις μνήμες, τα βιώματα ή και τα ψυχολο-
γικά τραύματά τους αποκαλύπτεται μια στάση ζω-
ής για πράξεις που αναφέρονται μονάχα στους άν-
δρες. Πρόθεση της ταινίας είναι να αποκαλύψει το
ρόλο μιας κοινωνικής ομάδας «χωρίς φωνή», ο
οποίος αγνοείται από την επίσημη γραπτή ιστορία. 

H ταινία απέσπασε διακρίσεις όπως:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
2008, Βραβείο Κοινού. 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Βραβείο Ντοκιμα-
ντέρ μεγάλου μήκους 
ΧΑΛΚΙΔΑ: 2ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ 2008,
Πρώτο βραβείο Ντοκιμαντέρ

Η ποιότητα

στα ΜΜΕ

Ο Σύνδεσμος Στελεχών 

Επιστημόνων Ποιότητα

(Σ.ΣΤ.Ε.Π.) οργανώνει εκδή-

λωση με ομιλητή τον Β. Σελ-

λούντο (πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ)

και θέμα: “Η ποιότητα στα

ΜΜΕ”, που θα πραγματοποιη-

θεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου

στις 7μ.μ. στο ξενοδοχείο

ΡΑRK (Λ. Αλεξάνδρας 10).

Ενημέρωση

για τη γρίπη

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες
Φιλίας», οργανώνει  εκδή-
λωση-Ενημέρωση για το
“Νέο Ιό Γρίπης Η1Ν1- Προ-
ληπτικά Μέτρα”, την  Τε-
τάρτη, 25 Νοεμβρίου, Ώρα
19:45, 
στα Γραφεία του Ομίλου,
επί της οδού Θάσου 5, στη
Βούλα.
Ομιλήτρια θα είναι η Νοση-
λεύτρια – Πιστοποιημένη
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμά-
των Λυμπέρη Ισμήνη.

Εθελοντική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

στο Κορωπί

Ο Σύλλογος Δημοσθένης Κορωπίου, στα έντεκα χρό-

νια λειτουργίας του έχει βοηθήσει 1109 συνανθρώ-

πους μας με 1607 μονάδες αίματος.

Σαν αιμοδότης έχεις το

δικαίωμα να ζητήσεις αί-

μα για την οικογένειά

σου, τους συγγενείς και

τους φίλους σου, οποια-

δήποτε στιγμή τη χρεια-

στείς.

Αρκεί να τηλεφωνήσεις: 

210 662 6413 Αντιγόνη Διακάκη

210 664 5010 Τούλα Ρούσου και 210 662 6480

Η αιμοληψία είναι ανώδυνη και ακίνδυνη. Το αίμα που

δίνεις είναι πολύ λίγο και αναπληρώνεται γρήγορα.

Η εθελοντική αιμοδοσια είναι μια ύψιστη κοινωνική

προσφορά.

Η επόμενη αιμοδοσία θα γίνει την Κυριακή 13 Δε-

κεμβρίου και τη Τετάρτη 16 Δεκεμεβρίου, στο Κέ-

ντρο Υγείας Κορωπίου, όπως πάντα 10.00 - 13.00

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Αγίου Μηνά

Τη Δευτέρα 23 Νεομβρίου στις 6.30 θα ψαλλεί Με-

γάλος Αρχιερατικός Εσπερινός.

Την Τρίτη 24/11 στις 7π.μ. θα τελεσθεί ο όρθρος

μετά Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.

Μετά το πέρας και περί ώραν 11:00π.μ. θα επακο-

λουθήσει η λιτάνευσις της αγίας εικόνος.

Εκ της ιεράς Μονής

Εισόδια  

της Θεοτόκου
Ημέρα των 

Ενόπλων Δυνάμεων

21 Νοεμβρίου

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου,

ημέρα των Εισοδίων της

Θεοτόκου, σε πολλούς

Δήμους της Ανατολικής

Αττικής, πέραν από το τε-

λετουργικό της ημέρας,

γίνονται και εκδηλώσεις,

αναφερόμενες στην Ημέ-

ρα των Ενόπλων Δυνάμε-

ων, αλλά και στα παραδο-

σιακά εδέσματα (όπως

στη Βάρη), της ημέρας.

Στο Κορωπί μετά τη δοξο-

λογία στο Ναό Αναλήψε-

ως του Κυρίου, θα εκφω-

νηθεί πανηγυρικός (10.30

πμ.), από τον Γεώργιο

Ντούνη, αντιναύαρχο Πο-

λεμικού Ναυτικού (ε.α)

Θα ακολουθήσει επιμνη-

μόσυνη Δέηση & κατάθε-

ση Στεφάνων στο Ηρώο

των Πεσόντων και στις 11

θα ακολουθήσει δεξίωση

(Βασ Κωνσταντίνου 180-

στο Κέντρο Κορωπίου).

Στη Βάρη, συνεχίζεται το

έθιμο, να ετοιμάζουν οι

γυναίκες παραδοσιακές

πίτες, κολοκυθόπιτα και

τραχανόπιτα με καρύδια

και άλλα υλικά, γλυκές, οι

οποίες προσφέρονται ανή-

μερα της γιορτής στους

παρισταμένους.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σεργκέι Προκόφιεφ

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ
Μπαλέτο σε 3 πράξεις

13 παραμυθένιες παραστάσεις

στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Δεκεμβρίου

Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Κιέβου για πρώτη φορά

σε σύμπραξη με τους principal dancers, του American Ballet

Theater της Νέας Υόρκης, Gillian Murphy & David Hallberg.

Το μπαλέτο του Σεργκέι Προκόφιεφ, με ηρωίδα την τα-

πεινή και γεμάτη χάρη κοπέλα που, σε αντίθεση με τις

δύο ετεροθαλείς αδελφές της, δεν κυνηγά την τύχη της

κι όμως στο τέλος κερδίζει την αγάπη του όμορφου πρί-

γκιπα, αποτελεί μια από τις γοητευτικότερες παρουσιά-

σεις του παραμυθιού του Σαρλ Περρώ. 

Τα Χριστούγεννα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι 13

πρωινές, απογευματινές και βραδινές παραστάσεις θα

μας ταξιδέψουν με

το όμορφο και αγα-

πημένο παραμύθι

των παιδικών μας

χρόνων σε έναν

μαγικό και ονειρικό

κόσμο..... μέσα από

την απαράμιλλη τέ-

χνη του κλασικού

χορού και με φό-

ντο τα υπέροχα

σκηνικά και κο-

στούμια που πλαι-

σιώνουν την παρα-

γωγή, η Σταχτο-

πούτα θα αγγίξει,

με την ιστορία της

αγάπη της, την ψυ-

χή όλων μας τις

γιορτινές ημέρες.

Η Σταχτοπούτα σε

μουσική Σεργκέι

Προκόφιεφ θα πα-

ρουσιαστεί από το

εξαιρετικό Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Κιέβου - τη

χορογραφία του οποίου υπογράφει ο Βίκτορ Λίτβινοφ -

σε σκηνικά και κοστούμια της Μαρία Λεβίτσκα. Οι κύριοι

ρόλοι της Σταχτοπούτας και του Πρίγκηπα θα ερμηνευ-

τούν από δύο διανομές, με την συμμετοχή των κορυφαί-

ων χορευτών του American Ballet Theatre, την Gillian

Murphy και τον David Hallberg και με τους πρώτους σολί-

στ του Μπαλέτου της Εθνικής Οπερας του Κιέβου την

Ναταλία Ντομράτσεβα και τον Βίκτωρ Ιστσούκ.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη αρχίσει.

Πληροφορίες: 210-7293 820, 210-7293 821

Οι τιμές εισιτηρίων κυμένονται από 13€ τα φοιτητικά έως 75€ η

διακεκριμένη θέση, αναλόγως τη μέρα και την ώρα της παρά-

στασης, ενώ έκπτωση 50% έχουν τα παιδικά εισιτήρια σε όλες

τις ζώνες.

Πώς να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας

• Με κράτηση εισιτηρίων www.megaron.gr

• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας: 210-7282 333

• Από τα εκδοτήρια στο Μέγ. Μουσικής Αθηνών, Βας. Σοφίας & Κόκκαλη

“ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ”
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-11-2009

BERTRAND MOREAU - Τ' ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ
Ο νεαρός Γάλλος Bertrand Moreau προτείνει ένα ιδιαίτερο, δυνα-

μικό κι επικοινωνιακό  πρόγραμμα, γεμάτο δυνατές ερμηνείες, εκ-

πλήξεις κι ανατροπές, παρέα με τον ήχο του ακκορντεόν. Παρου-

σιάζει με μια καινούργια ματιά τραγούδια ύμνους της Γαλλικής

κουλτούρας κι αγαπημένα τραγούδια του Ελληνικού ρεπερτορίου.

Ακκορντεόν: Τάσος Μαυρολάμπαδος 

Ώρα έναρξης 9.30 μ.μ. αυστηρά.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Ημερήσια εκδρομή

Η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή στο Μου-

σείο Βορρέ στην Παιανία που οργανώνει η Πανα-

θηναϊκή για τις 21 Νοεμβρίου, αναβάλλεται για τις

28 λόγω της θρησκευτικής εορτής των Εισοδίων

της Παναγίας, για τις 28 Νοεμβρίου

Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 10.30 από το Δημαρχείο

Γλυφάδας. Πληροφορίες 210 9622.753.

Σε διήμερη φιέστα εξελί-

χθηκε το τουρνουά ποδο-

σφαίρου που διοργάνωσε

η Puma στα πλαίσια της

προετοιμασίας των Πανθή-

ρων, των οποίων την προε-

δρία έχει Η ΚΛΗΡΟΝΟ-

ΜΟΣ Βέρα Σκαρίμπα, λίγο

πριν η ταινία βγει στις αί-

θουσες,

στις 10 Δεκεμβρίου. 

Το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου,

στις αθλητικές εγκαταστά-

σεις του Αγίου Κοσμά, διορ-

γανώθηκε τουρνουά μεταξύ

της ομάδας των Πανθήρων

(οι ηθοποιοί της ταινίας Πέ-

τρος Λαγούτης και Κώστας

Φραγκολιάς, οι ποδοσφαιρι-

στές που συμμετέχουν στην

ταινία Γιάννης Φουντουλά-

κης και Κρίστιαν Ντα Κόστα

και ο Γιάννης Γεωργόπου-

λος της Audio Visual ως τερ-

ματοφύλακας), και των ομά-

δων των χορηγών και χορη-

γών επικοινωνίας Puma,

Nova, Mad, NovaΣπορ FM

και Λάμψη.

Ο τελικός βρήκε στο γήπε-

δο τους Πάνθηρες εναντίον

του MAD και έληξε με 3 – 1.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου,

έγινε η απονομή του Κυπέλ-

λου στους νικητές, παρου-

σία όλων των συμμετεχό-

ντων και των συνεργατών. 

Την απονομή του «Χρυσού

Παπουτσιού» έκαναν οι

star του Ελληνικού πρωτα-

θλήματος ποδοσφαίρου

Σεμπαστιάν Λέτο και Λου-

ίς Ντιόγκο στην απαστρά-

πτουσα πρόεδρο των Παν-

θήρων Σμαράγδα Καρύδη

που, φυσικά, κρατά στην

ταινία τον πρωταγωνιστικό

ρόλο της Βέρας Σκαρίμπα. 

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

ΒΡΑΔΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Για τους νέους του Πανοράματος Παλλήνης, 15-30 ετών,

ετοιμάζει ο Σύλλογος βραδιά νεολαίας, στο «Τσάι & Συ-

μπάθεια» στο Πικέρμι, Λ. Μαραθώνος - Αγ. Χριστόφο-

ρος, τη Δευτέρα, 28 Δεκέμβρη 2009, ώρα 9 μμ

Προσοχή: Η μουσική βραδιά αφορά τους νέους από το

Πανόραμα, όχι όσους «αισθάνονται νέοι»

Συγκρότημα με LIVE ROCK μουσική

Βράβευση επιτυχόντων Πανοραμιτών σε ΑΕΙ 2009 

Τα (πρώτα) ποτά ΔΩΡΕΑΝ.

“Η κληρονόμος” ...παίζει μπάλα

H Λήδα Μασούρα ερμηνεύει 
και μιλά για τη μουσική για πιάνο

του Ισαάκ Αλμπένιθ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από το θάνατο

του Ισαάκ Αλμπένιθ, η Λήδα Μασούρα θα μιλήσει για τον κορυ-

φαίο πιανίστα που αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα

στη διαμόρφωση του ισπανικού κλασικού μουσικού ιδιώματος.

Στη διάλεξή της που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δε-

κεμβρίου, στις 7μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μεγάλης

Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», η

γνωστή πιανίστα και καθηγήτρια πιάνου θα εξετάσει την πλη-

θωρική προσωπικότητα του Ισπανού συνθέτη με αναφορές

στους συνθέτες και τα είδη μουσικής που επηρέασαν τη μορφή

και το ύφος των έργων του. Παράλληλα θα ερμηνεύσει στο πιά-

νο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις πρώιμες συνθέσεις

του, από τα έργα του με παιδαγωγικό προσανατολισμό καθώς

και από το αδιαμφισβήτητο αριστούργημά του, τη σουίτα Iberia. 
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Ο δημ. Σύμβουλος Δ. Κυπριώτης επε-

σήμανε ότι πρέπει το Ν.Σ. να πάρει

πολιτική απόφαση.

Καυτηρίασε την απόφαση της Περι-

φέρειας τέσσερις ημέρες μετά τις

εκλογές, και επεσήμανε ότι ο εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Βάρκιζας έχει προ-

σφύγει στο ΣτΕ κατά του Προεδρικού

Διατάγματος για την παραλία, η ο

ποία εκδικάζεται σε λίγες ημέρες.

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, εξήγησε

ότι έχουμε να κάνουμε με δύο ξεχω-

ριστά πράγματα.

1) Τη ΜΠΕ με λεπτομέρειες και επι-

χειρήματα και

2) Την πολιτική απόφαση.

Πρότεινε δε να πάρουν δύο ξεχωρι-

στές αποφάσεις.

Ο νομ. Σύμβουλος Νίκος Στεφανίδης,

τόνισε ότι πρέπει να καταργηθούν οι

νόμοι του 2001 και του 2003 επί  κυ-

βερνήσεων Σημίτη - που αφορούν το

παραλιακό μέτωπο – καθώς και ο τε-

λευταίος του 2009 για αξιοποίηση

των παραλίων των λιμνών και των πο-

ταμών!

Η Ι. Στεργίου απευθυνόμενη στους

ενδιαφερόμενους της Βάρης επεσή-

μανε ότι: «καμία πολιτική απόφαση
δεν θα σας δικαιώσει. Πρέπει να στα-
θείτε μπροστά, να το εμποδίσετε να
γίνει».

Ο Θανάσης Μπαλής επεσήμανε ότι:

«η μελέτη αυτή δεν νομιμοποιείται
από πουθενά». Και γι’ αυτό πρότεινε

την απόρριψή της. Ηταν και ο λόγος

που μειοψήφησε στην πρόταση του

Νομάρχη για αναβολή.

Τέλος το Ν.Σ. αποφάσισε κατά πλειο-

ψηφία 

Α) την αναβολή της γνωμοδότησης

της ΜΠΕ προκειμένου να τους προ-

σκομιστούν συμπληρωματικά στοι-

χεία

Β) Στα πλαίσια της διακηρυγμένης θέ-

σης του για ελεύθερες παραλίες στην

Αττική, να απαιτήσει από τις νέες πο-

λιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Οι-

κονομίας-Ανταγωνιστικότητας-Ναυτι-

λίας και Περιβάλλοντος-Ενέργειας-

Κλιματικής Αλλαγής , την ανάκληση

τόσο της απόφασης της ΕΤΑ Α.Ε. για

τη δήθεν αξιοποίηση της παραλίας

της Βάρης, η οποία πρέπει να αποδο-

θεί στον Δήμο Βάρης, όσο και των νο-

μοθετικών ρυθμίσεων που δεσμεύουν

παραλίες στην Αττική για επιχειρημα-

τική αξιοποίηση αποκλείοντας την

ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε

αυτές. 

Να πάρουν θέση οι βουλευτές

Το θέμα είναι όντως πολιτικό, όπως

το επεσήμανε και ο δήμαρχος Παν.

Καπετανέας και ο Δ. Κυπριώτης και

για το λόγο αυτό θα πρέπει να πά-

ρουν θέση οι βουλευτές της Περιφέ-

ρειας, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, που οι

περισσότεροι έχουν εκφράσει την

αντίθεσή τους για την «αξιοποίηση»

του παραλιακού μετώπου όταν βρί-

σκονταν στην αντιπολίτευση.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΗΣ

1) Αγωνιζόμαστε και δεν διαπραγματευόμαστε, για ελεύθερες

παραλίες 

2) Δεν θα δεχτούμε στο όνομα της δήθεν «ανάπλασης»,

«εμπορευματοποίηση της Ανατολικής Παραλίας»

3) Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καμία είδους περίφραξη

στην παραλία μας 

4) Η Βάρη και η Βάρκιζα δεν έχει ανάγκη από εστιατόρια πο-

λυτελείας και θερινά σινεμά με αναψυκτήριο και τραπεζοκαθί-

σματα που θα προκαλέσουν την τσιμεντοποίηση της παρα-

λίας, την πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και γενικά την

υποβάθμιση του περιβάλλοντος

5) Έχουμε υποβάλει στους αρμόδιους φορείς και για την

πραγματική και όχι προσχηματική ανάπλαση και για την ορθο-

λογική διαχείριση  της Ανατολικής Παραλίας της Βάρκιζας

από το Δήμο μας.

6) Δεν δεχόμαστε να εγκριθούν και να πραγματοποιηθούν έρ-

γα στην περιοχή του Ν.Α.Ο.Β.Β. τα οποία δεν είναι απαραίτη-

τα για την λειτουργία του Ομίλου σύμφωνα με το καταστατι-

κό του και τις αποδεδειγμένες ανάγκες του (π.χ. πλωτή προ-

βλήτα η οποία φαίνεται στα σχέδια αλλά δεν αναφέρεται στην

ΜΠΕ, γλύστρες ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών κ.λ.π.)

7) Τέλος, επισημαίνεται το γεγονός ότι η προώθηση της ΜΠΕ

προς έγκριση στις 30-09-2009 (4 μέρες πριν τις εθνικές εκλο-

γές με προφανή στόχο να δεσμευτεί η νέα κυβέρνηση και ενώ

είναι γνωστό ότι εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας

να εκδικασθούν αιτήσεις ακύρωσης κατά του από 05-03-2004

Προεδρικού διατάγματος για τον [(καθορισμό ζωνών προστα-

σίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμό δόμησης στην πα-

ραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό όρμο μέχρι την

Αγία Μαρίνα)] είναι ενέργεια κατακριτέα και καταδικαστέα.

Αναβολή ψήφισε η Νομαρχία 

για την παραλία της Βάρκιζας

Επιστολές που λάβαμε
Λάβαμε συστημένη επιστολή κοινοποίηση(;) απάντησης του δημοτι-

κού συμβούλου Βούλας Παναγιώτη Σωτηρόπουλου, (Π.Σ.) σε δημο-

σίευμα του Αγγελου Αποστολάτου (Α.Α.) σχετικό με τις προτάσεις

του πρώτου (Π.Σ.) για το πρώην camping και τη Β’ πλαζ Βούλας.

Η τετρασέλιδη επιστολή του ο Π.Σ. – δεν είναι δυνατόν να δημοσι-

ευθεί, λόγω εκτάσεως αλλά και διαρθρώσεως, αφού πιάνει φράση –

φράση την επιστολή του Α.Α. και απαντά (στην παράγραφο α, στην

παράγραφο β κ.ο.κ.), έτσι που για να κατανοήσει ο αναγνώστης θα

έπρεπε να επαναδημοσιεύσουμε τον Α.Α. και δίπλα την επιστολή του

Π.Σ., πράγμα που δεν είναι δυνατόν να κάνουμε και γιατί θα κουρά-

σουμε τον αναγνώστη, αλλά και λόγω χώρου.

Πάντως, ο Π.Σ.  αναφέρεται στο ιστορικό των καλών σχέσεών του με

τον Αποστολάτο αλλά και τον κατακρίνει για κάποιες εικαζόμενες

επιλογές του ή μη.

Επί της ουσίας όμως εμμένει στις προτάσεις του για το camping και

τη Β’ πλαζ και υπεραμύνεται αυτών.

Δεν απαντά όμως στο σχόλιο της «7ης» γιατί, άλλα ψήφιζε στο συμ-

βούλιο και άλλα πρότεινε στο άρθρο του.

Καθώς επίσης και στην ερώτησή μας κατά πόσον ενδείκνυται ν’ ανα-

λάβει η Βούλα επιπλέον υπερτοπικού χαρακτήρα υπηρεσίες είτε για

τη νεολαία, είτε για τους μετανάστες κλπ.

Επιστολή επίσης λάβαμε από τον αναγνώστη μας Μαθιό Κολυδά.

Επιστολή που απευθύνει στον Σωτήρη Μεθενίτη, για άρθρο του

που δημοσιεύθηκε στην “7η” και την οποία μας κοινοποίησε. και

θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο.

Γιατί Αντώνη Σαμαρά
Μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου 2009, στο μεγάλο και δύσκολο σταυ-

ροδρόμι που οδηγείται σε λίγες ημέρες η Νέα Δη-

μοκρατία για την εκλογή του νέου αρχηγού της, ο

νεοδημοκράτης Ελληνας ψηφοφόρος καλείται να

επιλέξει Αρχηγό, που είναι αντίθετος σε κάθε

ίχνος αλαζονείας και ιδιοτελούς εκμετάλλευσης

για πλουτισμό στην άσκηση εξουσίας, ρεβανσι-

σμού, νεποτισμού και ιδιοτελών τακτικισμών για

τη νομή της. 

Ταγμένος ιδεολογικοπολιτικά στον κοινωνικό φι-

λελευθερισμό με άξονα τον πολίτη και όχι τον

κρατισμό, με άνοιγμα αμφίπλευρης προσέλκυσης

του Ελληνα πολίτη στις αρχές αυτές, ικανός να

φέρει τον νεοδημοκράτη πάλι στο κόμμα του και

τη Νέα Δημοκρατία ξανά στην εξουσία. Να συ-

σπειρώσει ευρύτερα τον πολίτη στις παραπάνω

αρχές με τον καθαρό και ίσιο πολιτικό του λόγο

και να δώσει ελπίδα κυρίως στη νεολαία, για μια

Ελλάδα αυτάρκη, ανεξάρτητη, οριοθετημένη πο-

λιτικά και εθνικά. Μια Ελλάδα κοσμοπολίτισσα

ΟΧΙ όμως νομαρχία της Ευρώπης.

Να αγκαλιάζει αδιακρίτως όλους τους Ελληνες

χωρίς ταξικές διακρίσεις. Να ακούει και να επικοι-

νωνεί με τον πολίτη και να κάνει πολιτική πράξη

την Πολιτική Επιστήμη, που έχει σπουδάσει. Να

έχει αναγνωρισμένες ηγετικές ικανότητες και να

περνάει τον πολιτικό του λόγο εθνικά, αγγίζοντας

την ψυχή του Ελληνα.

ΝΑΙ, για όλα τα παραπάνω ο Αντώνης Σαμαράς

αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.

Αναστάσιος Φράγκος

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΟΧΙ τηλεοπτικό Σόου

η εκλογή Προέδρου Ν.Δ.
Λέει ο Αντώνης 

Σαμαράς

Πάνω στην πρόταση της Ντόρας

Μπακογιάννη για τηλεοπτικούς

διαξιφισμούς (debates) μεταξύ

των υποψηφίων για την προεδρεία

της Ν.Δ. ο

Αντώνης Σα-

μαράς απά-

ντησε:

Ακούω και κά-

ποιους να θέ-

λουν debate.

Καλά, τι

θέλουν;

Δεν ακούν τη φωνή της βάσης; 

Δεν θα επιτρέψω να γίνουν τα

εσωτερικά μας τηλεοπτικό θέαμα,

όπου εμείς θα τσακωνόμαστε και

θα χαίρονται μόνο οι αντίπαλοί

μας!

Παράσταση για το ΠΑΣΟΚ θέλουν

να δώσουμε; Χρειάζεται περισσό-

τερη ευθύνη!

Να σκεφτόμαστε τη ΝΔ και μετά

τις εκλογές!
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Την Τετάρτη 4/11 στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου ζήσαμε την

πλήρη απαξίωση του θεσμού του Δη-

μοτικού μας Συμβουλίου, με την απο-

χώρηση συνολικά της αντιπολίτευσης

από τη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη.

Το να αποχωρεί η αντιπολίτευση από

το Δημοτικό Συμβούλιο και να απέχει

της συζήτησης για τόσο σοβαρά θέμα-

τα αποτελεί επιλογή της. 

Αλλά επειδή η Αυτοδιοίκηση και οι εκ-

πρόσωποί της οφείλουν να ενεργούν

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

και των πολιτών και όχι με κινήσεις

εντυπωσιασμού, η Δημοτική Αρχή  και

εγώ προσωπικά θέλουμε να ενημερώ-

σουμε τους δημότες μας για την αλή-

θεια, που αφορά άμεσα τους ίδιους και

την καθημερινότητά τους.

1) Οι δημότες μας πρέπει να ξέρουν

ότι η σημερινή μείζων αντιπολίτευση

μας άφησε έναν καταχρεωμένο δήμο

με υποχρεώσεις κοντά στα 6 εκατ. ευ-

ρώ, αν συνυπολογίσουμε και τις υπο-

χρεώσεις των Νομικών Προσώπων.

Έτσι από την πρώτη στιγμή που ανα-

λάβαμε, το 2007, προσπαθήσαμε να

ανταπεξέλθουμε στο δυσβάσταχτο

χρέος και παράλληλα να μην επιβαρύ-

νουμε οικονομικά τον δημότη.

2) Οι δημότες μας πρέπει να γνωρί-

ζουν ότι για τρία χρόνια έμειναν παγω-

μένα στην ουσία τα δημοτικά τέλη,

ενώ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες

οικογένειες, καθώς και για τα ιδρύμα-

τα δημόσιου χαρακτήρα, υπήρξε μεγά-

λη μείωση των τελών (κατά 50%), με

κοινωνική ευαισθησία. Επίσης να επι-

σημάνουμε ότι οι δημότες μας επιβα-

ρύνονται πολύ λιγότερο (1,07 ευρώ

ανά τ.μ.) σε σχέση με δημότες άλλων

πόλεων της ευρύτερης περιοχής.

Ταυτόχρονα:

α) Ανανεώσαμε τον τεχνικό μας εξο-

πλισμό με τρία σύγχρονα απορριμμα-

τοφόρα και επισκευάσαμε όλα τα πα-

λιά που ήταν σε απελπιστική κατάστα-

ση, ενώ προμηθευτήκαμε 200 κάδους

επιπλέον.

β) Αναπλάθουμε και διαμορφώνουμε

το αμαξοστάσιο προκειμένου να είναι

λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμι-

σμένο.

γ) Προχωρήσαμε συστηματικά την

ανακύκλωση για διάφορα υλικά: χαρτί,

γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό κλπ.

δ) Προωθούμε με γρήγορους ρυθμούς

την ανακύκλωση για ηλεκτρικές και

ηλεκτρονικές συσκευές.

ε) Προωθούμε επιπλέον τον ηλεκτρο-

φωτισμό κεντρικών σημείων της πό-

λης με μεθόδους προστασίας του πε-

ριβάλλοντος και μείωσης της ενέργει-

ας μέσα στα πλαίσια της Πράσινης

ανάπτυξης και με στόχο την ποιότητα

ζωής των δημοτών.

Γιατί λοιπόν αποχωρεί η Αντιπολίτευση; 

Για το πάγωμα δημοτικών τελών επί

τρία χρόνια;

Για τη μείωση των τελών σε δημότες μας

που πρέπει να στηρίξουμε με πράξεις και

το οποίο το κάναμε με συνέπεια;

Μήπως γιατί οι ίδιοι, ως προηγούμενη

δημοτική αρχή, μας κληρονόμησαν, όχι

έργα και ανάπτυξη, αλλά χρέη και πλή-

ρη αποδιοργάνωση του δήμου;

Ή μήπως επειδή μειώσαμε το χρέος

κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου με συνετή

πολιτική και αίσθημα ευθύνης με ταυ-

τόχρονη αύξηση της περιουσίας του

δήμου;

Οι αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για να

δικαιολογήσει την αποχώρησή της από

το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν

να πείσουν τους δημότες μας.

Η συγκεκριμένη αποχώρηση είναι

ενταγμένη σε έναν γενικότερο σχε-

διασμό της Αντιπολίτευσης ενόψει των

δημοτικών εκλογών, που θα στηρίζεται

σε σκληρή και ανέξοδη επίθεση προς

όλους και όλα, με αφετηρία τα δημοτι-

κά τέλη και θα συνεχιστεί προφανώς

κατά την συζήτηση του προϋπολογι-

σμού και του τεχνικού προγράμματος. 

Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επι-

λογές του. Οι εκλογές όμως απέχουν

πολύ ακόμα!  

Εμείς ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή συ-

νεχίζουμε με γνώμονα πάντα το καλό

του δημότη και της πόλης μας. 

Σπύρος Κωνσταντάς

Δήμαρχος Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς γράφει για τη
συνεδρίαση της 4/11, όπου ψηφίστηκαν τα δημοτικά τέλη και
αποχώρησε η μειοψηφία.
Τότε, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, από τη συνεδρίαση, όπου απο-
χώρησε σύσσωμη η μειοψηφία, αφού αιτιολόγησε τη θέση
της.
Ο λόγος αποχώρησης της μειοψηφίας, όπως το δήλωσε,
ήταν η έλλειψη εισηγήσεων για τα θέματα των δημοτικών τε-
λών, προκειμένου να μελετήσουν πριν προσέλθουν για τη συ-
ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είχαμε δημοσιεύσει δε στο φύλλο 606/24.11 και κοινή ανα-
κοίνωση των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Πολιτική ουσίας και κοινωνικής ευαισθησίας

προς όφελος των δημοτών 

Στις αιτιάσεις του Δημάρχου Σπ.  Κωνσταντά, απαντά ο συνδυα-

σμός «Παλλήνη-Ενότητα & Προοπτική» με επικεφαλής τον Αν.

Μπουντουβά, ο οποίος τονίζει ότι ο δήμαρχος με την ανακοίνωσή

του στον Τύπο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, χαρακτηρίζο-

ντας την αποχώρησή τους «για κίνηση εντυπωσιασμού!». Γράφει

δε  μεταξύ άλλων: 

«Το πιο λυπηρό όμως είναι, ότι ο κ. Κων-
σταντάς δεν θέλει έστω και τώρα να κα-
ταλάβει τις ενέργειές του  και ότι στην
εποχή που ζούμε δεν μπορεί να φέρεται
με Ναπολεόντεια συμπεριφορά, απαξιώ-
νοντας και περιφρονώντας το θεσμό του
Δημοτικού Συμβουλίου και κατ΄ επέκτα-
ση τους πολίτες της Παλλήνης.
Γιατί  η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο για τα δημοτικά τέλη, δεν έχει να κά-
νει μόνο με τις τιμές, αλλά και με την

παροχή των υπηρεσιών του Δήμου και την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών.
Αντί λοιπόν ο κ. Κωνσταντάς σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση
να καταθέσει τις προτάσεις του έγκαιρα, ώστε αυτές να τύχουν
κριτικής και βελτιώσεων από πλευράς αντιπολίτευσης, προσήλθε
στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς τις απαιτούμενες εισηγήσεις και
δεν έκανε δεκτό το εύλογο αίτημα σύσσωμης της Αντιπολίτευσης
για ολιγοήμερη αναβολή.

…
Ταυτόχρονα με την ανακοίνωσή του, καταβάλει προσπάθεια να
πείσει τους δημότες, για το “δημιουργικό του έργο” τα τρία τελευ-
ταία χρόνια (τα 11 λέμε εμείς)! Αναφέρει  ότι τα δημοτικά τέλη
έμειναν στάσιμα, αποκρύπτοντας την αλήθεια ότι τα δύο πρώτα
χρόνια προέβη σε αυξήσεις 4 και 3% αντίστοιχα, παρά την πρότα-
ση του Συνδυασμού μας να μη γίνει καμιά  αύξηση λόγω της οικο-
νομικής δυσκολίας που περνούσαν τα νοικοκυριά. Εδώ πρέπει να
υπενθυμίσουμε στον κ. Κωνσταντά ότι όταν ήταν στην αντιπολί-
τευση, αντίστοιχες αυξήσεις τις χαρακτήριζε αιμορραγία για τον
φτωχό πολίτη!
Ταυτόχρονα εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι ο Δήμος

απέκτησε επί δημαρχίας του τρία απορριμματοφόρα οχήματα (με

δάνεια!) και επισκεύασε τα παλιά. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι οι

κάτοικοι της Παλλήνης εκφράζουν συνεχώς τη δυσαρέσκειά τους

για την καθαριότητα της πόλης. Γιατί πέρα από την αποκομιδή των

σκουπιδιών, οι πολίτες απαιτούν να έχουν καθαρούς δρόμους, πε-

ζοδρόμια, κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους. 

...  Η παράταξή μας από το 2006 έχει καταθέσει προτάσεις – και

το κάνει κάθε χρόνο - που θα συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιό-

τητας ζωής, αλλά καμιά σχεδόν από αυτές δεν υλοποιήθηκε με

αποτέλεσμα η πόλη και στον τομέα αυτό να έχει τελματώσει.

Καταγράφει για μια ακόμη φορά τις προτάσεις του και καλεί το δή-

μαρχο “έστω και τώρα, τελευταία χρονιά της δημοτικής του θητεί-
ας, να τις μελετήσει και να πράξει τα δέοντα”.

«Ποιος απαξιώνει και περιφρονεί το θεσμό του Δ. Σ. και
τους Πολίτες της Παλλήνης κ. Κωνσταντά;»

απαντά ο Αν. Μπουντουβάς
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«Ο μύθος δεν υπάρχει μόνο για να ερμη-
νεύονται διαμέσου αυτού κοινωνικά και
ψυχολογικά φαινόμενα. Αποτελεί ο ίδιος,
μια αξία αυτή  καθ΄αυτή». 

Κ. Τσάτσος ακαδημαϊκός

Τους αρχαίους μύθους τους  κατανοούμε

ανάλογα με την παιδεία που διαθέτομε,   στη

λαϊκίστικη  βαθμίδα του απλού παραμυθιού

και στη μυητική ή αλληγορική. Με δυό λόγια,

ο  μύθος εκτός από την εύληπτη αφήγηση,

υποκρύπτει ενίοτε και μια βαθύτερη αλληγο-

ρία, όχι πάντα προσιτή στους πολλούς. Αυτοί

οι πολλοί και ιδιαίτερα οι μη “κατά κάποιο

τρόπο σοφοί και  ικανοί”, ή απλά  αδιάφοροι,

συνήθως  αντιπαρέρχονται  την αλληγορία,

χωρίς να την αντιληφθούν. Σ’ αυτούς τους

πολλούς όμως, που έλκονται  από τη λαϊκό-

τητά του, στηρίζεται η  ευφυής διαχρονική δι-

αιώνηση.   Εξ’ αυτών των πολλών, μας λέγει

ο Καβάφης*, επιτυγχάνεται η επιλογή των

ολίγων,  ήτοι των σοφών, των μεμυημένων,

εκείνων δηλαδή των διορατικών που μπο-

ρούν  να  αντιληφθούν   «τη μυστική βοή των

πλησιαζόντων γεγονότων. Ενώ εις την οδόν

έξω, δεν ακούν οι λαοί».

Επιτυχώς λοιπόν διαπιστώνει ο Αντώνης  Κο-

νταράτος,  γράφοντας πως  «οι πολλοί,  που

είναι και οι λιγότερο ενήμεροι, δεν  είναι ικα-

νοί να αποδεχθούν τις υποκρυπτόμενες  αλή-

θειες». Χαρακτηριστικό πάλι είναι, ότι αυτές

οι λανθάνουσες αλήθειες, -όταν στο πέρα-

σμα των χρόνων οι ίδιοι μύθοι ξαναδιαβάζο-

νται,- ενίοτε αποδεσμεύονται και με νέες τώ-

ρα ερμηνείες,  κληρονομούνται από τη μια

γενιά, στην επόμενη. 

Κάτω από  αυτή  τη σκοπιά, πρέπει να διαβά-

σομε  τα παρακάτω. 

Ο Διόνυσος, σύμφωνα με  τον ΄Ομηρο, γεν-

νήθηκε στη Θήβα. (Υμνοι, VI. 56).  Πατέρας

του ήταν ο Δίας ο αθάνατος , μητέρα του η

Σεμέλη, η θνητή κόρη του Κάδμου και της Αρ-

μονίας.  Η Ήρα, όταν έμαθε ότι η Σεμέλη έχει

στην κοιλιά της παιδί του Δία, θύμωσε σφό-

δρα. Ήθελε να εκδικηθεί.  Πήρε την ανθρώπι-

νη μορφή της  και - πονηρά -απαίτησε από

την Σεμέλη να ζητήσει από τον Δία να της

παρουσιασθεί για  να τον θαυμάσει έστω για

μια φορά, με όλη του την μεγαλοπρέπεια. Ο

Δίας αρνήθηκε, γιατί προέβλεπε το κακό που

θα ερχότανε από την τρομερή θωριά του, αλ-

λά μπροστά στη γυναικεία επιμονή της Σεμέ-

λης, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Παρου-

σιάστηκε λοιπόν μπροστά της, μεγαλόπρε-

πος, τρομερός με βροντές, αστραπές και κε-

ραυνούς. Από τις συνοδευτικές  φωτιές, καί-

γεται  η δύσμοιρη  Σεμέλη. Το παιδί κινδυ-

νεύει από μια πρόωρη γέννηση που επίκειται.

Πρόωρη γέννηση θα ισοδυναμούσε με παιδί

μεν θεού αλλά θνητό. Κι αυτό το “θνητό”, για

τουλάχιστον δικό του παιδί, ο Δίας δεν το δε-

χόταν. Μπροστά  λοιπόν σ’ αυτό το ενδεχό-

μενο,  ο θεός αρπάζει  το έμβρυο από την κοι-

λιά της νεκρής μάνας, ζωντανό· αμέσως  σχί-

ζει το μηρό του, το ενταφιάζει, το ράβει μέσα

σ’ αυτόν, επιτυγχάνοντας έτσι, τη συνέχιση

μιάς έκτοπης εγκυμοσύνης μέχρι της επιθυ-

μητής τελείωσης. Ο Διόνυσος λοιπόν, γεννή-

θηκε για δεύτερη και τελειωτική φορά, μα μέ-

σα από τον μηρό του Ολύμπιου Δία· τώρα σαν

τελειόμηνο  μωρό. Ο θεός Δίας όμως εξακο-

λουθεί να φοβάται την “μήνιν”, δηλαδή εκδί-

κηση, της γυναίκας του Ήρας.  Για να προφυ-

λάξει λοιπόν το  μωρό, το μεταμορφώνει σε

κριάρι. Με τον Ερμή, το στέλνει στο μυθικό

βουνό Νύσα να το αναθρέψουν οι νύμφες

Νυσιάδες.

Το παιδί μεγαλώνει και παίρνει το όνομα Διό-

νυσος. Σύνθετο όνομα από  τον Δία και το

όρος Νύσα. 

Ο Παυσανίας στις “Περιηγήσεις”, μας  αναφέ-

ρει και άλλη εκδοχή του μύθου. Η ΄Ηρα, όταν

έμαθε ότι γεννήθηκε το παιδί Διόνυσος,

στέλνει τους Τιτάνες να το εξοντώσουν. Αυ-

τοί το καταβροχθίζουν. Προλαβαίνει  πάλι ο

Δίας, αρπάζει αμέσως την καρδιά του  και το

αναγεννά. Συνάμα τιμωρεί, κατακεραυνώνει

τους Τιτάνες. Από τη στάχτη τους  γεννιέται

το ανθρώπινο  γένος.

Ο Διόνυσος είναι ο θεός της γονιμότητας  και

της βλάστησης· ο προστάτης των καρποφό-

ρων δένδρων. Αυτός που δίδαξε στους αν-

θρώπους την καλλιέργεια της αμπέλου και

την παραγωγή του οίνου. Ονομάζεται και

Βάκχος ή  Ίακχος - θεός της αμπέλου και του

οίνου. Η λατρεία του Διονύσου είναι “οργια-

στική”. Τον συνοδεύουν σάτυροι, που σε

συλλογικό χορό,  ξέφρενη  μανία, με συνοδό

μουσική και αυλό  μεταδίδουν έξαψη, πάθος

θεϊκό, παραλήρημα, σε μια εκδήλωση τελε-

τουργικής εκτόνωσης.

Αξίζει τον κόπο να σταθούμε  στη συμβολική

περιγραφή του βλαστικού κύκλου της αμπέ-

λου. Σαν τον Διόνυσο που πεθαίνει και ξανα-

γεννιέται, η φύση  φαίνεται να πεθαίνει το

χειμώνα και  να ξαναγεννιέται την άνοιξη:
– Ο Διόνυσος  συμβολικά κομματιάζεται και

τα κομμάτια του σκορπίζονται. Ο καρπός της

βλάστησης παύει να ζει  και σαν  σπόροι δια-

σκορπίζονται σε εστίες  μιάς μελλούμενης

αναβίωσης. 

– Η καρδιά του Διόνυσου κομματιάζεται και

ξαναγεννιέται. Η άμπελος κλαδεύεται βάναυ-

σα, μένει ένα κούτσουρο και από αυτό το

ακρωτηριασμένο ξεράδι, ξαναγεννιέται με

νέα καρδιά.  

– Ο Διόνυσος διαμελίζεται και ξαναγεννιέ-

ται. Τα σταφύλια πατιώνται, συνθλίβονται και

τελικά μετουσιώνονται με θεία διαδικασία σε

κρασί. 

– Ο  ουράνιος Δίας, (βροχή και   ήλιος) γονι-

μοποιεί την ανθρώπινη, τη γήϊνη  Σεμέλη

(έδαφος). Η Σεμέλη γεννά  το κλίμα, αυτό το

κούτσουρο του χειμώνα, που  την άνοιξη  σχί-

ζεται σαν τον μηρό του Δία και δέχεται  με

“μπόλιασμα”·  το μάτι της ήμερης κλιματίδας,

που ράβεται και δένεται στην σχισμή  της

άγριας· εκεί κοντά στο γόνατο (κόμβο), για

να ξεπετάξει νέο γέννημα την άνοιξη. Το

γέννημα το νέο, το χνουδάτο ξανθό κεφαλά-

κι, η απόδειξη προσφοράς του αρχαίου Ολύ-

μπιου ελληνικού θεού. 

Η αλληγορία του όλου μύθου, είναι η ανά-

σταση από το θάνατο, η επάνοδος στη ζωή. Ο

αιώνιος ο διακαής πόθος του ανθρώπου. Εδώ

ο Διόνυσος συμβιβάζει αντιφάσεις. Την αντί-

φαση της θείας  πνευματικής απολλώνειας

και της κατώτερης υλικής βακχικής υπόστα-

σης του ανθρώπου. Αυτής της φύσης, της

υποταγμένης σε μια άγνωστη υπέρτατη θαυ-

μαστή δύναμη. Εδώ ο Διόνυσος, ο “εν δυνά-

μει θεός” χαράζει το άγνωστο πεπρωμένο,

αλλά και την προαιώνια επιδίωξη του ανθρώ-

που.

–––––––––––––
* Καβάφης: Από το ποίημα “Σοφοί δε προσιό-

ντων”. 
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Διόνυσος  ο “εν δυνάμει” θεός

1 Ακόμη αντηχεί στ’ αυτιά μου η φράση του Γιώργου Παπανδρέου

προεκλογικά «υπάρχουν χρήματα» όταν βρισκόταν σε αντιπαράθεση

με τα λεγόμενα του Κ. Καραμανλή που παρουσίαζε μία ζοφερή εικόνα

για την οικονομία που θα αντιμετώπιζαν μετεκλογικά.

Τώρα, τι άλλαξε;

Τώρα γιατί δεν «υπάρχουν χρήματα» και ξεκινάει με άγρια αφαίμαξη

των χαμηλών στρωμάτων των εργαζομένων;

Σοφή η παροιμία «όποιος είν’ έξω απ’ το χορό πολλά τραγούδια ξέρει».

1 Κι αν πρέπει να κάνουμε θυσίες, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε;

Από αυτόν που τα βγάζει πέρα μόλις και μετά βίας ή με τις offshore

εταιρίες που δεν πληρώνουν μία!

Δεν έπρεπε να δώσουν το καλό παράδειγμα ξεκινώντας από τα παρα-

στατικά έξοδα (κοινώς μισθών) των βουλευτών, των παχυλών μισθών

των διευθυντάδων και των προέδρων των ΔΕΚΟ;

Πώς θα πείσετε κύριοι να δώσω μία ακόμη σταγόνα αίμα, από το λίγο

που μου έχει απομείνει, όταν εσείς έχετε πάρει το καλαμάκι και ρου-

φάτε σφυρίζοντας αδιάφορα!

1 Λοιπόν, είναι απίστευτο. Αυτό το πλατύ χαμόγελο της Ντόρας, έχε-

τε δει, τις τελευταίες ημέρες, πως έχει αρχίσει να γίνεται μία κακιά

γκριμάτσα;

Όταν την ξαναδείτε στο «γυαλί» παρατηρήστε το. Εχει αρχίσει να

βγαίνει το αληθινό πρόσωπο, μετά τα τελευταία δυσάρεστα νέα, για

τις μετρήσεις των ποσοστών προτίμησης!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η Πρόεδρος των “Ανοιχτών Οριζόντων”,

Α. Λυγνού και όλο το Συντονιστικό Συμ-

βούλιο, παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακο-

λουθία του τ. δημάρχου Γλυφάδας Θεό-

δωρου Σπονδυλίδη, και εξέφρασαν στην

οικογένειά του τα θερμά τους συλλυπη-

τήρια.

Όπως ανέφερε η Α. Λυγνού, στο έκτακτο

Δημοτικό Συμβούλιο της 5/11/09, ο Θ.

Σπονδυλίδης υπήρξε ο μακροβιότερος

Δήμαρχος μετά την μεταπολίτευση και

συνέδεσε το όνομά του με το σύγχρονο

πρόσωπο της πόλης.

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές

μας έχουμε χρέος να αναγνωρίσουμε τη

μεγάλη προσφορά του, που επί 35 συνα-

πτά χρόνια παρουσίας στα κοινά η ίδια η

ζωή επιβεβαίωσε.

Ο Θ. Σπονδυλίδης ήταν πνεύμα ανήσυχο,

με όραμα για την πόλη, αποφασιστικός,

ανοιχτός στις καινοτομίες και αποτελε-

σματικός. Επί Δημαρχίας του έγινε η βα-

σική στελέχωση των υπηρεσιών, ψηφί-

στηκε αξιόλογος Οργανισμός Εσωτερι-

κής Υπηρεσίας, ιδρύθηκαν τα Νομικά

Πρόσωπα, οι Οργανισμοί, τα πρώτα ΚΑ-

ΠΗ και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, πέρα-

σε η Πολεοδομία στο Δήμο.

Κατά γενική ομολογία έγιναν σημαντικά

έργα, που έλυσαν προβλήματα και σε με-

γάλο βαθμό βελτίωσαν την ποιότητα ζω-

ής των πολιτών, δίνοντας ταυτόχρονα

δείγμα γραφής για το πώς πρέπει να είναι

οι σύγχρονες πόλεις.

Ο Θ. Σπονδυλίδης, βαθύς γνώστης των

θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

έδωσε μάχες για να αποκτήσουν οι Δήμοι

ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους με

αποκέντρωση του γραφειοκρατικού κρά-

τους.

Πάντα νοιαζόταν γι’ αυτά που δεν έγιναν

και είτε ως Δήμαρχος είτε ως Δημοτικός

Σύμβουλος, έβρισκε τον τρόπο να είναι

χρήσιμος και ουσιαστικός.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την διάρ-

κεια της θητείας του, ως Δημοτικός Σύμ-

βουλος, στα έδρανα της Αντιπολίτευσης,

προσέφερε απλόχερα την εμπειρία του

και τις γνώσεις του, τιμώντας την ψήφο

των συμπολιτών του.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την απουσία

του, χάνει ένα άξιο στήριγμά της, έναν δι-

κό της άνθρωπο, ο οποίος περνάει στην

ιστορία της πόλης σαν μια ξεχωριστή

προσωπικότητα που σημάδεψε θετικά την

πορεία της.

Άποψή μας είναι ότι κεντρικός δρόμος

της Γλυφάδας, που τόσο αγάπησε, πρέ-

πει να φέρει το όνομά του και με πρωτο-

βουλία του Δήμου να γίνει σύντομα πολι-

τικό μνημόσυνο, εφόσον συμφωνεί και η

οικογένειά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπά-

ζει. Αιωνία του η μνήμη!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ τ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ
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Ήταν η πρώτη φορά στα ελληνικά κοινοβουλευ-

τικά χρονικά που πρωθυπουργός ξεκίνησε τις

προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του

με μία-υποτιθέμενη- είδηση από το αστυνομικό

δελτίο. Έκπληκτοι παρακολουθήσαμε από τους

τηλεοπτικούς δέκτες μας τον Γ. Παπανδρέου να

καταγγέλλει από το βήμα της Βουλής την βά-

ναυση συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών του

Α.Τ. Νικαίας σε βάρος ενός άτυχου Αφγανού

μετανάστη, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνα-

τός του λόγω του ξυλοδαρμού που υπέστη.

Όμως η αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική και

αποδεικνύεται από μαρτυρίες ομοεθνών του

υποτιθέμενου θύματος και το ιατροδικαστικό

πόρισμα.

Ο 27χρονος Αφγανός, σεσημασμένος διακινητής

και χρήστης ναρκωτικών, οδηγήθηκε στο Α.Τ. Νι-

καίας όταν τον σάπισε στο ξύλο ο πατέρας

14χρονου ομοεθνούς του τον οποίο αποπειράθη-

κε να βιάσει. Το γεγονός επιβεβαίωσαν άλλοι

ομοεθνείς τους με καταθέσεις τους. Ο υποτιθέ-

μενος νεκρός αποχώρησε από το Αστυνομικό

τμήμα ολοζώντανος και πέθανε 14 ολόκληρες

μέρες μετά την, από στόματος του Πρωθυπουρ-

γού, επίσημη αναγγελία του θανάτου του.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο θάνα-

τός του επήλθε από πνευμονικό οίδημα, συνε-

πεία υπερβολικής και ταυτόχρονης λήψης ναρ-

κωτικών ουσιών και οινοπνεύματος.

Όμως ενώ το αληθοφανές σενάριο σερβιρίστη-

κε κατά κόρον από τα συστημικά Μ.Μ.Ε., η αλή-

θεια “πέθανε” συνεπεία “άγριου ξυλοδασρμού

της” από δημοσιογραφική βία και στην καλύτερη

περίπτωση πέρασε σε κάποια μονοστηλάκια.

Το βασικό ερώτημα που γεννάται είναι ποιός κα-

λοθελητής παραπληροφόρησε τον πρωθυπουρ-

γό και γιατί οι στενοί του συνεργάτες στο πρω-

θυπουργικό γραφείο δεν φρόντισαν να επαλη-

θεύσουν την είδηση πριν ο Γ. Παπανδρέου την

ξεφουρνίσει στη Βουλή και εκτεθεί. Διότι τώρα

είναι βαθύτατα εκτεθειμμένος, τόσο έναντι της

κοινής γνώμης, όσο και έναντι των 60.000 αστυ-

νομικών υπαλλήλων, οι οποίοι στην συντριπτική

πλειονότητά τους εκτελούν ευσυνείδητα τα κα-

θήκοντά τους. 

Ένα άλλο ερώτημα είναι πού χάθηκαν οι συνδι-

καλιστικές ηγεσίες των αστυνομικών που κατά

πλειοψηφία κατάπιαν την γλώσσα τους. Έψα-

χνα να βρώ και κάποια επίσημη ανακοίνωση του

παλαιού εκπροσώπου Τύπου και νυν αρχηγού

της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Οικονόμου για την

αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά δεν την βρή-

κα. Μούγκα.

Να ερευνηθεί και από τον εισαγγελέα

Ίσως, κάποιος εισαγγελέας θα έπρεπε να ερευ-

νήσει-για να μην πω να ξετινάξει-τον καλοθελη-

τή που πληροφόρησε τον πρωθυπουργό με την

χαλκευμένη είδηση. Δύο τινά μπορεί να είναι

αυτός ο καταστροφικός συμβουλάτορας: Ή πο-

λύ βλάκας, ή πολύ ύποπτος. Και για να το θέσω

αλλιώς, μήπως θα έπρεπε να ερευνηθούν οι δια-

συνδέσεις αυτού του επικίνδυνου τύπου και η

πιθανότητα να έδρασε προβοκατόρικα;

Όπως και να ‘χει πάντως ο πρωθυπουργός οφεί-

λει-και πάλι από το βήμα της Βουλής-να αποκα-

ταστήσει την αλήθεια και να ζητήσει συγνώμη

από τους αδίκως συκοφαντηθέντες άνδρες του

Α.Τ. Νικαίας. Το περίφημο mea culpa (λάθος

μου), που πρώτος εισήγαγε στα πολιτικά μας

ήθη ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, πάντο-

τε εκτιμάται από τους πολίτες.

Μήπως οφείλετε μία συγνώμη στους εργαζόμενους 

της ΕΛ.ΑΣ. κύριε πρωθυπουργέ;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Ήμουν ακόμα μαθητής στο γυμνάσιο όταν

παρακολούθησα για πρώτη φορά προεκλο-

γική ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Το 1977 ο πρόεδρος του Κόμματος των

Νέο - Φιλελευθέρων ήταν πράγματι καται-

γιστικός.

Κανείς ξανά δεν είχε καταφερθεί με τόσο

σκληρούς και άδικους χαρακτηρισμούς σε

βάρος της Νέας Δημοκρατίας, του ιδρυτή

της Κωνσταντίνου Καραμανλή και της πα-

ράταξης.

Λίγους μήνες αργότερα ο Κωνσταντίνος

Μητσοτάκης ήταν μέλος της κυβέρνησης

της Νέας Δημοκρατίας. Μια μεταγραφή

που συζητήθηκε πολύ και προκάλεσε έντο-

νη δυσαρέσκεια. Ήταν ίσως η μοναδική επι-

λογή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καραμανλή που

αμφισβητήθηκε τόσο έντονα από τους

οπαδούς της παράταξης. 

Το 1986 όμως δεν υπήρχαν περιθώρια για

αμφισβητήσεις. Πέντε χρόνια αντιπολίτευ-

σης ήταν πολλά. Ο κόσμος της Νέας Δημο-

κρατίας δεν άντεχε άλλη εκλογική ήττα.

Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για

τη νίκη. Ακόμα και να φωτογραφηθούμε

όλοι μαζί τυλιγμένοι με λευκές πετσέτες

και ύφος ανερχόμενου μοντέλου.

Αναζητούσαμε αυτόν που θα μπορούσε να

γκρεμίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και ΓΙ-

ΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ. Ο Κωστής Στεφα-

νόπουλος, ο άνθρωπος που έμεινε στη συ-

νείδηση όλων των Ελλήνων ως «ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας» μας φαινόταν λίγος.

Δεν χρειαζόμασταν ιδεολόγους ακόμα και

αν ήταν σάρκα από τη σάρκα μας. Χρειαζό-

μασταν τον εχθρό του Αντρέα και ξεχάσα-

με ότι ο εχθρός του εχθρού μας δεν είναι

πάντα φίλος μας.

Η λαϊκή δεξιά, η δεξιά με τις κοινωνικές ευ-

αισθησίες που έχει συνειδητοποιήσει ότι η

επιβίωση του καπιταλισμού προϋποθέτει την

ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της, ξε-

χάστηκε. Γίναμε όλοι «νεοφιλελεύθεροι κε-

ντροδεξιοί». Οι γόνοι των αριστοκρατικών

οικογενειών βγήκαν από τα αριστοκρατικά

τους στέκια και ανέλαβαν δράση. Η ΔΑΠ Κο-

λωνακίου εκτόπισε τη ΔΑΠ Κολωνού που εί-

χε αναδείξει τη νεολαία του κόμματος σε

πρώτη δύναμη και όλοι πανηγυρίζαμε γιατί

είχαμε βρει τον «μοναδικό» που μπορούσε

να μας οδηγήσει στη νίκη.

Ήταν πράγματι ο μοναδικός. Ο μοναδικός

που μπορούσε μέσα σε τρία χρόνια να οδη-

γήσει ξανά το ΠΑΣΟΚ των πάμπερς και της

Λιάνη στην εξουσία.

Ο μοναδικός που ήταν ικανός να δημιουρ-

γήσει τόσο μίσος και τόση διχόνοια στην

ίδια την παράταξη.

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Δημήτρης

Αβραμόπουλος δεν άλλαξαν ποτέ παράτα-

ξη. Δεν άλλαξαν και δεν υπόσκαψαν ποτέ

την ιδέα του κοινωνικού ριζοσπαστικού φι-

λελευθερισμού που διακήρυξε ο ιδρυτής

της παράταξης. Διαφώνησαν με τις επιλο-

γές του «μοναδικού» και επέστρεψαν στο

κόμμα αμέσως μόλις αυτό έκανε την πρώ-

τη προσπάθεια να επιστρέψει στις ρίζες

του, παρά τις επίμονες εμμονές και αντιρ-

ρήσεις του «επίτιμου».

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

του Γιώργου Ράπτη*

Δικηγόρου

της σύνταξης

Την ίδια “συγγνώμη”
βεβαίως - και δεν φτά-
νει - πρέπει να ζητή-
σουν και οι αστυνομικοί
που φέρονται βάναυσα
και αντισυνταγματικά
ενίοτε στους πολίτες -
Ελληνες και ξένους -
που “δεν τους αρέσει η
φάτσα τους”, ή όταν
ερεθίζονται τα εξου-
σιαστικά ή σαδιστσικά
ένστικα ορισμένων
αστυνομικών που εκθέ-
τουν το σώμα.

Δεν είναι όλοι άγγελοι·
και οφείλουν να είναι. 
Η εκδίκαση και η τιμω-
ρία είναι έργο της δι-
καιοσύνης. 

Εργο της Αστυνομίας
είναι η φύλαξη της νο-
μιμότητας και προστα-
σία του πολίτη αφ’
ενός και η δίωξη και
σύλληψη παράνομων
δραστών αφ’ ετέρου.

Αποστάτης δεν υπήρξε ποτέ 

ο Αντώνης Σαμαράς

Αποστάτες είμαστε όλοι εμείς που από

δίψα για την εκλογική νίκη παραδώσαμε

το κόμμα στα χέρια των νέο-φιλελεύθε-

ρων υβριστών του. Αυτών που ακόμα και

σήμερα μας κατηγορούν για σεξισμό και

οπισθοδρομικότητα μόνο και μόνο επει-

δή αρνούμεθα να υποταγούμε στην κό-

ρη του αφέντη. 

Η Ντόρα είναι ντόρος για το τίποτα.

Μπορεί η Ντόρα να αναρριχηθεί στην

προεδρεία του κόμματος αν οι «μηχανι-

σμοί», οι ιδιοτελείς υπολογισμοί, και οι

μεθοδεύσεις υπερνικήσουν την ιδεολο-

γία και την επιθυμία της βάσης.

Με την Ντόρα όμως δεν θα δούμε ποτέ

εξουσία. Το πολύ-πολύ ν’ ανοίξει ο δρό-

μος για τον Άρη Σπηλιωτόπουλο.

Ο Αντώνης Σαμαράς ίσως δεν είναι η

λαμπερή λεωφόρος που οδηγεί στη δό-

ξα. Καμιά έξοδος κινδύνου άλλωστε δεν

είναι φανταχτερή. Από το βάραθρο σε

βγάζουν ασφαλή μονοπάτια και όχι λε-

ωφόροι που οδηγούν σε γκρεμούς.

Ο Αντώνης όμως είναι αίμα από το αίμα

μας. Γέννημα θρέμμα της παράταξης και

μοναδική μας ευκαιρία να εξιλεωθούμε όλοι

μας για την αποστασία του 1986. Ο Αντώ-

νης οδηγεί σίγουρα στην καθαρή νίκη.

* Γιώργος Ράπτης, Δικηγόρος. Στέλεχος της Ν.Δ. (1984-1987 - την επίμαχη περίοδο εκλογής του

Μητσοτάκη) Γενικός Γραμματέας της ΔΑΠΑ Αμβούργου

- 1984-’85 μέλος του Δ.Σ. των Ελλήνων Φοιτ. Συλλόγου

- 1986-’87 εκλέχτηκε Σύμβουλος Ελλην. Κοινότητας Αμβούργου και περιχώρων κλπ.

- Ιδρυτικό μέλος της Τοπικής της Ν.Δ. στη Πλ. Αττικής

- τ. Αρχηγός της Αξιωμ. Αντιπολίτευσης στη Βουλιαγμένη.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το περιοδικό «Forbes» μετά από μεγάλη

έρευνα και πολλές γνώμες από ειδικούς σε

κάθε σχετικό τομέα, κατέληξε στην παρα-

κάτω λίστα με τις 10 ιδανικές περιοχές της

Ευρώπης για να μένεις. Μαντέψτε ποια

βρίσκεται στο νούμερο ένα της λίστας...

Ναι λοιπόν, ζούμε στη χώρα με το πιο ει-

δυλλιακό μέρος της Ευρώπης.

10. Λιντάου, Γερμανία - Πληθυσμός: 24.540 

Το μοναδικό νησί της Βαυαρίας βρίσκεται

στα νοτιοδυτικά του Μονάχου και είναι στη
λίστα του βιβλίου "1000 Μέρη Που Πρέπει

Να δεις Πριν Πεθάνεις". 

9. Μπριζ, Βέλγιο - Πληθυσμός: 117.200 

Από γαστρονομική άποψη είναι ο παράδει-

σος: Είναι ο πλανήτης της καλύτερης σο-

κολάτας! Έχει καταπληκτικές μπύρες και

το φημισμένο πιάτο με τις πατάτες και τα

μύδια! 

8. Μοντρό, Ελβετία - Πληθυσμός: 22.900 

Η ελβετική Ριβιέρα είναι τρομερά καλόγου-

στη, μέσα στο πράσινο και με πεντακάθαρο

αέρα και προσφέρει τα πάντα: τον χειμώνα

μπορείτε να κάνετε σκι στις χιονισμένες

Άλπεις, και το καλοκαίρι να κολυμπήσετε

στα νερά της λίμνης. 

7. Ντίτσλινγκ, Δυτικό Σάσεξ - Πληθυσμός: 2.030 

Αν το Λονδίνο σας φαίνεται πολύ ακριβό,

ίσως το Ντίτσλινγκ στο Σάσεξ να είναι η

ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν την

αυθεντική γοητεία του βρετανικού τοπίου.

6. Χβαρ, Κροατία - Πληθυσμός: 11.460 

Με τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική του, τα

καλαίσθητα κτίρια και τα γραφικά δρομάκια

του είναι απλά αδύνατο να καθίσεις μέσα

στο σπίτι! 

5. Λίμνη Μπλεντ, Σλοβενία - Πληθυσμός: 10.900 

Το εντυπωσιακό κάστρο του Μπλεντ, που

χρονολογείται περίπου από το 1004 μ.Χ.,

βρίσκεται σε ένα βουνό που έχει θέα τη λί-

μνη, ενώ είναι περιτριγυρισμένο από πρά-

σινο και βουνά! 

4. Πιετρασάντα, Ιταλία - Πληθυσμός: 24.600 

Η μικρή πόλη Πιετρασέντα είναι ιδανική για

όσους αγαπάνε την τέχνη, καθώς είναι από

μόνη της ιδιαίτερα γραφική και γεμάτη με

γκαλερί.  

3. Σενιόν, Γαλλία - Πληθυσμός: 994 

Αν αναζητάτε μια ήρεμη ζωή σε κλειστή

κοινωνία, το μεσαιωνικό χωρίο Σενιόν στην

Προβάνς της Γαλλίας είναι το μέρος των

ονείρων σας. 

2. Λούκα, Ιταλία - Πληθυσμός: 90.000 

Αν και είναι δύσκολο να βρεις σπίτι προς

ενοικίαση, μπορείς πάντα να μείνεις σε ένα

όμορφο διαμέρισμα στο ιστορικό κέντρο

της πόλης και να κυκλοφορείς με ποδήλα-

το. 

1. Πάτμος, Ελλάδα - 

Πληθυσμός: Περίπου 3.000

Ποια Μπριζ και ποια Ελβετία; Το

Forbes κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι

καμία από τις παραπάνω περιοχές δεν

αξίζει περισσότερο από την Πάτμο! 

Συγκεκριμένα, έγγραψαν για την Πά-

τμο:

“Λέγεται ότι ο Άγιος Ιωάννης έγραψε
το βιβλίο της Αποκάλυψης σε αυτό το

μικρό, ειδυλλιακό νησί το οποίο απο-
καλείται ιερό νησί και καλύπτεται από
πολλές ορθόδοξες εκκλησίες (πάνω
από 50), ενώ στη χώρα επιβλητική εί-
ναι η παρουσία του μοναστηριού.
Παρ’ όλα αυτά έχει τις ρίζες του στην ελ-

ληνική μυθολογία: Ο μύθος αναφέρει ότι

ο Δίας επέτρεψε να ξυπνήσει ο Πάτμος

από τον ωκεανό, και οι άνθρωποι λέγεται

ότι έχουν εγκατασταθεί εκεί ήδη από το

2000 π.Χ.

Υπάρχει ένα σύμπλεγμα κάτασπρων
σπιτιών κολητά το ένα με το άλλο, και

ο ήχος της εκκλησίας, και  των αιγο-
προβάτων - είναι παντού και πάντα,"
λέει ο Schultz. Η Πάτμος είναι περίπου
180 μίλια ανατολικά της Αθήνας και
αεροπορικώς μπορείς να επισκεφθείς
πολύ εύκολα τα γειτονικά νησιά της
Σάμου και της Κω, ενώ από την Αθήνα
απέχει μόνο τρεις ώρες πετώντας. 

"Η Πάτμος εξελίχθηκε με την πάροδο
των αιώνων, αλλά δεν έχει χάσει  τον
αέρα του γαλήνιου περιβάλλοντος",
λέει ο Reg. Parry «Ο οποίος είναι ένας
λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι που
τη γνωρίζουν επιστρέφουν ξανά και
ξανά”. Παρ’ όλη την εξέλιξη του νησι-
ού η ζωή δεν έχει ακριβίνει”. 

Η Πάτμος το ειδυλιακότερο τοπίο στην Ευρώπη για να ζεις!

Νέο πλήγμα για τις τροφές που καταναλώνου-

με εμφανίστηκε αυτή τη φορά στα βιολογικά

προϊόντα αφού και αυτά τα επιμολύνουν με

μεταλλαγμένα στοιχεία. Με πιο απλά λόγια τα

καταργούν· καταργούν την φυσική, βιολογική

τροφή. 

Τι κι αν φωνάζουν οι επιστήμονες ότι η δια-

τροφή παίζει τεράστιο ρόλο, όχι μόνο για την

πρόληψη ασθενειών και παθήσεων, αλλά και

για την θεραπεία τους. Τα οικονομικά συμφέ-

ροντα είναι μεγάλα και το τελευταίο καιρό δια-

φαίνεται ότι δεν εξαιρείται ο τομέας της υγεί-

ας από την οικονομική εκμετάλευση.

Στις αρχές του 2009 μπήκε σε ισχύ η νέα νο-

μοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για

τη βιολογική γεωργία (Κανονισμός 834/2007).

Μια απαράδεκτη νομοθεσία, που επιτρέπει την

επιμόλυνση των βιολογικών προϊόντων από

μεταλλαγμένα! Η ΕΕ κάτω από την πίεση των

μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών βιοτεχνολο-

γίας, προσπαθούν να καθιερώσουν τα μεταλ-

λαγμένα στη συνείδηση του κόσμου και στην

αγορά. Η κίνηση αυτή εξισώνοντας τη βιολογι-

κή γεωργία με τη συμβατική και τα μεταλλαγ-

μένα, επί της ουσία την καταργεί. 

Στο τελευταίο ecofestival που έγινε, 1.830 κα-

ταναλωτές υπέγραψαν το παρακάτω κείμενο

που προέρχεται από το “ΒΙΟΖΩ”, διαμαρτυρό-

μενοι για τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει την

επιμόλυνση των βιολογικών προϊόντων. 

“Θεωρούμε απαράδεκτο τον νέο επιμολυσμέ-

νο κανονισμό της ΕΕ και απαιτούμε την καθιέ-

ρωση της μηδενικής επιμόλυνσης για τα βιο-

λογικά προϊόντα.

Πολύ πρόσφατη είναι η είδηση ότι οι υπηρε-

σίες της ΕΕ (και ο ΕΦΕΤ) εντόπισαν μια από

τις μεγαλύτερες εταιρείες βιολογικών προϊό-

ντων της Γερμανίας - με πολύ καλό σύστημα

ποιοτικού ελέγχου - να διαθέτει στην αγορά

λιναρόσπορο ο οποίος ήταν επιμολυσμένος με

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (με-

ταλλαγμένα) και μάλιστα μη εγκεκριμένους

ούτε από το σύστημα της ΕΕ.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα συνεχό-

μενα διατροφικά σκάνδαλα με τον πλημμελή

έλεγχο της διατροφής από τους κρατικούς φο-

ρείς, με την πολύ χαμηλή ποιότητα των ευρέ-

ως διαδεδομένων συμβατικών προϊόντων, με

την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση

των μεταλλαγμένων χωρίς σήμανση και ιχνη-

λασιμότητα, ιδιαίτερα στις ζωοτροφές. Η ιχνη-

λασιμότητα καταργήθηκε στην πράξη γιατί οι

κρατικές υπηρεσίες θεώρησαν ίδιο προϊόν το

μεταλλαγμένο με το φυσικό, με αποτέλεσμα

οι διακινητές, οι έμποροι και οι μεταπράτες να

τιμολογούν με την ίδια ονομασία το μεταλλαγ-

μένο με το φυσικό!

Στην χώρα μας δεν καλλιεργούνται μεταλλαγ-

μένα και αντικειμενικά δεν υπάρχει επιμόλυν-

ση. Γι αυτό τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα εί-

ναι καθαρά και έτσι πρέπει να μείνουν. 

Για την διατροφική μας ασφάλεια:

• Απαιτούμε τα Βιολογικά προϊόντα χωρίς με-

ταλλαγμένη επιμόλυνση. Η χώρα μας μπορεί

και πρέπει να θεσμοθετήσει αυστηρότερους

κανόνες από την ΕΕ.

• Απαιτούμε την πλήρη απαγόρευση κάθε ει-

σαγωγής, διακίνησης, εμπορίας, χρήσης ή

καλλιέργειας μεταλλαγμένων, εφαρμόζοντας

τις αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοική-

σεων, την «Αρχή της Προφύλαξης» και το

«Πρωτόκολλο Βιοασφάλειας της Καρθαγέ-

νης».

• Απαιτούμε την επαναφορά σε ισχύ της ιχνη-

λασιμότητας, με διαχωρισμό των φυσικών

προϊόντων από τα μεταλλαγμένα και επί των

τιμολογίων.

• Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση των υποχρεω-

τικών ελέγχων των σημείων παραγωγής, πώ-

λησης και διακίνησης των τροφίμων.

• Ζητούμε να θεσμοθετηθούν οι έλεγχοι στην

αγορά των Ενώσεων Καταναλωτών, με την

πλήρη χρηματοδότησή τους από το κράτος”.

Πως μπορεί κάποιος να το υπογράψει:

Υπογράψτε το κείμενο και στείλτε το:

• Με τηλεομοιότυπο (fax) στο: 210-2116225 ή

• Με κανονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:

ΜακΜίλλαν 10, 11144 Αθήνα

Επισκεφθείτε το: www.biozo.gr

Μεταλλαγμένα και στα βιολογικά
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΤΟΝ ΦΡΕΑΡΡΙΟ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Σύμφωνα με αρκετούς αρχαιολόγους και μελετη-

τές ο Θεμιστοκλής κατάγεται από τον αρχαίο Δή-

μο Φρεαρρίων που τοποθετείται στην ευρύτερη

περιοχή της Λαυρεωτικής και ειδικά στο Δήμο Κε-

ρατέας (Αρί ή Μαρκάτι). 

Εξ’ αυτού του λόγου λοιπόν

ο Δήμος Κερατέας θα οργα-

νώσει στο Πολιτιστικό του

Κέντρου ένα Συμπόσιο με

θέμα την προσωπικότητα, το

βίο και την ιστορία του Θεμι-

στοκλή του Φρεάρριου (525

π. Χ – 460 π.Χ), το Σάββατο

& Κυριακή 13 – 14 Μαρτίου

2010 (εκτός απροόπτου). 

Ο Θεμιστοκλής χαρακτηρί-

ζεται ένας από τους μέγιστους πολιτικούς άνδρες

της αρχαιότητας, κορυφαίος στρατηγός κι από

τους κυριότερους πρωτεργάτες της Ελληνικής και

παγκόσμιας ιστορίας.

Τα μεταλλεία αργύρου της Λαυρεωτικής γης – που

η ενδοχώρα τους ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος

στο Δήμο Κερατέας – τα αργυρεία των αρχαίων,

υπήρξαν η βασική πλουτοπαραγωγική πηγή και η

βάση ανάπτυξης της αθηναϊκής Δημοκρατίας. Με

πρόταση του Θεμιστοκλή ψηφίστηκε ο «ναυτικός

νόμος» και το μερίδιο των πολιτών της Αθήνας πα-

ραχωρήθηκε στην πολιτεία για τη ναυπήγηση του

στόλου που νίκησε τους Πέρσες στη ναυμαχία της

Σαλαμίνας το 480 π.Χ.

Σ’ αυτήν οφείλεται σύμφωνα με κορυφαίους Έλ-

ληνες αλλά και ξένους ιστορικούς και αναλυτές η

ελευθερία των Ελλήνων της κλασικής αρχαιότη-

τας, γεγονός τεράστιας σημασίας για τον παγκό-

σμιο πολιτισμό.

Ο Δήμος Κερατέας και το Πολιτιστικό Κέντρο

έχει δημιουργήσει εδώ και καιρό οργανωτική επι-

τροπή για την υλοποίηση του Συμποσίου. Η επι-

τροπή με επιστολή της απευθύνεται σε καθηγητές

Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστημιακούς ή άλλους

ερευνητές, αρχαιολόγους συγγραφείς και μετα-

φραστές βιβλίων που αφορούν τον Θεμιστοκλή

και τους καλεί να λάβουν μέρος στο Συμπόσιο.

Η δημοσιοποίηση του Συμποσίου 4 μήνες πριν

στον τύπο και στο διαδίκτυο έχει στόχο τη μεγα-

λύτερη συμμετοχή και στη βοήθεια της Οργανωτι-

κής Επιτροπής απ’ όποιον θέλει να συμμετέχει ή

να υποδείξει ομιλητές.

Όσοι και όσες θέλουν να λάβουν μέρος στο Συ-

μπόσιο θα πρέπει να απευθυνθούν στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Κερατέας με τον τίτλο της ομι-

λίας – ανακοίνωσής τους μέχρι τις 10 Φεβρουαρί-

ου 2010 στα τηλ. 22990 42869, 6932531510.

Ο Δήμος Κερατέας το διήμερο αυτό έχει στόχο να

ανεγείρει μια προτομή του Θεμιστοκλή σε πλατεία

της πόλης….

Ο νεοϊδρυθείς Φιλοζωικός Σύλλογος

Κερατέας με την επωνυμία “ΠΡΟ-

ΚΡΙΣ” εξέλεξε το πρώτο του Δ. Σ. στη

Γενική Συνέλευση που έγινε στην αί-

θουσα της Χρυσής Τομής στις 18/10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

Πρόεδρος:  Ελένη Μακρυδοπούλου

Αντιπρόεδρος:  Αλεξ. Βλαχοπούλου 

Γεν. Γραμμ.:  Ανδρομάχη Δημοπούλου 

Ταμίας:  Ηλίας Κρητικός 

Μέλος:  Θεοδώρα Κρητικού

Αναπλ. μέλη: Σοφία Μαλτέζου,  Δέ-

σποινα Θεοδωρίδου.

Εξελεγκτική επιτροπή:  

Σταματίνα Λιάπη,  Σταμάτης Παπαθα-

νασίου, Χρήστος Ιατρίδης

Η πρόεδρος καλωσόρισε όσους προ-

σέγγισαν και πλαισίωσαν το Σύλλο-

γο και όχι μόνο και επεσήμανε μετα-

ξύ άλλων ότι: 

«Πρέπει να καταφέρουμε σιγά σιγά
να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο
αδέσποτων ζώων και μία αυξημένη
συνείδηση, έτσι ώστε να μη δημιουρ-
γούμε καινούργια αδέσποτα πετώ-

ντας τα σκυλιά μας στους δρόμους.
Τότε μόνο θα μπορέσουμε και εμείς
να διεκδικήσουμε τον τίτλο μιας πο-
λιτισμένης πόλης. Μιας πόλης που
αγωνίζεται να μη χαθεί κάτω από το
βάρος των σκουπιδιών όλων αυτών
που θέλουν να τα βγάλουν από τη
γειτονιά τους και να τα ρίξουν στη
δικιά μας.
Γιατί πίσω από κάθε σκουπίδι κρύβε-
ται και μία ιδέα. 
Εάν η ιδέα αλλάξει το σκουπίδι θα
πάψει να είναι σκουπίδι και η διαχεί-
ρισή του θα είναι προς όφελος όλων
μας. Κανένας δε θα θέλει να το πε-
τάξει στα μούτρα του άλλου και κα-
νένας δε θα μπορεί να το διεκδικεί
σαν μέσο εύκολου πλουτισμού».

Φιλοζωικός Σύλλογος Κερατέας “ΠΡΟΚΡΙΣ”

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Οργανισμού Δή-

μου Νέας Μάκρης θα λειτουργήσει για την περίοδο 2009-

10 με τη μορφή τριών δράσεων ως εξής:

Α). Θεατρικό Εργαστήρι 

Περιλαμβάνει σεμινάρια Θεάτρου, Αγωγής λόγου, Υποκρι-

τικής, Κινησιολογίας και Αυτοσχεδιασμού, που θα καταλή-

ξουν σε θεατρικό δρώμενο, που θα παρουσιαστεί μετά το

τέλος των σεμιναρίων. Απευθύνεται σε ενήλικες, εφήβους

μαθητές, φοιτητές. Τα μαθήματα θα γίνονται στο Αμφιθέ-

ατρο του Λυκείου Νέας Μάκρης.

Το κόστος συμμετοχής των ενηλίκων που θα παρακολου-

θήσουν το σύνολο των μαθημάτων του Εργαστηρίου θα εί-

ναι 100 ευρώ και για τους μαθητές και φοιτητές 60 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6944454093, 6973313690 και 22940 50445. 

Β). Θεατρικό Παιχνίδι

Απευθύνεται στα Δημοτικά σχολεία της πόλης. Θα λει-

τουργεί σε δύο τμήματα: ένα για τους μαθητές της Α΄ και

Β΄ τάξης και ένα για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄

τάξεων, μία φορά την εβδομάδα 1,5 ώρα μετά το πέρας

των μαθημάτων. Η δράση θα γίνεται σε συνεργασία με

τους αντίστοιχους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των

Δημοτικών σχολείων και θα φιλοξενείται στους χώρους

των αντίστοιχων σχολείων. 

Δάσκαλοι θα είναι: Φάνη Πολέμη – ηθοποιός, στο Δημοτι-

κό της Αγίας Μαρίνας. Γιάννης Καλάκος – παιδαγωγός,

ηθοποιός, στο Δημοτικό της Νέας Μάκρης. Νάσια Χολέβα

– θεατροπαιδαγωγός στο Δημοτικό της Ανατολής. Το κό-

στος συμμετοχής είναι 10 ευρώ το μήνα το κάθε παιδί. Δη-

λώσεις συμμετοχής στις Διευθύνσεις των οικείων σχολεί-

ων.

Γ). Θεατρική Σκηνή Νέων

Απευθύνεται σε εφήβους άνω των 15 ετών και νέους με

ανησυχίες και δημιουργικές αναζητήσεις. Η δράση αυτή

θα περιλαμβάνει διδασκαλία θεάτρου, θεατρικό παιχνίδι,

παιχνίδια ρόλων και θα καταλήξει σε θεατρική παράσταση

τον Ιούλιο στο Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης, με το έρ-

γο του Μποστ «Μαρία Πενταγιώτισα». Διδασκαλία και

σκηνοθεσία η Πελαγία Αγγελίδου, ηθοποιός, σκηνοθέτις.

Οι πρόβες θα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Λυκείου Νέας

Μάκρης, κάθε Σάββατο και Κυριακή.  Έναρξη Σάββατο, 14

Νοεμβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι. Κόστος συμμετοχής 10

ευρώ το μήνα. Δηλώσεις συμμετοχής στα παραπάνω τη-

λέφωνα.

Πρόεδρος στο Θεατρικό Εργαστήρι είναι η σκηνοθέτις Να-

νά Νικολάου και μέλη οι: Λίτσα Ευαγγελίου – Ρίζου,  Μαί-

ρη Ταρνάρη, Γιούλα Βούδρη, Χαρά Ζήση.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Μάκρης

Συμμετοχή σε 3 δράσεις

Ενεργοί Πολίτες Αναβύσσου

Πρωτοβουλία πολιτών, κινητοποίησε τις δυνάμεις της περιοχής Αναβύσσου και την 1η Νοεμβρίου συνα-

ντήθηκαν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Εκφράστηκε διάφορες απόψεις και αναδείχτηκαν αρκετά και σοβαρά προβλήματα της περιοχής, όπως η έλ-

λειψη πολιτιστικού Κέντρου, η ανεπάρκεια του Κοιμητηρίου, η έλλειψη ενός δημοτικού πάρκου και πολλά

άλλα.

Ετσι μπήκε το πρώτο “λιθαράκι” στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τον όμορφο αυτό τόπο, που χρό-

νο με το χρόνο κακοποιείται περιβαλλοντικά βάναυσα.

Μίλησαν για αλαζονεία της τοπικής εξουσίας και θεωρούν ότι έφτασε το τέλος της...

Ευχαρίστησαν όλους τους δημοτικούς συμβούλους που παραβρέθηκαν καθώς και όλους εκείνους που εί-

χαν το θάρρος και την τόλμη να παραβρεθούν στη συγκέντρωση, παρά τις εκφοβιστικές πρακτικές  - όπως

είπαν - που χρησιμοποιήθηκαν από κάποιους κύκλους προκειμένου να τους αποτρέψουν.

Την ανακοίνωση που εξέδωσαν υπογράφουν οι: Νικολέττα Καπερώνη, Σοφία Μάμαλη και Κώστας Καλη-

μέρης.
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Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά με το αν

εντάσσεται η επιχείρησή σας στο ΕΣΠΑ, καθώς και για τις λύσεις

που προσφέρει η “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ”  για την επιχείρησή

σας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα νέα προγράμμα-

τα – δράσεις του ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει αρχές Δεκεμβρίου

Τηλ επικοινωνίας 2109689623 - 6932410039

Βασ. Παύλου 6, 16673 Βούλα

τηλ.: 210-9689623, fax: 210-9689687 - e-mail: groubesi@otenet.gr

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει

ολοκληρωμένα – στο σύνολο

τους την Σύνταξη, Υποβολή

και Διαχείριση προτάσεων

για τα αναπτυξιακά προγράμ-

ματα του ΕΣΠΑ.

Η εταιρεία μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας

με τον Σύμβουλο Ακινήτων ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ  ΙΩΑΝΝΗ. Ο

Ι. Μπαϊρακτάρης εντάχθηκε στην δύναμη του γραφείου

μας την Δευτέρα 9/11. Με την ένταξή του, ο Ι. Μπαϊρα-

κτάρης έγινε μέλος όχι μόνο της πλέον δυναμικής

REAL ESTATE ομάδας των νοτίων προαστίων αλλά και

μέλος του Νο 1 κτηματομεσιτικού δικτύου στον κόσμο. 

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή σταδιο-

δρομία.

Η επικοινωνία με τον Κο Μπαϊρακτάρη μπορεί να γίνει

στο τηλέφωνο της εταιρείας μας  210/8970947, στο e-

mail: remax-anagen@ath.forthnet.gr, ή στα γραφεία μας

που βρίσκονται στην ΒΑΡΗ, στην οδό ΗΦΑΙΣΤΟΥ 20,

3ος όροφος.

ΓΙΑ ΤΗΝ RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 

ΠΛΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

BROKER/OWNER 

Η πρώτη επίσημη συνάντηση για την αδελφοποίηση

δύο πόλεων, από δύο κράτη, με δύο λαούς, πραγμα-

τοποιήθηκε στον Αγιο Στέφανο με την πολωνική πό-

λη Wieliszew.

Ο Δήμαρχος Kownacki Waldemar, ο Αντιδήμαρχος, ο

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου συνοδευόμενοι από νέους της πόλης φιλοξενή-

θηκαν στον Αγιο Στέφανο από την Δημοτική Αρχή

στις 23/10.

Η πόλη Wieliszew, έχει πολλά δάση, αρχαιολογικούς

χώρους και λιβάδια, εκτείνεται δε σε έκταση

108.000 χλμ. Κατοικείται από 10.000 μόνιμους κα-

τοίκους και απέχει μόλις 20χλμ. από την πόλη της

Βαρσοβίας. Είναι μια πόλη που αναπτύσσεται πολύ

γρήγορα ελκύοντας πολλούς επενδυτές για τα έργα

υποδομής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζη-

τήθηκαν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν

οι δυο πόλεις όπως: αποχέτευση, σχέδιο πόλης, κυ-

κλοφοριακό, χώροι στάθμευσης κ.λ.π. με σκοπό την

ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και καλών πρα-

κτικών.

Επιπλέον, συζητήθηκε μεταξύ των Δημάρχων, η πρό-

ταση χρηματοδότησης του συμφώνου αδελφοποίη-

σης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμ-

ματος «Europe for Citizens».

Τα βασικά  θέματα που ενδιαφέρουν και τους δυο

Δήμους είναι η νεολαία, ο αθλητισμός, η διάδοση

του πολιτισμού και η Κοινωνική μέριμνα προς τους

Δημότες, ιδιαίτερα στην Τρίτη ηλικία και τα Α.Μ.Ε.Α.

Οι εκπρόσωποι της πόλης Wieliszew επισκέφτηκαν

τις  καμένες  εκτάσεις όχι μόνο στον Άγ. Στέφανο

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα συγκινη-

μένοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετά-

σχουν οι ίδιοι προσωπικά αλλά και κλιμάκια εθελο-

ντών της πόλης τους στην αναδάσωση που θα γίνει

τον Απρίλιο του 2010.

Θα ακολουθήσουν πολλές συναντήσεις μεταξύ των

εκπροσώπων των Δήμων καθώς και των κατοίκων

προκειμένου να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα, την ιδι-

αίτερη κουλτούρα και τον τρόπο ζωής. Η επόμενη

συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του

2010  στη Πολωνία και στη συνέχεια πάλι στον Άγ.

Στέφανο τον Σεπτέμβριο του 2010, όπου θα συμμε-

τέχει το τοπικό χορευτικό συγκρότημα τους στο 2ο

Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ  “EARTHDANCERS”. 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ

WIELISZEW ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Η πρώτη ομάδα παιδιών και εφή-

βων επισκέφθηκε (14/11) το στο

Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο

σε μια επιμορφωτικού χαρακτήρα

επίσκεψη των Εργαστηρίων Τέ-

χνης και Δημιουργικής Απασχό-

λησης. Η συγκεκριμένη επίσκεψη

εντάσσεται στο πλαίσιο του προ-

γράμματος βιωματικής μάθησης

του Δήμου Γέρακα και της Κοινω-

φελούς Επιχείρησής του, και δί-

νει την ευκαιρία στα παιδιά να

βιώσουν νέες και σημαντικές

εμπειρίες και να διευρύνουν τους

καλλιτεχνικούς τους ορίζοντές. 

Οι μαθητές των εργαστηρίων, συ-

νοδευόμενοι από τους δασκά-

λους τους αλλά και αρκετούς γο-

νείς, απόλαυσαν τις δύο προβο-

λές που αφορούσαν τη ζωή και το

έργο του μεγάλου ζωγράφου Van

Gogh και τα 7 Θαύματα του κό-

σμου. Το μαγικό ταξίδι στις εικό-

νες του θόλου του Πλανητάριου,

μέσα από τις αναλύσεις της υψη-

λής τεχνολογίας, συνεπήρε μι-

κρούς και μεγάλους. Χρώματα και

εικόνες, σε διαφορετικές διαστά-

σεις και επίπεδα, εντυπωσίασαν

το σύνολο των μαθητών, που ζή-

τησαν να επαναληφθούν τέτοιου

είδους εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Γέρακα η Κοινωφελής

Επιχείρηση του Δήμου, προσφέ-

ρει τη δυνατότητα μύησης των

παιδιών στην εικαστική διάθεση,

και τους παρέχει τις βάσεις να

αναπτυχθούν καλλιτεχνικά μέσα

από τη διαδικασία της βιωματικής

μάθησης. Αντίστοιχες επιμορφω-

τικές παρεμβάσεις μέσω επισκέ-

ψεων και ημερίδων, θα συνεχι-

στούν πέρα από τα Εργαστήρια

του Δήμου σε πιλοτικά προγράμ-

ματα στα Σχολεία της περιοχής.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ  ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)
από το Εργαστήριο Τέχνης και Δημιουργικής Απασχόλησης

του Δήμου Γέρακα

Ο Δήμος  Αγ. Στεφάνου  

σε  νέο  κτίριο 

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όλες  οι Υπηρεσίες

του Δήμου Αγ. Στεφάνου στεγάζονται στο νέο κτί-

ριο επί της οδού Αθ. Διάκου 1 & Λεωφ. Λίμνης Μα-

ραθώνος Άγιος  Στέφανος – 14565

Στη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος και Κύμης  υπάρ-

χει χώρος για ελεύθερη στάθμευση.  

Τηλέφωνο: 213- 2030600 -  FAX: 210 8141421 
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Αγίου Ιωάννου 32, Βούλα 166 73, τηλ.: 210 8994930, fax: 210 8951348, e-mail: fa@dynatravel.gr

Εκκίνηση από το αεροδρόμιο

και αναχώρηση για το Μιλά-

νο. Άφιξη στην πρωτεύουσα

της Λομβαρδίας και αμέσως

φεύγουμε για τις Άλπεις και

πιο συγκεκριμένα το Σαμονί,

το οποίο βρίσκεται στη σκιά

του μεγαλόπρεπου Μον

Μπλαν, σε ύψος 1.030 μ. και

γοητεύει σαν… το παλιό, κα-

λό κρασί. 

6 ημέρες με δράση, εναλλα-

γή εικόνων, τοπίων, και εντυ-

πώσεων!

Περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια οικο-

νομικής θέσης με απευθείας

πτήσεις & με ειδικά ναυλωμέ-

νες πτήσεις για το Μιλάνο. 

• Διαμονή στη Γενεύη και στη

Λουκέρνη βάση του προγράμ-

ματος σε επιλεγμένα ξενοδο-

χεία 5* superior & 4* deluxe.

Τιμές: 

Δίκλινο 795 1κλινο + 280

Παιδί 695

Φόροι: ΟΑ 115, Α3 115
• Πρόγευμα καθημερινά στα ξε-

νοδοχεία.

• Μεταφορές από και προς τα

αεροδρόμια.

• Εκδρομές, περιηγήσεις και

μετακινήσεις με πολυτελή

πούλμαν βάση του παραπάνω

προγράμματος.

• Ταξιδιωτικά έντυπα – χάρτες.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

tour operator.

• Έξτρα Ταξιδιωτική ασφάλεια.

Οι τιμές είναι κατ’ άτομο με

πρωινό. Οι παιδικές τιμές

ισχύουν όταν μοιράζονται το

δωμάτιο με 2 ενήλικες.

• Έμπειρος αρχηγός – συνο-

δός του γραφείου Dyna
travel, Αγίου Ιωάννου 32,

Βούλα, τηλ. 210 8994930,

φαξ. 210 8951348

Email: fa@dynatravel.gr

www.dynatravel.gr

Αναχωρήσεις:

21/12   – 26/12

24/12   – 29/12

27/12   – 01/01

28/12   – 02/01

29/12   – 03/01

30/12   – 04/01

31/12   – 05/01

02/01   – 07/01

03/01   – 08/01

Ελιωσαν ...σόλες οι Κρήτες
Οι Κρήτες Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, όπως κάθε χρό-

νο, αναβίωσαν τη συναδέλφωση και την παράδοση, την

περασμένη Κυριακή (15/11) το μεσημέρι, με μεγάλη συμ-

μετοχή από τις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Το γαμοπίλαφο ήταν στην πρώτη γραμμή και οι χοροί με

τις μαντινάδες επίσης. Ελιωσαν σόλες...

Το χορό άνοιξε ο παπα-Γιώργης απ’ το Σπήλι και ιερέας

του Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος.

Λύρα έπαιξε ο Αντώνης Κεχαγιαδάκης.

Κοντά τους βρέθηκε ο βουλευτής Παντελής Ασπραδάκης,

οι αντιδήμαρχοι Βούλας Γρ. Κωνσταντέλλος, ο Δημ. Βαμ-

βασάκης, ο Ευθ. Ρουσσάκης και ο πρόεδρος του Δ.Συμ-

βουλίου Ανδρέας Κάσδαγλης.

Ακόμη ο επικεφαλής μειοψηφίας του Δ.Σ. Αγγελος Απο-

στολάτος και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο επικεφαλής συνδυα-

σμού της μειοψηφίας στο

Δήμο Βάρης, Δ. Κυπριώ-

της καθώς και εκπρόσω-

ποι φορέων.

Την εκδήλωση διάνθισε η

παρουσία του χορευτικού

τμήματος του Συλλόγου

με τις παραδοσιακές κρη-

τικές φορεσιές τους.

Στη φωτογραφία 

διακρίνεται ο βουλευτής

Παντελής Ασπραδάκης, 

ο σύμβουλος  

έκδοσης της “ΕΒΔΟΜΗΣ” 

Κώστας Βενετσάνος, 

δίπλα ο ορθοπεδικός 

Ν. Γρανίτσας και δεξιά ο

επικεφαλής της μειοψη-

φίας του Δ.Σ. Βούλας και 

υποψήφιος Δήμαρχος 

Αγγελος Αποστολάτος.

Το χορό άνοιξε ο Παπα-Γιώργης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (6 ΗΜΕΡΕΣ)

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ-ΣΑΜΟΝΙ-ΜΕΖΕΒ-ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΒΕΡΝΗ 

- ΜΟΝΤΡΕ-ΒΕΒΕ-ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΓΙΟΝ-ΓΚΡΥΓΙΕΡ

-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ-ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ-ΑΣΚΟΝΑ

Ε κ δ ρ ο μ έ ς  π ο υ  . . . ξ ε σ η κ ώ ν ο υ ν

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας

Λυμάτων του Δήμου Κερατέας

δημοπρατήθηκε τον Νοέμβριο

του 1990. Επιβλέπουσα αρχή

ήταν η Τεχνική Υπηρεσία Δή-

μων και Κοινοτήτων Αν.Αττικής.

Η εγκατάσταση κατασκευάστη-

κε στη θέση Βίγκλιζα 1.3 χλμ

ανατολικά του οικισμού της Κε-

ρατέας σε γήπεδο έκτασης 15

στρ.

Η κατασκευή της εγκατάστασης

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του

1993 και στο πρόσφατο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο (16/11) ψηφί-

στηκαν ομόφωνα οι περιβαλλοντικοί όροι για να προχωρήσου σε παραπέρα εργασίες.

Εκσυγχρονίζεται ο βιολογικός Κερατέας
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Σε ανεπτυγμένες κοινωνίες, η συμ-

μετοχή του ιδιωτικού τομέα στην

κατασκευή μεγάλων οδών είναι πο-

λύτιμη και προτιμητέα διότι προ-

σφέρει οδοστρώματα υψηλής ποιό-

τητας, παράγει πλούτο, δημιουργεί

νέες θέσεις εργασίας και μειώνει

τις κρατικές σπατάλες και κακοτε-

χνίες. 

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλο-

νίκης πρέπει να γίνει ένας σύγχρο-

νος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος

θα ανήκει σε κοινοπραξία εταιρει-

ών που θα τον εκμεταλλεύονται με

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Για

όσους δεν τον επιλέγουν, θα πρέ-

πει να υπάρχει άριστης ποιότητας

δωρεάν παράδρομος τον οποίο θα

προσφέρουν το κράτος και οι Ορ-

γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανταποδίδοντας τα έσοδα που

λαμβάνουν από τους φορολογού-

μενους.

Οι αποτυχημένες κυβερνήσεις των

τελευταίων τετραετιών κατόρθω-

σαν να διαστρεβλώσουν αυτές τις

απλές αλήθειες και να συκοφαντή-

σουν για άλλη μια φορά την ιδιωτι-

κή πρωτοβουλία: Παρέδωσαν στη

Βόρεια Αττική μία Εθνική Οδό στην

οποία «ξεφυτρώνουν» από παντού

πλευρικοί και μετωπικοί σταθμοί

διοδίων με παράλογα τιμολόγια,

αφού υιοθετείται το Ανοικτό Σύ-

στημα, με αποτέλεσμα η χρέωση

να είναι πολλαπλάσια αυτής που

θα προέκυπτε με την εφαρμογή

του Κλειστού Συστήματος Διοδίων. 

Ως εναλλακτική επιλογή, προσφέ-

ρονται παράδρομοι  οι οποίοι (όπου

υπάρχουν) χειροτερεύουν μέρα με

την ημέρα, με απαράδεκτα οδο-

στρώματα, ανεπαρκή σήμανση, ελ-

λειπή ορατότητα, ανύπαρκτα μέσα

προστασίας.

Καθώς η επίμαχη σύμβαση παρα-

χώρησης (ν. 3555/07) ψηφίστηκε

από τους βουλευτές και των δύο

κομμάτων εξουσίας, είναι ενδεικτι-

κή για το πώς λειτουργεί εδώ και

πολλές τετραετίες το πολιτικό κα-

τεστημένο στη χώρα μας: Υπογρά-

φοντας σκανδαλώδεις συμβάσεις,

αφήνει περιθώρια για καραμπινά-

τες παρανομίες και δεν πραγματο-

ποιεί τον παραμικρό έλεγχο. Πώς

να ερμηνευθεί το γεγονός ότι δεν

εφαρμόζεται το άρθρο 24.2.2 της

σύμβασης για χρέωση σύμφωνα με

τη διανυόμενη χιλιομετρική από-

σταση; Πώς αντιλαμβάνονται την

πάταξη της ακρίβειας που διαφήμι-

ζαν; Δεν αποτελεί  πρόκληση για

το κοινό αίσθημα η προκαταβολή

χρημάτων από τους καταναλωτές

για το μελλοντικό έργο της ΙΟΝΙΑΣ

ΟΔΟΥ το οποίο απέχει χρόνια από

το να παραδοθεί έτοιμο; 

Η κοινή λογική θα προέβλεπε να

περιλαμβάνονται στη σύμβαση πα-

ραχώρησης   άρθρα για τον εφο-

διασμό των μόνιμων κατοίκων των

γύρω περιοχών με ειδική εκπτωτι-

κή κάρτα, τη δημιουργία περισσό-

τερων λωρίδων «ΤΕΟ-pass» στις

Αφίδνες, (για να απαλλαχτούμε

από τις νέες «ουρές» και την περι-

βαλλοντική επιβάρυνση που αυτές

συνεπάγονται), καθώς επίσης και

ειδικές τιμές για πολύτεκνες οικο-

γένειες. 

Αν δεν αφεθεί να λειτουργήσει

ελεύθερα και με καθαρούς όρους ο

υγιής ανταγωνισμός στην κατα-

σκευή οδικών δικτύων, μέσω ανοι-

χτών διεθνών διαγωνισμών και με

πολιτικούς που θα γνωρίζουν τι εί-

δους συμβάσεις υπογράφουν, θα

κυκλοφορούμε για πάντα μεταξύ

πανάκριβων διοδίων και άθλιων (ή

ανύπαρκτων) παράδρομων.

Πανάκριβα διόδια και άθλιοι παράδρομοι

ο «καθρέφτης» του πολιτικού κατεστημένου

Δ. Σταύρου
Κίνηση πολιτών «Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος»

ΝΟΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΛΑΜΠΡΟΥ 4, ΚΟΡΩΠΙ, ΤΗΛ. 210 6626.797, FAX: 210 6626.260

e-mail: node-anatol-atikis@nd.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Στις 29 Νοεμβρίου, ημέρα των εκλογών, όλοι όσοι

προσέλθουν στις κάλπες, αποδεχόμενοι τις ιδεο-

λογικές αρχές του Κόμματός μας και εγγραφούν

μέλη του, θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικα-

σία ανάδειξης του νέου Προέδρου.

Η Νέα Δημοκρατία προσκαλεί όλους όσους ενδια-

φέρονται να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν την

εκλογή για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του

κόμματος, να στελεχώσουν τις θέσεις χειριστών

Η/Υ και συντονιστών, ειδικότητες - που είναι απα-

ραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της

εκλογής. 

Τους καλεί να αποστείλουν άμεσα τα στοιχεία επι-

κοινωνίας τους στο http:/ekloges.nd.gr.

Όσοι προσέλθουν, θα βοηθήσουν στην εφαρμογή

μιας νέου τύπου εκλογικής διαδικασίας, βασισμέ-

νης σε ένα on-line σύστημα, που εφαρμόζεται για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, που διευρύνει τη συμ-

μετοχή της βάσης στην ανάδειξη νέου Προέδρου

του κόμματος. 

Για την εθελοντική συμμετοχή προβλέπεται συμ-

βολική αμοιβή και βεβαίωση συμμετοχής σε μια

πρωτοποριακή διαδικασία. 

Τις προσεχείς ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία call

center μέσω του οποίου θα δίδονται πληροφορίες

για τα εκλογικά τμήματα σε πανελλαδική κλίμακα

καθώς και τις υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν

στη συμμετοχή των πολιτών. Ο αριθμός για πα-

νελλαδική χρήση είναι 2103255255.
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Καθημερινά, μαθαίνουμε για κεραίες κινητής τηλε-

φωνίας, που εγκαθίστανται σε κτήρια, τις περισσό-

τερες φορές καμουφλαρισμένες, άλλοτε ως ηλιακός

θερμοσίφωνας, άλλοτε ως καμινάδα και διάφορα τέ-

τοια.

Και γεννάται το ερώτημα: αφού είναι αθώες, όπως

λένε οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, γιατί κα-

μουφλάρονται; 

Γιατί, όταν άρχισαν να τοποθετούνται είχαν ορίσει

αποστάσεις τουλάχιστον 300 μέτρων από σχολεία

και νοσοκομεία και σιγά σιγά μικραίνουν την από-

σταση;

Πολλά και εύλογα τα ερωτήματα των κατοίκων που

προσπαθούν να προστατευθούν από κάθε λογής πε-

ριβαλλοντική επιβάρυνση, που καθημερινά μας κυ-

κλώνει, από την αλόγιστη “ανάπτυξη” και τον εκσυγ-

χρονισμό.

Κεραία στην Κάντζα

Ετσι λοιπόν άλλη μια κεραία “ανακάλυψαν” κάτοικοι

της περιοχής Κάντζας στην Παλλήνη, και το κοινο-

ποίησαν με αυτοσχέδιες αφίσες στις κολόνες.

Η κεραία βρίσκεται σε κτίσμα επί των οδών Υγείας &

Λεονταρίου. Η απόσταση από το Νηπιαγωγείο της

Κάντζας (επί της οδού Φλέμιγκ) δεν είναι ούτε 150

μέτρα.

Η κεραία όπως βλέπετε και στη φωτογραφία έχει

την εικόνα καμινάδας τζακιού(!) και δεν φαίνεται

από το δρόμο.

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από την Κατερίνα Καρα-

μάνογλου (μέλος του Συλλόγου Γυναικών Παλλή-

νης), η οποία μένει δίπλα από το κτίσμα που έχει

μπει η κεραία της εταιρείας Vodafon.

Σημειωτέον ότι η ίδια εταιρία είχε επιχειρήσει να το-

ποθετήσει την κεραία προ καιρό σε πολυκατοικία επί

της οδού Φλέμιγκ και Ιπποκράτους, αλλά αρνήθηκαν

τελικά οι ιδιοκτήτες.

Το θέμα έφερε προ ημερησίας ο νομαρχιακός σύμ-

βουλος Δημοσθ. Μπαρούτας στο νομαρχιακό συμ-

βούλιο της 16/11.

Ο Νομάρχης δεσμεύθηκε να το πρωθήσει στην αρ-

μόδια υπηρεσία προκειμένου να ενεργήσει.

Για την κεραία στην Κάντζα κατέθεσε ερώτηση στη

Βουλή, ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός, ερωτώντας: 

αν υπάρχει  άδεια εγκατάστασης 

και αν προτίθενται οι αρμόδιοι υπουργοί να λαβουν

τα απαραίτητα μέρα ώστε να μην  υπάρχουν κεραίες

κινητής τηλεφωνίας, κοντά σε σχολικές μονάδες και

κατοικημένες περιοχές;

Και στη Βούλα
Μια παρόμοια περίπτωση κεραίας κινητης τηλεφω-

νίας βρίσκεται και στη Βούλα, επι των οδών Ρ. Φε-

ραίου και Μεταξά και έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι

της περιοχής.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλας” κάλεσε

τους κατοίκους της γειτονιάς σε συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε την περασμένη Περασκευή 13/11

και συζήτησαν το θέμα, προκειμένου να οργανώ-

σουν τις κινήσεις τους.

Πολλοί κάτοικοι που πήγαν στη συνάντηση, είχαν

θορυβηθεί γιατί δεν εγνώριζαν για την ύπαρξη της

κεραίας.

Το θέμα της κεραίας είχε φέρει προ ημερησίας στο

Δημοτικό συμβούλιο Βούλας ο επικεφαλής της μεί-

ζονος μειοψηφίας Αγγελος Αποστολάτος.

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της “Κάτω Βούλας”

Αλλαγή προέδρου στο διοικητικό Συμβούλιο του

Εξωραϊστικού συλλόγου Κάτω Βούλας, ...... μετά

την παραίτηση του προέδρου Κώστα Τσιριγώτη, για

προσωπικούς λόγους. Την θέση της προέδρου ανέ-

λαβε η Γωγώ Βικελή.

Ο Κώστας Τσιριγώτης παραμένει στο Δ.Σ. ως απλό

μέλος.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
γιατί καμουφλάρονται αφού είναι αθώες;

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις 

για τα “Νέα Οδικά Εργα”

Ο Δήμος Κορωπίου προσέφυγε

στο ΣτΕ
Αίτηση Ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α (Κοινή Υπουργική Απόφαση) με την οποία

εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τους «Νέους Οδικούς Άξονες Αττικής».

Κατατέθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου η προσφυγή του Δήμου Κορωπίου

προς το Συμβούλιο Επικρατείας εκπροσωπούμενο από το Δήμαρχο Θεόδωρο Β.

Αθανασόπουλου κατά της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημο-

σίων Έργων (νυν Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) του

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργού Πολιτισμού και

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (νυν Υποδομών, Μεταφορών και Δι-

κτύων) για τη  ακύρωση της υπ. αριθ. 136013/7.08.2009 απόφασης των Υπουρ-

γών με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα Νέα Οδικά Έργα Αττι-

κής» και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΝΗΡΕΑΣ’

Καθαρισμός παράκτιου δάσους

στις “Μαρίκες”

Ο Σύλλογος “Νηρέας” στης Ραφήνας, μετά από αίτημά του στο Δασαρχείο Πεντέ-

λης, πήρε την άδεια να καθαρίσει το παράκτιο δάσος στην παραλία “Μαρίκες”.

Το έργο προϋποθέτει πολύ δουλειά και μεγάλα έξοδα, κάτι που ο σύλλογος δυ-

σκολεύεται να αντιμετωπίσει, αλλά η αγάπη του για το περιβάλλον τον ωθεί σε

αναζήτηση προσφορών και εθελοντικής βοήθειας.

Ετσι εξέδωσε λαχνούς με πολύ καλά δώρα, προς 5€ έκαστος οι οποίοι κληρώ-

νουν στις 24 Νοεμβρίου. 

Ακόμη ζητούν εθελοντική εργασία από όποιον προσφέρεται.

Οσοι ενδιαφέρονται να πάρουν λαχνούς μπορούν να τηλεφωνούν:

22940 24914, 6942552285 Μάρω Δρέττα

22940 22831, 6977 931845 Φωφώ Πρωτόπαπα, 22940 25540 Τασία Ψωμιάδου

και 210 2714154, 6937335093.

Σ Τ Η  Ρ Α Φ Η Ν Α
Σ Τ Ο  Κ Ο Ρ Ω Π Ι
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Η τετάρτη εξουσία, δηλαδή ο τύπος, θεωρείται ότι έχει με-

γαλύτερη ισχύ από τις άλλες τρεις εξουσίες, τη νομοθετική,

εκτελεστική και δικαστική, αφού τις κρίνει και οι κρίσεις

επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Το κύριο όμως έργο της πλη-

ροφόρησης και του σχολιασμού των γεγονότων προσφέρε-

ται μόνο σε συνάρτηση με την επιδίωξη και άλλων στόχων,

που δεν αφορούν το κοινωνικό σύνολο, αλλά την επιβίωση

και ανάπτυξη των ίδιων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Έτσι, οι εφημερίδες προσπαθούν να αυξήσουν την κυκλο-

φορία τους και τα τηλεοπτικά κανάλια την ακροαματικότητά

τους, για να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά και να

περιβληθούν με πολιτική ισχύ. Στην προσπάθεια αυτή παρα-

τηρούνται φαινόμενα μετατροπής της πληροφόρησης σε

εντυπωσιασμό, της αντικειμενικότητας σε υστεροβουλία και

του σχολιασμού σε μεροληψία.

Είναι φανερό λοιπόν ότι η προσφορά ενημέρωσης δεν

είναι το μοναδικό μέλημα των εφημερίδων πανελλήνιας εμ-

βέλειας: ενδιαφέρονται εξ ίσου να αυξήσουν την κυκλοφο-

ρία τους και να προβάλουν το πολιτικό κόμμα και τα πρό-

σωπα, που ευνοούν. Αλλά και η ενημέρωση από τους τηλε-

οπτικούς σταθμούς συνυφαίνεται με την αύξηση της ακροα-

ματικότητας και την υποστήριξη πολιτικών σχημάτων. Έτσι,

οι ενημερωτικές εκπομπές δεν περιορίζονται στην αναφορά

σε γεγονότα, αλλά παρουσιάζουν ως σχολιαστές δημοσιο-

γράφους και μη, τα σχόλια των οποίων μπορεί να διακόψει

κάθε στιγμή ο παρουσιαστής του προγράμματος, που ανα-

γορεύεται με τον τρόπο αυτό σε κριτή του τι και πώς θα ει-

πωθεί. Είναι λογικό επομένως τα μεγάλα συμφέροντα, που

θέλουν να εξυπηρετηθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση, να

προσπαθούν να ελέγχουν ή να αποκτούν μέσα μαζικής ενη-

μέρωσης στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την κοινή

γνώμη.

Η κοινή γνώμη όμως δεν είναι άλλη από την κοινωνία

των πολιτών, που δεν συνταυτίζεται με τα μεγάλα συμφέ-

ροντα και δεν την αφορά η οικονομική επιτυχία των επιχει-

ρήσεων μαζικής ενημέρωσης, αλλά ενδιαφέρεται για την

επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων μέσα από δημοκρα-

τικές διαδικασίες. Τελικά η κοινωνία των πολιτών στέκεται

πιο πάνω από την τετάρτη εξουσία, έχοντας τη δυνατότητα

να την επηρεάζει αντί να επηρεάζεται από αυτήν, καταδικά-

ζοντας τους εχθρούς της αλήθειας, απομονώνοντας τους

καιροσκόπους και ξεσκεπάζοντας βάσει της κοινής λογικής

τους απώτερους σκοπούς των αυτοπροβαλλομένων ως σω-

τήρων. Έχουμε ήδη δει, ότι οι φιλόδοξοι πλουτοκράτες, που

χωρίς να έχουν καμία πολιτική πρόταση επιχειρούν να αλώ-

σουν την τετάρτη εξουσία με φιέστες εκατομμυρίων, απο-

πέμπονται από το πολιτικό προσκήνιο. Η διαφάνεια, που

απαιτεί η κοινωνία των πολιτών, κάνει διαφανείς τους στό-

χους των επίδοξων σφετεριστών της λαϊκής θέλησης, που

επιβουλεύονται την εξουσία.   

Ν. Δημητρίου 

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Πιο πάνω από την 4η εξουσία

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20033/06.11.2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α’ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Β’ ΓΕΙ-

ΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΤΣΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 23/11/2009 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/12/2009, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ-

ΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 299/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί, 06-11-2009                                  Α.Π. 20032

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι με την υπ’ αριθμ. 301/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ στο Ο.Τ. 32 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-

ΜΕΝΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ Ο.Τ. ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-

ΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο κ. Γκρουέφσκι, εμμένων στην πολιτική

και ιστορική απάτη, που το 1944 επινόησαν

οι Τίτο και Στάλιν και δημιούργησαν το τε-

χνητό «Μακεδονικό Έθνος» με σκοπό την

απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλά-

δα προς έλεγχο του Αιγαίου εν όψει του

Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησε, ευρι-

σκόμενος στην Αυστραλία, δήλωσε: «Οι

Μακεδόνες έχουν την μοναδική ευκαιρία

να ζουν όλοι μαζί. Μακεδόνες του Αιγαίου

και Μακεδόνες του Πιρίν, όλοι συμπατριώ-

τες».

O Κίρο Γκλιγκόρωφ, πρώτος Πρόεδρος της

Δημοκρατίας των Σκοπίων, σε συνέντευξη

του στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Σαββί-

δη που δημοσιεύθηκε την 25η Οκτωβρίου

2009 στην εφημερίδα «ΤΟ ΘΕΜΑ», «ΑΔΕΙ-

ΑΖΕΙ» την εθνικιστική κυβέρνηση του Νι-

κόλα Γκρουέφσκι δηλώνοντας: «Είμαστε

Σλάβοι και ήρθαμε μετά τον Μέγα Αλέξαν-

δρο στην περιοχή», αγνοώντας την ‘’αρ-

χαίομακεδονική’’ υστερία των τελευταίων

ετών στα Σκόπια. Σοβαροί ιστορικοί γε-

λούν με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώ-

ρα μου τα τελευταία χρόνια. Προφανώς

γελούν (προσθέτω) και για όσους θεωρούν

τους Σκοπιανούς Μακεδόνες, απογόνους

του Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Πλην των Στεττίνιους και Κίσσιγκερ, σε

αυτή την προκλητική δήλωση του κ. Γκρου-

έφσκι απάντησαν επίσης:

•  Αξιωματούχοι των Σκοπίων που γνωρί-

ζουν ιστορία και δεν επιθυμούν να εξευτε-

λίζονται.

•   Ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας

των Σκοπίων κ. Κίρο Γκλιγκόρωφ, ο οποίος

στο βιβλίο του  «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ»

(σελ. 259), αναφέρει ότι, στην δεξίωση

που έγινε στη Νέα Υόρκη την επομένη της

αναγνωρίσεως ως ανεξαρτήτου Κράτους

των Σκοπίων, μια ομάδα νέων από την Αυ-

στραλία του είπαν: «Εσείς μιλήσατε, αλλά

δεν είπατε το σημαντικότερο. Δεν είπατε

ότι εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγάλου

Αλεξάνδρου. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί

ότι αρνηθήκαμε την καταγωγή μας, τους

προγόνους μας». 

«Δυσκολεύτηκα να βρω απάντηση αμέσως

(συνεχίζει ο Γκλιγκόρωφ στο βιβλίο του)

και τελικά τους είπα: “Ξέρετε, σέβομαι τις

σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας. Είναι δι-

καίωμα σας. Αλλά σύμφωνα με την ιστο-

ριογραφία στον Μακεδονικό λαό επικρατεί

η γνώμη ότι είμαστε Σλάβοι. Έχουμε έλθει

στα Βαλκάνια τον 6ο και 7ο αιώνα έχουμε

εγκατασταθεί στα εδάφη που ονομάζονται

Μακεδονία. Δεν γνωρίζω το κατά πόσο

στις φλέβες μας συνεχίζει να ρέει κάποια

σταγόνα αίματος των αρχαίων Μακεδό-

νων!». Έμειναν ακόμη μου  φάνηκε μισή

ώρα στην αίθουσα και έφυγαν ανικανοποί-

ητοι, όπως μου φάνηκε”.

Ο Γκλιγκόρωφ εμφανίζεται απαισιόδοξος

για το ενδεχόμενο λύσης στο θέμα της

ονομασίας, ενώ καυτηριάζει όσα υποστη-

ρίζουν πολλοί στη χώρα του για την εθνική

τους καταγωγή, λέγοντας: «Σιγά σιγά θα

πούμε πως και οι πρωτόπλαστοι ήταν Μα-

κεδόνες».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου: «Το

1993 στα Τίρανα είπατε ότι ο λαός σας εί-

ναι σλαβικής καταγωγής και ότι δεν συν-

δέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο και πως

βρεθήκατε στην περιοχή στον 6ο αιώνα

μ.Χ.», ο κ. Γκλιγκόρωφ απάντησε: «Εξακο-

λουθώ και σήμερα να πιστεύω και να δη-

λώνω ακριβώς τα ίδια». Και συνέχισε: «Η

ιστορία είναι παγκόσμιο αγαθό. Αυτό

ασφαλώς σημαίνει πως η ιστορική και πο-

λιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να μην εί-

ναι και ελληνική».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για

εκείνους που ομιλούν περί Μεγάλης Μακε-

δονίας ο κ. Γκλιγκόρωφ απάντησε: «Αυτά

είναι αστειότητες. Κομμάτι της Ελλάδος

είναι σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της γε-

ωγραφικής Μακεδονίας. Ασφαλώς κανείς

δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα

της Ελλάδος στα εδάφη αυτά και βεβαίως

το δικαίωμα να το διατηρήσει».

Βεβαίως το 1912, ο Σερβικός Στρατός κα-

τέλαβε μια λωρίδα της  βόρειας Μακεδο-

νίας (κατά την Ακαδημία Αθηνών), όπου το

Μοναστήρι (σήμερα Βιτόλα) είχε 17 ελλη-

νικά σχολεία. Η λωρίδα αυτή μπορεί (ως

συμβιβαστική λύση) να ονομάζεται «Περι-

φέρεια Σλαβομακεδονίας», διότι ως Μακε-

δονία θα είναι ελληνική και ως Μακεδόνες

Έλληνες.

Η Βουλγαρία, ως γνωστόν, κατέλαβε το

1912 τμήμα της βορείου Μακεδονίας που

το ονόμασε ΠΙΡΙΝ και δεν το ονόμασε

«Μακεδονία». 

Η πρόταση να ονομαστεί η Δημοκρατία αυ-

τή βόρεια Μακεδονία είναι παράλογη. Τα

Σκόπια ήταν πρωτεύουσα της Βαρντάρ-

σκα κατά την αρχαιότητα και την Ρωμαιο-

κρατία. Κατά την Τουρκοκρατία πρωτεύου-

σα του Κοσυφοπεδίου και τελευταία η

Βαρντάρσκα της νοτίου Σερβίας. Δεν είναι

σοβαρό τα Σκόπια να ονομαστούν σήμερα

πρωτεύουσα της βόρειας Μακεδονίας.

Ο πρώην Δήμαρχος των Σκοπίων Μπεν-

κόφσκυ, ο Αρχισυντάκτης Σκοπιανής εφη-

μερίδας και ο Υπουργός Παιδείας Ολιζά-

νης, οι οποίοι είπαν στον Καθηγητή Βλασί-

δη ότι έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους

και προσπαθούν να τα πείσουν ότι «δεν

έχουμε σχέση με τους Αρχαίους Μακεδό-

νες», αλλά δεν μπορούν διότι τα παιδιά,

αυτά διδάχθηκαν στα σχολεία. Το ανωτέ-

ρω αναφέρεται στο βιβλίο «Αθήνα – Σκό-

πια. Η επτάχρονη συμβίωση 1995-2002»

[σελ. 300, υποσημείωση 201] του ε.τ. Πρέ-

σβεως Ευάγγελου Κωφού και του Καθηγη-

τή Βλασίδη

Επειδή η Σουηδία προεδρεύει της Ε.Ε. το

εξάμηνο αυτό, αναφέρω ότι το Ινστιτούτο

Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουηδίας σε

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Lund και

υπογραφή του διακεκριμένου συγγραφέα

Staffan Stolpe, σε μελέτη τους το 1995 για

την ταυτότητα της Μακεδονίας έγραψαν:

«Όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε,

και οι Υπουργοί, ότι η Ιστορία της Μακεδο-

νίας δεν είναι Ιστορία μόνο των Ελλήνων,

αλλά και ημών των Ευρωπαίων, διότι οι

Μακεδόνες διέδωσαν τον Ελληνικό Πολι-

τισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκλη-

ρο».

340 Καθηγητές Ιστορίας Αμερικανικών και

άλλων Πανεπιστημίων σε πρόσφατο γράμ-

μα τους στον Πρόεδρο Ομπάμα, του ζη-

τούν να ανακαλέσει την απόφαση του προ-

κατόχου του που ονόμασε τα Σκόπια «Μα-

κεδονία». 

Κατόπιν των ανωτέρω, κόκκινη γραμμή για

την Ελλάδα είναι η ταυτότητα της Μακε-

δονίας ως ελληνικής και η ταυτότητα των

Μακεδόνων ως Ελλήνων, και φυσικά η

γλώσσα η ελληνική και η ιστορία και πολι-

τιστική κληρονομιά της Μακεδονίας. Την

κόκκινη αυτή γραμμή εννοούν οι δηλώσεις

Stettinious και Kissinger. Το γεωγραφικό

προσδιορισμό περιέχει στη δήλωσή του ο

Κ. Γκλιγκόρωφ, αλλά και διεθνείς συνθή-

κες όπως πχ. Συνθήκη του Βουκουρεστίου.

Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Γκρουέφσκι

και η απάτη περί Μακεδονικού Έθνους

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

Πρώην Υπουργός
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Για Νοσοκομείο στην

Ανατ. Αττική
ερώτηση του βουλευτή 

Παντελή Ασπραδάκη

Ο νέος βουλευτής Παντελής Ασπραδάκης, γνώστης

των προβλημάτων της Ανατ. Ατττικής, αφού τα παρα-

κολουθούσε από κοντά, ξεκινώντας την βουλευτική

του δράση, έχει σηκώσει ...μανίκια.

Βάζει λοιπόν προτεραιότητες και ρωτάει την αρμόδια

Υπουργό για την ίδρυση νοσοκομείου στην Ανατολική

Αττική

Ο Π. Ασπραδάκης  ενημερώ-

νει για το μείζον θέμα της

έλλειψης νοσοκομείου κα-

θώς και για τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι κά-

τοικοι σε σχέση με την ελλι-

πή παροχή υγειονομικής πε-

ρίθαλψης, σε μια περιοχή

που αυξάνεται δραματικά ο

πληθυσμός χρόνο με τον

χρόνο. 

Ταυτόχρονα ζητά να πληροφορηθεί για το ποιες θα εί-

ναι οι πρώτες κινήσεις του αρμόδιου Υπουργείου για

το συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι: «Οι

κάτοικοι σήμερα αναγκάζονται να απευθύνονται στα

κεντρικά νοσοκομεία ακόμα και για απλές εξετάσεις,

ενώ την κρίσιμη ώρα αγωνιούν για την έγκαιρη έλευ-

ση του ασθενοφόρου αλλά και την γρήγορη μεταφο-

ρά του ασθενή στο πλησιέστερα νοσοκομείο. 

Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που ο πληθυ-

σμός της ευρύτερης περιοχής αυξάνεται κατά πολύ,

το πρόβλημα επιδεινώνεται, προκαλώντας αίσθημα

ανασφάλειας στον πολίτη της Ανατολικής Αττικής».

«Η εφαρμογή του Περιφε-
ρειακού Σχεδιασμού είναι
έργο επείγουσας σημασίας
για την κυβέρνηση…». Αυ-

τή ήταν η απάντηση του

Υφυπουργού  Εσωτερικών

Ρόβλια στην επίκαιρη ερώ-

τηση που κατέθεσε ο βου-

λευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ,

Μάκης Βορίδης.

Ο M. Βορίδης ρώτησε εάν η

νέα κυβέρνηση επιμένει

στην  αλλαγή του Περιφε-

ρειακού Σχεδιασμού ή εξε-

τάζει το ενδεχόμενο ανα-

θεώρησής του, προκρίνο-

ντας άλλες, πιο σύγχρο-

νες, πιο επαρκείς, πιο φιλι-

κές στο περιβάλλον λύσεις

για την διαχείριση των

απορριμμάτων. Στην απά-

ντηση του, ο υφυπουργός

τόνισε ότι  η δημιουργία και

ο σχεδιασμός του Περιφε-

ρειακού Σχεδιασμού (που

προβλέπει την κατασκευή

ΧΥΤΑ σε Κερατεά και Γραμ-

ματικό) είναι έργο του ΠΑ-

ΣΟΚ και συγκεκριμένα «ο

…νόμος 3164/2003 που

δεν προχώρησε τα πεντέμι-

σι χρόνια λόγω της διακυ-

βέρνησης της ΝΔ». Στο τα-

μείο συνοχής έχουν εντα-

χθεί τρεις νέοι ΧΥΤΑ, από

τους οποίους λειτουργεί

μόνο ο ένας, ενώ εξαιτίας

των καθυστερήσεων υπάρ-

χει μεγάλος κίνδυνος να

χαθούν κονδύλια από την

Ε.Ε., είπε χαρακτηριστικά ο

κ. Ρόβλιας. 

Από την πλευρά του, ο M.

Βορίδης εξέφρασε τους

λόγους για τους οποίους

δεν πρέπει να γίνουν ΧΥΤΑ

σε Κερατέα και Γραμματικό

και ότι θα πρέπει να υπάρ-

ξει ένας νέος σχεδιασμός

που θα είναι πιο κοντά στις

σύγχρονες απαιτήσεις.  

«Αυτός είναι ο σχεδιασμός
και σε αυτόν θα προχωρή-
σουμε» τόνισε ο Υφυπουρ-

γός, στην δευτερολογία

του και επισήμανε ότι είναι

στις προτεραιότητες της

κυβέρνησης η λύση του

όλου θέματος. Τελειώνο-

ντας  τόνισε ότι η Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος έχει

δεσμευτεί ότι στο Γραμμα-

τικό θα λειτουργήσει ΧΥΤΥ

και όχι ΧΥΤΑ.

«Αυτός είναι ο σχεδιασμός και σε αυτόν θα προχωρήσουμε»

για τους ΧΥΤΑ Κερατέας & Γραμματικού

ήταν η απάντηση του Υφυπουργού Ρόβλια

σε ερώτηση του Μ. Βορίδη

Μεγάλη σύγχυση έχει δη-

μιουργηθεί στον πληθυσμό

σχετικά με το πανδημικό

εμβόλιο της νέας γρίπης

λόγω διαφορετικών τοπο-

θετήσεως μεταξύ της Εθνι-

κής Επιτροπής Επιδημίας

Γρίπης και της Εθνικής Επι-

τροπής Εμβολιασμών. 

Ως αποτέλεσμα παρατηρεί-

ται μια γενικότερα καχυπο-

ψία στο κοινό, αλλά και

τους ιατρούς και νοσηλευ-

τές, που διατηρούν επιφυ-

λάξεις κατά πόσο το συ-

γκεκριμένο εμβόλιο είναι

αβλαβές και αποτελεσματι-

κό. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι

δεν έχει γίνει έως σήμερα

καμία απαραίτητη ενέρ-

γεια, ώστε μέσα στο μικρό

χρονικό διάστημα που πι-

θανολογείται να έχουμε

επιδημιολογικά την κορύ-

φωση της γρίπης, να έχουν

εξασφαλιστεί οι απαιτού-

μενες κλίνες στις Μονάδες

Εντατικής Θεραπείας

(ΜΕΘ) για την νοσηλεία

των πολιτών.

Για τους παραπάνω λό-

γους, Βουλευτές της Νέας

Δημοκρατίας, μεταξύ των

οποίων ο Νίκος Καντερές,

κατέθεσαν προς την

Υπουργό Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης επίκαι-

ρη επερώτηση, ρωτώντας

για τις προτεραιότητες και

δράσεις που σκοπεύει να

ακολουθήσει η Κυβέρνηση

συνολικά στο χώρο της Δη-

μόσιας Υγείας.

Επίκαιρη Επερώτηση προς την Υπουργό

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

από βουλευτές της Ν.Δ.

για το εμβόλιο της νέας γρίπης

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου ο  Σουφλιάς Υπουργός ΠΕΧΩ-

ΔΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την κατα-

σκευή της Νέας Περιφερειακής Λεωφό-

ρου Υμηττού στο πλαίσιο του έργου «Νέ-

οι Αυτοκινητόδρομοι Αττικής. Το συγκε-

κριμένο έργο έχει προκαλέσει τις αντι-

δράσεις Δήμων, Κοινωνικών  Φορέων και

Πολιτών που ετοιμάζονται να προσφύ-

γουν ζητώντας την ακύρωση του έργου. 

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του είχε δια-

τυπώσει τη θέση ότι πρόκειται για ένα έρ-

γο που θα συγκεντρώσει πρόσθετες οικο-

νομικές δραστηριότητες, παράλληλα

στους άξονες, που θα επιβαρύνουν την

περιοχή, θα απαξιώσουν άλλες οικονομι-

κές ζώνες της Αττικής αλλά και γενικότε-

ρα της χώρας, που δεν στηρίζεται στην

σωστή και επικαιροποιημένη εκτίμηση του

κυκλοφοριακού φόρτου. Ως αξιωματική

αντιπολίτευση στη σχετική ανακοίνωση

στις 5 Απριλίου του 2009, την οποία υπέ-

γραφαν οι νυν υφυπουργοί  Μαγκριώτης

και Κουβέλης Σπ., είχε τοποθετηθεί αρνη-

τικά για το συγκεκριμένο έργο, θέτοντας

συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το σω-

στό σχεδιασμό του έργου. 

Επειδή, έως σήμερα, το αρμόδιο υπουρ-

γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

δίνοντας μια  πολύμηνη παράταση στη

διαδικασία υποβολής διευκρινίσεων (έλη-

γε τον Φεβρουάριο) δηλώνει εμμέσως ότι

δεν ακυρώνει τον διαγωνισμό και επειδή

το συναρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμ-

φωνα πάντα με δημοσιεύματα του τύπου,

προτείνει επανεξέταση των αυτοκινητο-

δρόμων και της χάραξης.

Τι σκοπεύουν να πράξουν οι Υπουργοί;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Παπαδημούλης

Φώτης Κουβέλης  - Αλέξης Τσίπρας

Νέα Περιφερειακή Υμηττού 
ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ιδιωτικά συνεργεία ο καθαρισμός σχολείων!

ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Με το άρθρο 36 του Νόμου 3699/08 η Κυβέρνηση της Ν.Δ. θεσμοθέτησε τη δυνατότητα

του  καθαρισμού των δημόσιων σχολείων από συνεργεία καθαρισμού γεγονός που έρ-

χεται να πλήξει τεσσεράμισι χιλιάδες εργαζομένους που επί σειρά ετών απασχολούνται

στο χώρο του καθαρισμού των σχολείων. Ιδιαίτερα μάλιστα, που πρόκειται για  γυναίκες-

που είχαν επιλεγεί με κοινωνικά κριτήρια  και το εισόδημά τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 

Στο σχέδιο αυτό, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) αναγορεύεται σε εργοδότη, οι

Σχολικές Επιτροπές ορίζονται ως ανάδοχοι εργολάβοι και οι μισθωτοί εργαζόμενοι με-

τατρέπονται ψευδώς σε δυνητικούς υπεργολάβους, με μόνο στόχο τη στέρηση των

όποιων εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαρωνίδα, 17-11-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4473

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙ-

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ/ΣΩΛΗΝΕΣ (Β’ ΦΑΣΗ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ. Προϋπ.: 900.000,00€ (με ΦΠΑ 19%)

Πηγή: ΘΗΣΕΑΣ

Χρήση: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Κοιν. Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές, με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά

έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 κα-

θώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συ-

μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του

Ν.2338/95, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ.

609/85 και το Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Απο-

φάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει

κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και

85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑ-

ΝΤΟ/ΣΩΛΗΝΕΣ (Β’ ΦΑΣΗ)

Προϋπολογισμός Δαπάνης 900.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%)

Η Δημοπρασία θα γίνει την 08-12-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

(λήξης επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφέρειας

Αττικής Λεωφόρος Σπάτων 65 ΓΕΡΑΚΑΣ 153 44.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δε γί-

νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1η, 2η, 3η, 4η, (εντός νομού έδρας ή επιλεγ-

μένο) για έργα Υδραυλικά ή Η/Μ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει

του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτο-

χοι παλαιών εργοληπτικών  πτυχίων Δ.Ε.

που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις

του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχή στη δημοπρασία είναι 14.869 ευρώ και θα απευ-

θύνεται προς Κοιν. Σαρωνίδας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Ατ-

τικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Κοιν. Σαρωνίδας

της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες, που βρίσκονται στη διεύθυνση Λ. Σαρωνίδας 55 και στα τη-

λέφωνα 2291054444 & 2291054981 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος

Βιτώρος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α/α

Η Κοινοτική Σύμβουλος

ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ - ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 15716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης»,

με προϋπολογισμό 845.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακό-

λουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπο-

λογισμό 210.710,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 188.990,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και

ΟΕ και απρόβλεπτα), 2) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ), με προ-

ϋπολογισμό 301.303,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε-

πτα). Σύνολο 701.004,15€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 3/12/2009. Η

διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας: 210-

6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/12/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Επιμέρους ποσο-

στά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών του άρθρου 4β του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟ-

ΔΟΜΙΚΑ, Α2 στην τάξη ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 1η Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζό-

μενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-

λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο1. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 14.020,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, με-

τά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με 300.000 €,

από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΕΣ με 200.000€ και από πόρους του Δήμου.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 17/11/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 11425/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύνια 19010

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία - Τηλ.: 22993-20348, fax: 22990-48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Α) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με τη παρ.

13 του άρθρου 20 Ν. 3731/08

Β) Του άρθρου 11 παρ. 5 του Π.Δ. 28/80

Γ) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 10-6253, 20-6253.001, 25-

6253.001

Δ) την 209/09 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής

Ε) Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπη-

ρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με

τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συνολικής προϋπο-

λογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 32.000,00€ ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την Παρασκευή 27

Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην

επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-

σμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιο-

λογητικά.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζό-

μενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαμβάνει τις υπέρ

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό

διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέ-

ρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ

ΦΕΡΑΙΟΥ ταχ. Κωδ. 190 10) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται

απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που

ορίζεται στο παρόν.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη

τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πλη-

ροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α/α

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Συστήματος Ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Α.Μ.: 28(Λ-23)09

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73

Πληρ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

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

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 156/14-10-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 22684/11-11-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος ασφαλείας για την προ-

στασία των δύο (2) νέων σταθμών του Δήμου Βούλας επί των οδών Αι-

όλου & Ηρακλειδών και Οδυσσέως και Πανός. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου του 2009 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

19.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

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

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

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

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

ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκ-

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

σφράγισης των προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α.

Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18- Βούλα) κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Πετρελαίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θέρμανσης Δημαρχείου, Δημοτικών Κτιρίων

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Σχολείων Δήμου Βούλας 2009-2010

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 42(Λ-29)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73

Πληρ.: Κούσιας Α. - Τηλ.: 213-2020000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

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

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 155/14-10-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 22828/13-11-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το με-

γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής όπως αυτή

ορίζεται από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών. Ο διαγωνι-

σμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18

– Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 08 Δεκεμβρίου του 2009

ημέρα τρίτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

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

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμεηνη εργάσιμη ημέρα

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

ση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμη-

θειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτη-

μένου εκπροσώπου απευθείας στην επιτροπή την ημέρα και έως την ώρα

αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγ-

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

στό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ ήτοι 3.000,00 €.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες

θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί

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

ραμανλή 18- Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) μέχρι και την Παρασκευή 04/12/2009. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

επίσης να προμηθευτούν χωρίς χρέωση τα σχετικά έγγραφα, ηλεκτρονι-

κά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

Κλοπή διαβατηρίου

Το παρόν διαβατήριο κλάπηκε την 31/10/2009 στο

Κορωπί Αττικής και επί της οδού Κολοκοτρώνη 67.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να τηλεφωνήσει στο

Τηλ. 6971.772290.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο

μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€,

Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέος  ζητείται για ψησταριά στην Γερ-

μανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαμονή, διατρο-

φή  και ασφάλιση. Ικανοποιητικός μισθός. κ. Θω-

μάς Τηλ.004921322983

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑ πολυτελής μονοκατοικία

με θέα θάλασσα 550m2 σε οικόπεδο 800m2, τριων

επιπέδων, με πισίνα. Διαθέτει 5 υπν (1 master), 2

κουζίνες, κλειστό parking, ΒΒQ.

REMAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ID 231041001-11): 210
8970.947 - remax-anagen@ath.forthnet.gr  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην Αστυνο-

μία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72τ.μ. (2 υπνοδωμά-

τια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κειραία, parking,

αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής. 

Τηλ. 6973 732090.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ

Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλη-

σίον πλατείας, 53τ.μ. με αποθήκη, παταρι και θέση

πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  100Μ2   3oυ ορόφου -

ΒΟΥΛΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗ-

ΜΕΙΟ (Οδός Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  και

ΠΑΡΚΟΥ - ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING -   2

ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKING-  

MEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ΕΥΡΩ

Τηλ.  210.9657063 – 6977.415362
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ENOIKIAZONTAI

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας ελαιογραφία σε μουσα-

μά Νορβηγού καλλιτέχνη, με θέμα τη θάσσα με μία

βάρκα διαστάσεις 1Χ1.35εκ. 

Τιμή ευκαιρία 900€. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις 6937583101

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δίσκοι 33 στροφών κλασικής μουσικής,

συλλεκτικοί, σε άριστη κατάσταση. 115 τεμάχια με-

γάλων μαέστρων. Τιμή 1.150€.

Μόνο σοβαρές προτάσεις 6937583101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια: 29/10/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 10776/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΘΟΡΙΚΟΥ

Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 - Telefax: 22990-48653

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Αναστ.

Τηλέφωνο: 22993-20300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

– Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα την παρ.6 όπως συμπληρώ-

θηκε με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).

– Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994), απόφαση του

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

– Την από 23/09/2008, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Τοπο-

γραφική αποτύπωση περιοχής (Κιτέζας 65 στρ. περίπου)»

– Την αριθ. πρωτοκ. 1611/23-2-2009 πρόσκληση για 1η ανάρτηση κτημα-

τογράφησης.

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Κιτέζας, ανατολικά της

οδού Σοφούλη, του Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν. Αττικής, όπως αυτή

προσφιορίζεται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακας

1:1.000 και πίνακες, να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις και δηλώ-

σεις ιδιοκτησίας της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως

η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου

6 του Ν. 2242/94, σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά

(συμβόλαια κ.λ.π.) στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (2η ανάρτηση κτημα-

τογράφησης).

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημο-

σιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δυο ημερήσιες Αθηνών και να

ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-

λευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ειδικό έντυπο για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας χορηγείται από τον

Δήμο Καλυβίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΤΥ/64/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Εργασία υποστήριξης μηχανημάτων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ήχου για εκδηλώσεις του Δήμου 2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 30.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 19%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20812/19-11-2009 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας:

“Εργασία υποστήριξης μηχανημάτων ήχου για εκδηλώσεις του Δήμου 2010”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

19%. και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Δεκεμ-

βρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.500,00 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΤΥ/63/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Καθαρισμός Φρεατίων 2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.771,12 € πλέον ΦΠΑ 19%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20811/19-11-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας:

“Καθαρισμός Φρεατίων 2010”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.771,12 € πλέον Φ.Π.Α.

19%. και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Δεκεμ-

βρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης

την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.888,56 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΤΥ/59/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 20810/19-11-2009

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Τροποποίηση και συμπλήρωση

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μεταλλικού σκελετού κερκίδων

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ στο Παπασιδέρειο

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠ: 37.815,13 € πλέον  ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας:

“Τροποποίηση και συμπλήρωση μεταλλικού σκελετού

κερκίδων στο Παπασιδέρειο”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α.

19%. και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Δεκεμ-

βρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης

την 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το Προσωπικό του Δήμου Βούλας 2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.: 61(Λ-42)09

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 16673

Πληρ.: Κούσιας Α.

Τηλ.: 213-2020000, fax: 213-2020049

e-mail: akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95

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

3. Τις υπ’ αριθ. 20/04-03-2009 κα 176/18-11-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 23170/18-11-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό

του Δήμου Βούλας 2010.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου του 2009 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

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

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α.

Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ



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.

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 23, ΠΕΜΠΤΗ 26 & ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  23/11  8μ.μ.

Το Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΠΕΜΠΤΗ  26/11  7μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα 23/11

ώρα 8μ.μ. με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2010.

3. Αίτηση χρηματοδότησης “Βρεφονηπιακός Σταθμός 40 θέσεων”

4. Αίτηση χρηματοδότησης “Παιδικός Σταθμός για παιδιά με

αναπηρία’.

18. Εγκριση της με αρ. 163/2009 απόφασης της Δημαρχια-

κής Επιτροπής που αφορά ανάκληση ή μη των αδειών

λειτουργίας καταστημάτων της εταιρίας Αφοι Χ. Κου-

τρουλιά ΕΠΕ, μετά την από 20.10.2009 εισαγγελική πα-

ραγγελία.
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Το 112 καθιερώθηκε σαν ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτα-

κτης ανάγκης από την οδηγία 91/396 και ενισχύθηκε από με-

ταγενέστερες πράξεις. Τα σχετικά νομοθετικά μέτρα έχουν

τώρα ενσωματωθεί στην οδηγία 2002/22 για την καθολική

υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά τα δί-

κτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών [βλ. το

τμήμα 17.3.6]. 

Αυτή η οδηγία, γνωστή ως οδηγία καθολικής υπηρεσίας, δε-

σμεύει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, πέρα από κάθε

άλλο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που ορίζεται από τις

εθνικές κανονιστικές αρχές, όλοι οι τελικοί χρήστες διαθέ-

σιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανο-

μένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη δυνατότητα

να καλούν ατελώς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησι-

μοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης

ανάγκης «112». Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν

ότι οι κλήσεις στο «112», απαντώνται δεόντως και διεκπε-

ραιώνονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο από τον εθνι-

κό οργανισμό συστημάτων έκτακτης ανάγκης. Οι επιχειρή-

σεις που εκμεταλλεύονται δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα

οφείλουν να μεταδίδουν τις πληροφορίες για τον εντοπι-

σμό του καλούντος το 112 στις αρμόδιες για την αντιμετώ-

πιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές.

Αυτά φαίνονται απλά και εύκολα, αλλά η Επιτροπή χρειά-

στηκε να κινήσει διαδικασίες παράβασης της κοινοτικής νο-

μοθεσίας κατά 16 κρατών μελών πριν ο ενιαίος αριθμός

έκτακτης ανάγκης γίνει απολύτως λειτουργικός και στα 27

κράτη. Τελικά, από τον Δεκέμβριο 2008, όλα τα κράτη μέλη

έχουν προβεί στις αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις προκει-

μένου να εξασφαλισθεί ότι οι κλήσεις στον αριθμό 112 απα-

ντώνται και διεκπεραιώνονται δεόντως.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι ταξιδεύουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο

για λόγους επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς. Οι ταξιδιώτες

δεν χρειάζονται πλέον να ψάχνουν και να θυμούνται τους

αριθμούς έκτακτης ανάγκης σε κάθε χώρα που επισκέπτο-

νται. Τώρα, το 112 μπορεί να κληθεί σε όλα τα κράτη μέλη

της Ένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί

την άμεση επέμβαση ασθενοφόρου, πυροσβεστικής υπηρε-

σίας ή αστυνομίας.

Όταν κληθεί το 112, οι πληροφορίες θέσης του καλούντος

προσδιορίζουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το πρόσωπο

που κάνει την κλήση. Όταν γίνει μια κλήση, οι χειριστές του

συστήματος στη χώρα όπου έγινε το ατύχημα πρέπει να

παρέχουν τη θέση του καλούντος στις αρχές έκτακτης ανά-

γκης, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αποστείλουν αμέσως

βοήθεια. Οι πληροφορίες θέσης του καλούντος πρέπει να εί-

ναι διαθέσιμες τόσο για τις κλήσεις από σταθερές γραμμές,

όσο και από κινητά τηλέφωνα. 

Όμως, για να αποφεύγονται οι τηλεφωνικές φάρσες, το

Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, το

Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία αποφάσισαν να εμποδί-

ζουν κλήσεις προς το 112 από κινητά τηλέφωνα χωρίς κάρ-

τα SIM, δηλαδή μια μετακινούμενη κάρτα που προσδιορίζει

έναν συνδρομητή σε κινητό τηλέφωνο, μέσω του ρυθμιστή

ταυτότητας συνδρομητών (Subscriber Identity Module - SIM).

Ειδικά μέτρα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Η παραπάνω οδηγία 2002/22 δεσμεύει τα κράτη μέλη να

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλί-

ζουν την πρόσβαση όλων των διαθέσιμων στο κοινό τηλε-

φωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις για χρήστες με ει-

δικές ανάγκες. Στα ειδικά μέτρα για χρήστες με ειδικές ανά-

γκες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, η πρόσβαση σε κοινό-

χρηστα τηλέφωνα, δημόσια τηλέφωνα κειμενικής τηλεφω-

νίας ή ανάλογα μέτρα για κωφούς ή άτομα με προβλήματα

ομιλίας, η δωρεάν παροχή υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες

πληροφοριών καταλόγου ή ανάλογα μέτρα για τυφλούς ή

άτομα με μειωμένη όραση. Απαιτείται επίσης η λήψη ειδικών

μέτρων ώστε οι χρήστες με ειδικές ανάγκες να έχουν πρό-

σβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «112» και η παρο-

χή σ' αυτούς δυνατοτήτων επιλογής μεταξύ διαφόρων φο-

ρέων εκμετάλλευσης ή φορέων παροχής υπηρεσιών, όπως

στους άλλους καταναλωτές.

Τον Ιούνιο του 2008, η Επιτροπή εγκαινίασε ιστοσελίδα

(ec.europa.eu/112) αφιερωμένη στο 112, στην οποία διατί-

θενται, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, πληροφορίες

για τους πολίτες που ταξιδεύουν στην Ένωση. Υπάρχουν

ακόμη πεδία στα οποία πρέπει να υπάρξει βελτίωση, όπως η

ειδική μεταχείριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η δυ-

νατότητα επικοινωνίας των κέντρων 112 σε περισσότερες

από μία γλώσσες. Προς το παρόν μόνον 17 χώρες από τις 27

της ΕΕ ανέφεραν ότι μπορούν να απαντούν στις κλήσεις και

σε γλώσσες της ΕΕ, άλλες από τη δική τους. Η σταθερή βελ-

τίωση της τεχνολογίας των πληροφοριών υποστηρίζει προ-

οδευτικά τον ταυτόχρονο χειρισμό αρκετών γλωσσών στα

δίκτυα, με εύλογο κόστος. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το επίπε-

δο της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών που χρησιμοποι-

ούν τον ενιαίο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

Η πανευρωπαϊκή υπηρεσία κλήσης 

έκτακτης ανάγκης από όχημα, e-Call

Σύμφωνα με σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αυτοκινητοβιομηχανιών,

από το 2010, όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη πρέπει

να διαθέτουν σύστημα πανευρωπαϊκής κλήσης έκτακτης

ανάγκης από το όχημα, e-Call. Το e-Call βασίζεται στο Ε112.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι ικανές να

χειριστούν κλήσεις e-Call από οχήματα. Πρέπει ιδίως να

μπορούν να εντοπίσουν άμεσα τον τόπο του δυστυχήμα-

τος, ο οποίος προσδιορίζεται αυτόματα από το e-Call, ακό-

μη και όταν δεν είναι δυνατή η φωνητική επικοινωνία.

Στην Ευρώπη σημειώνονται ετησίως περισσότερα από 1,7

εκατομμύρια ατυχήματα που απαιτούν ιατρική βοήθεια και

πολλά περισσότερα που απαιτούν άλλου είδους συνδρομή.

Μετά το ατύχημα, τα άτομα που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο

μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, να μη γνωρίζουν

την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, να μην είναι σε θέση

να διαβιβάσουν την πληροφορία αυτή ή να μην είναι σε θέ-

ση να χρησιμοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο. Σ’ όλες αυτές

τις περιπτώσεις βοηθάει το σύστημα e-Call. Σε περίπτωση

σοβαρού δυστυχήματος αυτό το σύστημα θα μπορεί να

ενεργοποιηθεί αυτόματα από το όχημα. Το σωτήριο χαρα-

κτηριστικό του e-Call είναι η ακριβής πληροφορία για τον τό-

πο του δυστυχήματος. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας θα ει-

δοποιούνται αμέσως και θα γνωρίζουν που ακριβώς να τρέ-

ξουν. Αυτό σημαίνει δραστική μείωση του χρόνου παροχής

βοήθειας.

Όταν ενεργοποιηθεί πλήρως, το σύστημα e-Call μπορεί να

σώζει έως και 2500 ζωές κατ' έτος, με ουσιώδη κοινωνικοοι-

κονομικά οφέλη. Οι τεχνολογίες και τα συστήματα που μπο-

ρούν να σώζουν ζωές και να μειώνουν τη σοβαρότητα των

τραυματισμών που προκαλούνται από οδικά δυστυχήματα

υπάρχουν ήδη. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δεσμευθεί

να τη χρησιμοποιήσουν. Εκείνο που μένει να γίνει είναι να

δεσμευθούν τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην αναγκαία

υποδομή και αξιοποίηση των υπηρεσιών τους έκτακτης ανά-

γκης.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.           

Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.           

Τηλέφωνο: 6936513341

Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός δωρεάν

κλήσης έκτακτης ανάγκης από σταθερά και

κινητά τηλέφωνα σε όλη την ευρωπαϊκή Ένω-

ση. 

Το 112 μπορεί επίσης να κληθεί από κοινόχρη-

στα τηλέφωνα σε όλα κράτη μέλη της ΕΕ, χω-

ρίς τη χρήση των συνήθων μέσων πληρωμής

γι' αυτά τα τηλέφωνα, δηλαδή κερμάτων, ειδι-

κών καρτών ή πιστωτικών καρτών.

112112
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ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΒΟΛΛΕΫ

Νίκη 3-2 με μεγάλη ανατροπή 

σε παιχνίδι 2μιση ωρών

Σε ένα παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, το οποίο φαινόταν χαμένο για την Παλλήνη, η ομά-

δα Βόλλεεϋ του Α.Ο. Παλλήνη έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα και κατόρθωσε να έχει

τη μικρότερη δυνατή βαθμολογική απώλεια. Στο 1ο σετ η ομάδα μπήκε δυνατά (προηγή-

θηκε με 8-3) όμως στη συνέχεια τα προβλήματα στην υποδοχή έκαναν και πάλι την εμ-

φάνισή τους και το σετ χάθηκε με 21-25. 

Στο 2ο σετ τα προβλήματα συνεχίστηκαν και οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 14-20.

Στο σημείο αυτό έγινε μία αλλαγή, η οποία άλλαξε ουσιαστικά την ροή του αγώνα. Η Τ.

Ρηγάτου πήρε θέση στην εξάδα ως διαγώνια και από την θέση του σερβίς πίεσε την αντί-

παλη υποδοχή, με το σετ να γυρίζει 21-20 υπέρ του Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ. Στην συνέχεια έγι-

νε μάχη με την Παλλήνη να έχει δύο ευκαιρίες να τελειώσει το σετ αλλά τα ατομικά λά-

θη στην επίθεση έδωσαν το σετ στη Χαλκίδα με 27-25. Στο 3ο σετ, παρ’ όλη την απο-

γοήτευση από τον τρόπο που χάθηκε το 2ο, οι αθλήτριες προηγήθηκαν με 4-0 αλλά ισο-

φαρίστηκαν άμεσα σε 4-4. Στη συνέχεια η Παλλήνη είχε μία μικρή διαφορά ενός ή δύο

πόντων, στη συνέχεια ισοφαρίστηκε σε 24-24, αλλά τελικά κατάφερε να κερδίσει το σετ

με 27-25. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αφορμή, που τόνωσε την ψυχολογία των μικρών αθλη-

τριών της Παλλήνης και στην συνέχεια κέρδισαν με σχετική ευκολία το 4ο σετ με 25-15

και το 5o σετ με 15-11. 

Το τέλος του αγώνα άφησε στην ομάδα της Παλλήνης μία γλυκόπικρη γεύση όσον αφο-

ρά το αποτέλεσμα. Η βαθμολογία διαμορφώθηκε:

Επόμενη Αγωνιστική

Άνδρες: Ναυπηγεία - Παλλήνη Sat 21/11

Γυναίκες: Παλλήνη - Απόλλωνας Mon 23/11

Κανονικά θα διεξαχθεί 

το ματς

Με αγωνία περίμεναν το αποτέλεσμα της συνεδρίασης

της επιτροπής πρωταθλημάτων της ΕΟΚ οι δύο ομάδες και τελι-

κά  η απόφαση ήταν θετική. Θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας του Αιγίου με το

Λαύριο. Η υπόθεση εκδικάστηκε και καθώς φαίνεται, χάρισε χαμόγελα ευτυχίας

στους παράγοντες και του Αιγίου, οι οποίοι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να

χάσουν τον αγώνα στα χαρτιά.

Αναφερόμαστε στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, στο οποίο μηδενίστηκε η ομά-

δα του Αιγίου. Αιτία ήταν η μη προσκόμιση των δελτίων του Αιγιακού, που όπως

υποστηρίζουν κλάπηκαν λίγο πριν τον αγώνα.

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑSKET

Πρόγραμμα αγώνων 6ης αγωνιστικής

Παράταση ελέγχου υγείας

των παιχτών από την ΕΠΣΑΝΑ
Παρατείνεται για τελευ-

ταία φορά η προθεσμία

των καταστάσεων Υγείας

έως τις 31.12.2009.

Μετά το πέρας της παρα-

πάνω ημερομηνίας κανέ-

νας ποδοσφαιριστής δεν

θα έχει το δικαίωμα να

αγωνίζεται με κατάσταση

Υγείας παρά μόνο με δελ-

τίο μεταβολών όπου θα

αναγράφεται η ημερομη-

νία ιατρικής θεώρησης

ΕΠΟ. 

Σωματείο που θα χρησιμο-

ποιήσει σε αγώνα ποδο-

σφαιριστή με δελτίο ΕΠΟ

χωρίς ιατρική θεώρηση θα

έχει επιπτώσεις. 

Λόγω σοβαρών κρουσμά-

των που έχουν συμβεί στα

ερασιτεχνικά γήπεδα το

Δ.Σ. αποφάσισε ότι από

την 1.1.2010, οι ποδοσφαι-

ριστές που έχουν εξετα-

στεί και κρίθηκαν από την

Αρχίατρο της ΕΠΟ ότι θα

πρέπει να υποβληθούν σε

συμπληρωματικές εξετά-

σεις δεν θα μπορούν να

αγωνίζονται εως ότου κρι-

θούν κατάλληλοι.

Έτσι, για την αποφυγή κά-

θε προβλήματος, τα σωμα-

τεία τα οποία έχουν ποδο-

σφαιριστές που δεν έχουν

εξεταστεί θα πρέπει να

επικοινωνήσουν με την

Γραμματεία της Ένωσης·

για να καθοριστεί ημερο-

μηνία εξέτασής τους. 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συνεδρία-

σή της, την Τρίτη 17/11/09

αποφάσισε τις κάτωθι ποι-

νές:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΙΠΕΡΑΣ Β. (ΑΠΕΣ ΚΑ-

ΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ), 1 Αγωνιστι-

κή και χρηματικό πρόστιμο

10€

2. ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ Κ. (ΑΟ ΑΥ-

ΛΩΝΑ), 3 Αγωνιστικές και

χρηματικό πρόστιμο 30€

3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

(ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ), 3

Αγωνιστικές και χρηματικό

πρόστιμο 30€

4. ΜΠΟΥΚΟΣ Ν. (ΠΡΟΦΗ-

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ), 1 Αγωνιστική

και χρηματικό πρόστι-

μο10€

5. ΠΟΛΥΖΟΣ Α. (ΑΣ ΡΟΔΟ-

ΠΟΛΗ), 1 Αγωνιστική και

χρηματικό πρόστιμο 10€.

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

(ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ) 3 Αγω-

νιστικές και χρηματικό πρό-

στιμο 10€.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Παραπέμπονται στην Επι-

τροπή Διαιτησίας οι διαιτη-

τές των κάτωθι αγώνων:

[ ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΑΜΥΝΑ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ, πρωτάθλημα

Παίδων

[ ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΑΟ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, πρωτά-

θλημα Παμπαίδων

Ποινές ποδοσφαιριστών 

& διαιτητών από την ΕΠΣΑΝΑ
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O 3ος & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του φετινού αγωνιστικού

προγράμματος, το τριήμερο 20, 21 και 22 Νοεμβρίου, φι-

λοξενείται στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων ο 3ος και τελευ-

ταίος αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας στο άθλημα της

Υπερπήδησης Εμποδίων. 

Πρόκειται για τον τελευταίο φετινό αγώνα του Κυπέλλου

Ελλάδας, που θα αναδείξει και τους Κυπελλούχους για το

2009 στις επίσημες κατηγορίες των αγώνων Γ, Β και Α. 

Το Σάββατο και την Κυριακή οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.00 και θα περιλαμ-

βάνουν συνολικά 8 αγωνίσματα ύψους από 1.15μ. έως και 1.45μ. 

Θυμίζουμε ότι περσινοί Κυπελλούχοι είχαν αναδειχθεί στις Κατηγορίες Α Ενη-

λίκων και Αμαζόνων η Κατερίνα Doubodel, στις Κατηγορίες Εφήβων, Γ και Νέων

Ίππων η Ζέτα Φούντα, στην Κατηγορία Β ο Φίλιππος Χάγερ και στην Κατηγορία

Παίδων ο Δημήτρης Μπάσδρας. 

Ιππικά Νέα

Με μια νίκη και δύο ήττες στις αποσκευές της γύρισε από την Θεσσαλονίκη η γυναικεία ομά-

δα του ΑΡΗ Βούλας για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας.

Η ομάδα του ΑΡΗ αποτελούμενη από τις αθλήτριες Κρουστάλλη, Εμί-

ρη, Νίνου και Κουτσουμπάκη κέρδισε με 4-1 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟ-

ΦΙΑΣ, έχασε με 4-2 από τους 

ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ και με 4-3 από την Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Στην βαθμολογία του πρωρταθλήματος βρίσκεται στην 3η θέση

ισοβαθμώντας με την ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑ-

ΡΙΑΣ & ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ. 

Αντίθετα με την γυναικεία ομάδα, η ομάδα των ανδρών, επίσης για το πρωτάθλημα της

Α2 εθνικής κατηγορίας, αποτελούμενη από τους αθλητές Βασιλείου, Λιλή και Σταθου-

λόπουλο, κέρδισαν με 4-3 τον Α.Ο. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, 4-1 τον Α.Σ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ και επίσης 4-1

τον Α.Ο. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

Σε έξι αγώνες μέχρι σήμερα, η ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας,

ισοβαθμώντας με τον Δ.Α.Ο. ΤΑΥΡΟΥ.

Για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Αττικής η ομάδα γυναικών του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

κέρδισε με 4-2 το ΕΛΛΗΝΙΚΟ και συνεχίζει αήττητη την πορεία της, ενώ η ομάδα των αν-

δρών για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας Αττικής, έχασε με 4-2 από τον ΑΕΤΟ ΚΟΡΥ-

ΔΑΛΛΟΥ και 4-1 από τον ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ. 

Αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης

H «Πρωτοβουλία Πολιτών

Παλλήνης» με επαναλαμβα-

νόμενες καταγγελίες τους

από τον Ιούνιο του 2008 κα-

τά των εκτεταμένων έργων

οδοποιίας και κοπή δέντρων

σε δασική έκταση του Ελλη-

νοαμερικάνικου Εκπαιδευτι-

κού Ιδρύματος στην Κάντζα

Παλλήνης, πρέπει να αισθά-

νεται δικαιωμένη, αφού κα-

τάφερε την παύση εργα-

σιών.

Ετσι η Νομαρχία πραγματο-

ποίησε νέα αυτοψία στις 29-

10-09 από την υπάλληλο Ι.

Ευθυμίου της Δ/νσης και του

υπαλλήλου του Τμήματος

Ελέγχου Κατασκευών κου

Κατσίκη, με υπηρεσιακό αυ-

τοκίνητο της Νομαρχίας, στο

χώρο του Ελληνοαμερικανι-

κού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-

τος στην Κάντζα Παλλήνης.

Κατά τη διάρκεια της αυτο-

ψίας διαπιστώθηκε ότι:

α) συνεχίζεται η κατασκευή

έργων οδοποιΐας με επί-

στρωση αμμοχάλικου και η

κατασκευή μπετονένιων

φρεατίων και εκτεταμένες

επιχωματώσεις και επιστρώ-

σεις με δυσμενείς επιπτώ-

σεις στο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της αυτο-

ψίας, ζητήθηκαν οι σχετικές

άδειες για τις συγκεκριμένες

εργασίες τις οποίες όμως

δεν υπέδειξαν, παρά μόνο

προφορικά επικαλέστηκαν

την Άδεια του Δασαρχείου. 

Σημειώνεται όμως, ότι  η Δι-

εύθυνση Δασών εξέδωσε

απόφαση «Μερικής Παύσης

εργασιών που έχουν εγκριθεί

με την υπ’ αριθμ. 1832/29-8-

2007 …», καθώς και ότι σε

άλλο έγγραφο του Σώματος

Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δη-

μόσιας Διοίκησης, αναφέρε-

ται ότι, ο Δασάρχης Πεντέ-

λης στις 18.02.2009, πληρο-

φόρησε το Σώμα Επιθεωρη-

τών- Ελεγκτών Δημόσιας Δι-

οίκησης ότι η κατασκευή του

δρόμου είχε ολοκληρωθεί.

Ετσι η Νομαρχία επειδή συ-

νεχίζονται τα έργα με δυ-

σμενείς συνέπειες για το φυ-

σικό ανθρωπογενές περιβάλ-

λον χωρίς Απόφαση Περι-

βαλλοντικών Όρων από τη

Διεύθυνση, μετά από τον

επανέλεγχο και σε συνέχεια

του προστίμου που είχε επι-

βληθεί από την υπηρεσία

αποφάσισε:  

Την επιβολή εκ νέου διοικητι-

κής κύρωσης στο Ελληνοα-

μερικανικό Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα στην Κάντζα, συνολι-

κού ύψους πενήντα χιλιάδων

ευρώ (50.000 €) για:

α) τα έργα οδοποιΐας και

β) τις εκτεταμένες επιχωμα-

τώσεις και τις επιστρώσεις

άνευ αδείας από αρμόδια αρ-

χή κατά παράβαση των δια-

τάξεων του Ν. 1650/86, άρ-

θρο 30 και τη τροποποίηση

αυτού Ν.3010/02 και την ΚΥΑ

15393/2332/2002 (ΦΕΚ

1022Β/5-8-2002).

Καλεί δε τους ιδιοκτήτες,

εντός ενός μηνός από τη λή-

ψη του εγγράφου της απόφα-

σης, να αποκαταστήσουν

άμεσα το χώρο, μετά το τέ-

λος του οποίου η υπηρεσία

της Νομαρχίας, θα προβεί σε

επανέλεγχο.

H «Πρωτοβουλία Πολιτών

Παλλήνης» δηλώνει ότι η

επιτυχία αυτή δίνει δύναμη

και κουράγιο για τη συνέχιση

του αγώνα, για καλύτερη

ποιότητα ζωής.

Ετσι ο αγώνας τους θα κλι-

μακωθεί για να μη γίνει το

Εμπορικό Κέντρο στο Κτήμα

Καμπά, να παραδοθεί το

Στρατόπεδο Λάμπρου στο

Δήμο και άλλα.

Ευχαριστούν  τους βουλευ-

τές της περιοχής Βασίλη Οι-

κονόμου και Ντίνο Βρεττό

για τις ερωτήσεις που κατέ-

θεσε στη Βουλή για το θέμα

και το νομάρχη Λεωνίδα

Κουρή και την Δ/νση Περι-

βάλλοντος, που ευαισθητο-

ποιήθηκαν από την καταγγε-

λία.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

στο Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Ε.Ε.Ι.)

δικαιώθηκε η “Πρωτοβουλία Πολιτών Παλλήνης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια μεταλλικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κάδων Απορριμμάτων 2009»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 56(Λ-38)09

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 30.000,00€

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.: 20-7135.004

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Λευκάδας 10 Βούλα

Πληροφορίες Γ. Νικολής, τηλ. 210 9657126-7, 213 2020000

Fax: 210 9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

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

3. Τις υπ’ αριθ. 20/04-03-09 και 172/18-11-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης! 23284/19-11-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων

2009.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 Βού-

λα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται

από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α. (1.500,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210 9657126-7 Υπεύθυνος κος

Γ. Νικολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Λευκάδας 10, παράδρομος Λ.

Βουλιαγμένης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr)

μέχρι και την Τετάρτη 25/11/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 19/11/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 6552

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτή μειοδοτική φανερή και προ-

φορική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου μη-

χανήματος, αρ. μισθ. 20/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 246/2009 από-

φαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της

μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 49.695,80€ με το Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες μηχανημάτων και

πληρούν τους όρους του άρθρου 2 της διακήρυξης, να υποβάλλουν μέ-

σα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, έγγραφες

προσφορές ενδιαφέροντος, στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας

σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 10% επί της προσφοράς και κατατί-

θεται με γραμμάτιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι-

κή επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφο-

ρίες: κ. Νίκα Σωτηρία τηλ. 210 6604653 – 210 6604645 (1ος οροφ.) και

ώρες 09:00 – 14:00.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση

της εξέλιξης της νέας γρίπης ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

Λ. Κουρής, μετά από πρόταση του ΕΛΠΕΚΠΥ και του ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ και την σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφάσισε

την παύση λειτουργίας από Τρίτη 17 Νοεμβρίου και για επτά

(7) ημέρες, λόγω συρροής κρουσμάτων γρίπης και επιβεβαιω-

μένων κρουσμάτων του υιού  Α(Η1Ν1), 

A. των τμημάτων Α2, Γ1, Γ2, Γ8, Δ8, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ6

του  Δημοτικού Σχολείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

B. Δημοτικό Σχολείο Κολεγίου Αθηνών – Μποδοσάκειο Διδα-

κτήριο (3 τμήματα), Τμήματα 1α, 3δ, 4στ.

Γ. Δημοτικό Σχολείο Κολεγίου Αθηνών – Λάτσειο  Διδακτήριο

(8 τμήματα), Τμήματα 1α, 1δ,2α, 2ε, 2στ, 4γ,4ε, 6α. 

Δ. Γυμνάσιο Ελληνογερμανικής Αγωγής, Τμήματα Α3, Β2, Β5.

Α. Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, Τάξεις Ε’ και ΣΤ’

Β. Α’ Τοσίτσιο-Αρσάκειο Γυμνάσιο Εκάλης, Τμήμα Β3 

Γ. Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων, Τμήματα Α1, Α2

Κλείνουν καθημερινά σχολεία 

λόγω κρουσμάτων γρίπης



24 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Ο Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Οικονόμου, εξε-

λέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της

Βουλής των Ελλήνων. Συγχρόνως θα προεδρεύει και στην

Υποεπιτροπή για θέματα Ατόμων με Αναπηρία Η σύνθεση

της Επιτροπής διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Οικονόμου 

Α’ Αντιπρόεδρος: Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα 

Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γκιόκας 

Γραμματέας: Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη 

Μέλη: Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Σάββας Εμινίδης,

Παναγιώτα Ζούνη, Αθανασία Μερεντίτη,  Ελένη Τσιαού-

ση, Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη  Ελένη Ράπτη, Ευ-

γενία Τσουμάνη – Σπέντζα, Ηρώ  Διώτη 
Με αφορμή την εκλογή του ο Βασίλης Οικονόμου δήλωσε:

«Είναι μεγάλη η τιμή για εμένα η ομόφωνη στήριξη των συ-
ναδέλφων μου από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για την
θέση του Προέδρου. Μέσα από την Επιτροπή θα αναδείξου-
με τα θέματα που απασχολούν την νεολαία και θα προτεί-
νουμε λύσεις προς την κυβέρνηση. 
Θα ανοίξουμε τα θέματα που αφορούν την γυναίκα, τα δι-
καιώματα του παιδιού, τα θέματα της μετανάστευσης, τα δι-
καιώματα των ΑΜΕΑ, των Ρομά, ζητήματα Βιοηθικής, τα δι-
καιώματα της τρίτης ηλικίας και θα εκπροσωπήσουμε την
Βουλή γι’ αυτά τα θέματα στους διεθνείς οργανισμούς. Θα
επιδιώξω την συνεργασία με τους θεσμικές εκφάνσεις και
τους φορείς που εκπροσωπούν και ασχολούνται με την με-
γάλη θεματική της Επιτροπής. Αρχίζει μια περίοδος διαβού-
λευσης και δράσης για τα σημαντικά θέματα που απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία».

Ο αντιδήμαρχος Κορω-

πίου Σεραφείμ Κόλλιας

κατά τη διάρκεια της

συνεδρίασης του Δ.Σ

την Πέμπτη 5 Νοεμβρί-

ου ανακοίνωσε στο σώ-

μα μια σημαντική επιτυ-

χία της Δημοτικής Αρ-

χής. 

Ολοκληρώθηκαν οι

χρονοβόρες και επίπο-

νες διαδικασίες απαλ-

λοτριώσεων οικοπέδων για τη δημιουργία της κοινό-

χρηστης Πλατείας του Ιερού Ναού της Αναλήψεως

του Κυρίου στο Κορωπί και πλέον ανοίγει ο δρόμος

της κατασκευής της. 

To αίτημα για δημιουργία πλατείας γύρω από τον Ιε-

ρό Ναό σύμφωνα με το Αντιδήμαρχο Σερ. Κόλλια

χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του μεσοπολέ-

μου (1931).  Σε δήλωσή του επισημαίνει: «Πολλές
δημοτικές αρχές του τόπου το προσπάθησαν αλλά
xωρίς επιτυχία.  Οι λόγοι ήταν πολλοί και είχαν σχέ-
ση με την επίλυση πολύπλοκων ιδιοκτησιακών δια-
φορών. Με θέληση και πίστη στο συλλογικό συμφέ-
ρον,  αυτή η Δημοτική Αρχή,  πήρε δάνειο, αγόρασε
τα οικόπεδα που βρίσκονται στο χώρο και μεσολά-
βησε για την επίλυση των σύνθετων διαφορών των

ιδιοκτητών και τελικά με την συνεργασία όλων των
μερών πέτυχε την οριστική επίλυση. 
Ήταν μια επίπονη διαδικασία αλλά τελικά επικράτη-
σε η αγάπη για το Κορωπί. Είμαστε υπερήφανοι πα-
ρότι κάποιοι συνεχίζουν να υποτιμούν και να  απα-
ξιώνουν πολιτικές και έργα που γίνονται. Η ιστορία
γράφεται. 

Η πλατεία Αναλήψεως ετοιμάζεται. Αν είναι μεγάλο
έργο ή όχι, αν είναι σημαντική είδηση ή όχι, για τον
τόπο μας ας το κρίνει ο κόσμος. Εμείς το ιστορικό
μας χρέος το κάναμε. Και το συνεχίζουμε για τις
υπόλοιπες  εκκρεμότητες».

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή της

πλατείας Αναλήψεως του Κυρίου

Στην Επιτροπής Ισότητας 

ο  Βασίλης Οικονόμου

Τελετή θεμελίωσης 

4ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων
Ο Δήμος Καλυβίων διοργανώνει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. τελετή θεμελίωσης του 4ου Δη-

μοτικού του Σχολείου (Περιοχή Λαγονησίου, οδός Κύπρου). 

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο κατασκευάζεται στη Σπέλιζα, μεταξύ των οδών Κύπρου και Αλεξάνδρου Γκίνη, σε

έκταση που παραχώρησε ο Δήμος στον ΟΣΚ και η οποία περιήλθε στο Δήμο από την εισφορά του Ανα-

γκαστικού Συνεταιρισμού Καλυβίων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,15 εκ. ευρώ (χρηματο-

δότηση: ΟΣΚ Α.Ε.). Οι εργασίες κατασκευής του 4ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου θα ολοκληρωθούν σε

δεκαεπτά περίπου μήνες από σήμερα, δηλαδή την Ανοιξη του 2011, οπότε το νέο σχολικό κτίριο θα μπο-

ρέσει να φιλοξενήσει τους μαθητές του 4ου Δημοτικού, το οποίο τώρα συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό

στο σχολικό συγκρότημα στο Λαγονήσι. 

Στην τελετή θεμελίωσης θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Η θε-

μελίωση θα γίνει από την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλο-

πούλου. Μετά το τέλος της θεμελίωσης θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Συχνά και κατά πως φαίνεται δικαιολογημένα είναι τα

παράπονα μαθητών και των γονέων τους για τις «τσι-

μπημένες» τιμές στα σχολικά κυλικεία. Οι περισσότεροι

γονείς διαμαρτύρονται στους αναδόχους των κυλικείων,

μη γνωρίζοντας ωστόσο ότι στις περισσότερες περιπτώ-

σεις ο πραγματικός υπεύθυνος για τις τσουχτερές τιμές

των προϊόντων είναι η Σχολική Επιτροπή με τα υπερβο-

λικά υψηλά μισθώματα που ορίζει ως τιμή εκκινήσεως

των διαγωνισμών. Είναι εύλογο ότι οι ανάδοχοι θα βγά-

λουν το ποσοστό που πρέπει να βγάλουν για να έχουν

ένα λογικό κέρδος. Αλλιώς, κανείς επιχειρηματίας δεν

επιχειρεί για να ζημιώσει.

Έτσι όμως η ολοένα αυξανόμενη όρεξη των σχολικών

επιτροπών μετακυλίεται απευθείας στις τσέπες των γο-

νέων των μαθητών, που έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύ-

ρονται όταν η τιμή μιάς τυρόπιτας είναι πιο υψηλή στο

σχολικό κυλικείο από το τυροπιτάδικο, ή τον φούρνο της

γειτονιάς.

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές υπήρχε εν

εξελίξει πρωτοβουλία μαθητών σε λύκειο της Ανατ. Ατ-

τικής ώστε να ξεκινήσει κατάληψη με αποκλειστικό αί-

τημα να πέσουν οι τιμές στο κυλικείο τους.

Η «Εβδόμη» προτρέπει κάθε γονέα, ή σύλλογο γονέων

σχολείων της περιοχής να επικοινωνήσει μαζί μας, προ-

κειμένου να δώσει ενδεικτικές, υψηλές τιμές προϊόντων

σε σχολικά κυλικεία, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώ-

σουμε τα συναρμόδια επί του θέματος υπουργεία Παι-

δείας και Εμπορίου καθώς και τη Νομαρχία Ανατ. Αττι-

κής.

Θεωρούμε κι εμείς επιεικώς απαράδεκτο να πληρώνουν

οι μαθητές τα προϊόντα των σχολικών κυλικείων σε τι-

μές ίδιες ή και ακριβότερες από του εμπορίου. Αλλά για

να πιάσει τόπο κάθε διαμαρτυρία πρέπει να απευθύνεται

στους καθ’ ύλην αρμόδιους και βέβαια με συγκεκριμένα

στοιχεία.

Παράπονα για τις τιμές

των σχολικών κυλικείων


