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Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Οι μιναρέδες της Ελβετίας

οι τράπεζες και οι θρησκείες

«Όχι άλλοι μιναρέδες» αποφάσισαν την Κυριακή

29 Νοεμβρίου 2009 με δημοψήφισμα οι Ελβετοί.

Το «όχι» πλειοψήφησε σε 22 από τα 26 καντόνια1

με ποσοστό που πλησίασε το 58%. Η κυβέρνηση

και το Ελβετικό κοινοβούλιο προκάλεσαν το δημο-

ψήφισμα – που είναι μια συνηθισμένη πρακτική για

την Ελβετική Δημοκρατία – αφού προηγουμένως

είχαν απορρίψει σχετική πρωτοβου-

λία με το αιτιολογικό ότι η πρόταση

απαγόρευσης νέων μιναρέδων «πα-
ραβιάζει το ελβετικό Σύνταγμα (για

την θρησκευτική ελευθερία) και
αντίκειται στην παραδοσιακή ανε-
κτικότητα που χαρακτηρίζει τη χώ-
ρα».
Ο λαός όμως με το δημοψήφισμα,

αποφάσισε ως κυρίαρχος διαφορε-

τικά από την κυβέρνηση και τους

κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους του.

Από πλευράς μουσουλμανικού κόσμου εκδηλώθη-

καν αντιδράσεις που αναμένεται να γενικευθούν

και να λάβουν διάφορες μορφές, αφού ο αρχηγός 

Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

– Εκδήλωση τιμής Σελίδα 2

Πρόσβαση στο Κοιμητήριο Βούλας πέτυχαν κάτοικοι μέσω του ΟΑΣΑ, με

τέσσερις στάσεις τις πρωινές ώρες, από τη γραμμή 162.

Θα εφαρμοστεί κιόλας μέσα στο Δεκέμβριο! Έπεται ρεπορτάζ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
“Δεν έχει στόχους και δομή, δεν έχει έργα”
Κατά γενική ομολογία, όχι μόνο σύσσωμης της

μειοψηφίας, αλλά και από τους συμβούλους της

πλειοψηφίας, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

Βούλας για το 2010 δεν έχει στόχους, δεν έχει

δομή, δεν έχει νέα έργα.

Ο Αποστολάτος το τοποθετεί στην κακή διαχεί-

ριση και τα μπόνους στην Δημοτική Επιχείρηση,

ο Γιάννης Σκουμπούρης ότι ο Δήμος δεν βάζει

στόχους, δεν έχει οράματα.

4 Απόκρυψη στοιχείων καταγγέλει ο Αποστολάτος. 

4 Προσωπικά δεδομένα λέει ο Δήμαρχος

Σελίδες 6,7

Εθελοντισμός

στην Παιανία

Σελίδα 12

Αναδάσωση στα

Καλύβια

Σελίδα 24

“ΒΟΥΛΑ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” 

με τον Ανδρέα 

Κάσδαγλη
Αδιαχώρητο δημιουργήθηκε στην πρόσκλη-

ση του προέδρου του Δ.Σ. Βούλας και υπο-

ψήφιου Δήμαρχου Ανδρέα Κάσδαγλη, για

την ονομαστική του γιορτή, αλλά και τη γε-

νέθλια ονοματοδοσία του Συνδυασμού του:

“Βούλα - Νέα Εποχή για Ποιότητα Ζωής”.
Αν και όπως είπε ο Ανδρέας Κάσδαγλης δεν

ήταν ο κατάλληλος χώρος για προγραμματι-

κές δηλώσεις, έθιξε τα βασικά ζητήματα της

πόλης, ανακοινώνοντας ότι θα ακολουθήσει

πολιτική εκδήλωση.
Σελίδα 24

ΕΦΕΡΕ 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

ΣΤΗ Ν.Δ.
Σελίδα 3

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 
πρότεινε στο Δ.Σ.

ο  Αποστολάτος
Σελίδα 3
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Οι μιναρέδες της Ελβετίας, οι τράπεζες και οι θρησκείες

Συνέχεια από τη σελίδα 1

της μεγαλύτερης μουσουλμανικής οργάνωσης της

Ινδονησίας Ν.U., Μασκούρι Αμπντιλάχ χαρακτήρισε

το αποτέλεσμα του Ελβετικού Δημοψηφίσματος ως

εκδήλωση «μίσους» και «μισαλοδοξίας».
Ο Μεγάλος Μουφτής της Αιγύπτου Αλί Γκόμα επέ-

κρινε το δημοψήφισμα και θεώρησε ότι συνιστά

«προσβολή» για το μουσουλμανικό κόσμο. Το απο-

τέλεσμα επέκρινε και ο Γάλλος Υπ.Εξ. που το χαρα-

κτήρισε κι αυτός ως ένδειξη «μισαλλοδοξίας», αλλά

και οι τραπεζίτες της Ελβετίας που φοβούνται μείω-

ση των Τραπεζικών καταθέσεων από πλευράς μου-

σουλμάνων μεγαλοκαταθετών. Πράγμα που επιβε-

βαιώθηκε αφού Τούρκοι επίσημοι ζήτησαν από τους

μουσουλμάνους ν’ αποσύρουν τις καταθέσεις τους

και να τις εμπιστευθούν στις… τουρκικές τράπεζες!

Συν θεώ και οικονόμα!

Οι Ελβετοί υπεραμύνθηκαν του «μέτρου»

Σχολιάζοντας την παραπάνω είδηση και τις αντιδρά-

σεις, έχουμε να παρατηρήσουμε:

1. Οι Ελβετοί, δεν γέννησαν μεν αλλά υιοθέτησαν τη

δημοκρατία. Την άμεση έκφρασή της που είναι γνη-

σιότερη και ορθότερη, της, αγγλοσαξονικής εμπνεύ-

σεως, κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. 

Ακριβέστερα, έκαναν ένα κράμα όπου υπερισχύει η

άμεση δημοκρατία.

Εξ’ αντιδιαστολής θα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολιτι-

κοί εξοστράκισαν την άμεση Δημοκρατία, για την

οποία τρέφουν ένα είδος αλλεργίας. Και υπήρξαν

πολλές ευκαιρίες για βασικότατες επιλογές, όπως

το Ευρωσύνταγμα και το υποκατάστατό του, «συν-

θήκη της Λισαβώνας», όπου θεωρήθηκε ότι ο Ελλη-

νικός Λαός δεν έχει την ωριμότητα για ν’ αποφασί-

σει, αλλά έχει την «ωριμότητα» ν’ αποφασίζει για

την επιλογή αυτών που αποφασίζουν.

Τη δίψα όμως του Ελληνικού λαού ν’ αποφασίζει και

την ευθυκρισία του, απέδειξε η εκλογή προέδρου

της Ν.Δ.

2. Το δεύτερο που έχουμε να παρατηρήσουμε στο

ελβετικό δημοψήφισμα που αναφερόμαστε, είναι ότι

οι Ελβετοί δεν αποφάσισαν την κατάργηση των μι-

ναρέδων. Αποφάσισαν απλά να μην αυξηθούν. 

Αποφάσισαν δηλαδή «το μέτρον» υιοθετώντας κι

εδώ την ελληνική σοφία, ότι το μέτρον είναι άριστον.
Αρχή που διατυπώθηκε και με την αρνητική της έκ-

φραση από τον Ηράκλειτο, «μηδέν άγαν» (τίποτα

υπερβολικό).

Και οι πολλοί μιναρέδες σε μια ευρωπαϊκή χώρα εί-

ναι και άμετροι και υπερβολικοί. 

Σε καμία λοιπόν περίπτωση η ανάγκη του μέτρου δεν

συνθέτει «μισαλλοδοξία» που σημαίνει «μίσος ένα-

ντι των ετερόδοξων δοξασιών». Άλλο «μίσος», άλλο

απόρριψη και μη παραδοχή και άλλο απαίτηση σεβα-

σμού των δοξασιών και των αισθητικών αντιλήψεων

των φιλοξενουσών χωρών και λαών.

Και τα γράφω αυτά γιατί το πρόβλημα αγγίζει κι

εμάς. Φθάνει η παντοειδής επιβάρυνση που υφιστά-

μεθα με τους απρόσκλητους και παράνομους μετα-

νάστες, πρέπει να δεχθούμε να μας επιβληθεί και η

κουλτούρα τους, με το πρόσχημα των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων; Να γεμίσουμε λοιπόν στη χώρα των

κιόνων και του αρχαίου κάλλους με μιναρέδες, πα-

γόδες και δεν ξέρω τι άλλο; Να γεμίσουμε και με

μπούργκες; Να κόβουνε και οι γυναίκες τις κλειτορί-

δες τους ή να δεχθούμε να προπαγανδίζονται κάτι

τέτοια. 

Όταν φιλοξενώ κάποιους σπίτι μου, οφείλουν να τη-

ρούν τους κανόνες του σπιτιού και όχι να θέλουν με

κάποιους τρόπους να περνάνε τις δικές τους αρχές. 

Όσον αφορά τη «μισαλλοδοξία», το ίδιο το Κοράνιο,

με αρκετή αντιφατικότητα, είναι γεμάτο από μισαλ-

λοδοξία κι όχι μόνο κατά των ετερόδοξων, αλλά και

κατά των γυναικών, ιδιαίτερα στην πράξη όπου γίνε-

ται επιλογή των αντιφατικών διδαχών του. 

Εν πάσει περιπτώσει στην εποχή μας, ο καθένας εί-

ναι ελεύθερος να πιστεύει ή να μη πιστεύει οτιδήπο-

τε. Δεν μπορούν όμως επιτέλους οι θρησκείες –

οποιαδήποτε θρησκεία – να ποδηγετεί και να κατα-

πιέζει την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα κάποια τμήμα-

τά της. 

––––––––––––––
1. Κοράνιο κεφ. Β’ πάντα “στο όνομα του πολυέλεου και φιλεύ-

σπλαχνου θεού” (Μπεσμ Αλλάχ ελραχμαν ελρασίντ) § 5 & 6.

Σύνορα χωρίς όριο
γ. κορναράκης Σελ. 8

Ηχηρό και πολλαπλό μήνυμα
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Θέλω να φύγει η κεραία Σελ. 11

Επιτροπή αγώνα εργαζομένων

Κορωπίου Σελ. 11

Έργα για ΑμΕΑ από Νομαρχία Σελ.12

97η Δημοπρασία “βιβλιοφιλίας” 

Σελ. 18

Στον αγώνα για την πρόκριση η

ΘΕΤΙΣ Σελ. 22

Το πρωί λαπαροσκόπιση, το

βράδυ στο σπίτι Σελ. 21

Εβδομάδα βιβλίου στο 

Μαρκόπουλο Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ο Δήμος Κρωπίας, από τους ελάχιστους ίσως Δή-

μους, που τηρούν το γράμμα του νόμου και πραγ-

ματοποιούν κάθε χρόνο Απολογισμό πεπραγμέ-

νων της Δημοτικής Αρχής του έτους, έτσι και την

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, καλούν τους πολίτες σε

ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για

τον Απολογισμό τους. Η συνεδρίαση θα γίνει στο

Αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ (πρώην ΤΕΕ) Κολοκο-

τρώνη 101 στο Κορωπί.

“Κορωπί το σπίτι μας, 
Υμηττός η ταυτότητά μας”

Τιμητική εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος Κορωπίου, αφιε-

ρωμένη στο Πυροσβεστικό Σώμα, την Πυροσβεστική

Υπηρεσία Κορωπίου και σε όλους τους αρωγούς-φο-

ρείς, για την προσφορά τους κατά τη θερινή περίοδο πυ-

ροπροστασίας 2009, ώρα 10.30, στον ίδιο χώρο.

Μαφιόζικη ληστεία στα Γλυκά Νερά

Πρωινές ώρες της 2 Δεκεμβρίου τρεις άγνωστοι που φο-

ρούσαν κράνη, έσπασαν με βαριοπούλα την είσοδο του

Κέντρου Διανομής ΕΛ.ΤΑ., στη Λεωφ. Λαυρίου 1 στα Γλυ-

κά Νερά, μπήκαν μέσα και με την απειλή όπλου ο ένας ακι-

νητοποίησε τους υπαλλήλους και οι άλλοι δύο ανέβηκαν

στον 1ο όροφο, έσπασαν με βαριοπούλα τη σιερενένια

πόρτα του γραφείου του διαχειριστή, τον ακινητοποίησαν

με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό

ποσό.

Μετά βγήκαν από το κτίριο και μαζί με δύο τσιλιαδόρους

που τους περίμεναν απέξω διέφυγαν με ΙΧΕ αυτοκίνητο

και μοτοσυκλέτα, ενώ δύο άλλες μοτοσυκλέτες τις άφη-

σαν εκεί. Σημειωτέον ότι όλα τα οχήματα όπως διαπιστώ-

θηκε είχαν κλαπεί.

Στη συνέχεια οι δύο απ’ αυτούς εγκατέλειψαν στα Σπάτα

τη μοτοσυκλέτα, αφού προηγουμένως ακινητοποίησαν γυ-

ναίκα την ώρα που αποβιβαζόταν από το ΙΧ της, την ανά-

γκασαν να μπει στη θέση του συνοδηγού και έφυγαν με

κατεύθυνση την περιοχή των Αχαρνών, όπου και εγκατέ-

λειψαν το αυτοκίνητο και τη γυναίκα και διέφυγαν πεζοί.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν στην αρχική διαφυγή τους

βρέθηκε εγκαταλελειμένο στην Παλλήνη.

Από το Αστυνομικό Δελτίο
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Έφερε την ΑΝΟΙΞΗ στην

Νέα Δημοκρατία 

Η καθαρή νίκη του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να περι-

γραφή με τη φράση του τίτλου μας: «Έφερε την Άνοιξη

στη Νέα Δημοκρατία».

Δρομολόγησε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και στην πο-

λιτικό πολιτισμό της χώρας. Πιθανότατα αυτή η άνοιξη να

οδηγήσει στην καλοκαιρία, στο καλοκαίρι της χώρας. Το

ελπίζω.

Για όσους φοβόντουσαν (ή εύχονταν) διάσπαση στη Ν.Δ.,

η συμμετοχή του λαού που πλησίασε τις 800.000 μ’ όλες

τις ταλαιπωρίες και ο χειρισμός της νίκης από τον πρόε-

δρο πλέον της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την έγκαιρη

έξυπνη και θαρραλέα αναγνώριση του αποτελέσματος

από την Ντόρα Μπακογιάννη τους διαψεύδουν. Ευχόμα-

στε στον Αντώνη να πετύχει.

Να πετύχει για το καλό της χώρας πρωτίστως.

Δεν είναι ώρα για υποθέσεις. Θα το κάνουμε στο μέλλον.

Τώρα μόνο δύο επισημάνσεις:

- Άκου, αλλά φυλάξου από τους επικοινωνιολόγους και

διάφορους ιδιοτελείς συνήθως συμβουλάτορες.

- Ορθά ξεκίνησες με το πρώτο σκέλος της παρότρυνσης

του πραγματιστή δημοκράτη Ν. Μακιαβέλι: «τους ανθρώ-

πους πρέπει να τους κάνεις δικούς σου» Έκανες την πρώ-

τη κίνηση διαγράφοντας με το «σφουγγάρι» όσα αήθη και

ακραία έπραξαν και είπαν οι θερμόαιμοι την προεκλογική

περίοδο.

Αλλά πολύ σωστά προειδοποίησες ότι δεν θα επιτρέψεις

να διαφανούν φαινόμενα υπονόμευσης, αντίθετα προς

την λαϊκή εντολή. Εκεί χωρεί το δεύτερο σκέλος της οδη-

γίας: «… αν δεν τους κάνεις δικούς σου, τους εξαφανί-

ζεις. Δεν τους τραυματίζεις, γιατί είτε καραδοκούν να σ’

εκδικηθούν».                                  Κώστας Βενετσάνος

Τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (για την ιστορία)

Ψήφισαν 782.136 Έλαβαν

Αντώνης Σαμαράς 386.400 50,06%

Ντόρα Μπακογιάννη 306.625 37,72%

Παν. Ψωμιάδης 78.870 10,22%

Το φαινόμενο Ψωμιάδη πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως

και από το ΠΑΣΟΚ και την Κυβέρνηση.

Εκφράζει τις εθνικές ανησυχίες, το πνεύμα της ανεξαρτη-

σίας και της ευθύτητας που επιθυμεί ο λαός.

Σημειώστε, φίλη μου που ψήφισε ΚΚΕ στις εκλογές της 4

Οκτώβρη, γράφτηκε στη Ν.Δ. για να ψηφίσει τον Ψωμιά-

δη. Αν υπήρχε επαναληπτική θα ψήφιζε Σαμαρά. 

Σημεία της δήλωσης Σαμαρά

Με εντολή των ψηφοφόρων της ΝΔ, αναλαμβάνω την τιμή και

την ευθύνη να οδηγήσω την παράταξη σε νέους αγώνες για την

πρόοδο του ελληνικού λαού και κυρίως για το δικαίωμα της ελπί-

δας, στα νέα παιδιά του τόπου μας. 

Η πολιτική προοπτική της ΝΔ είναι ξεκάθαρη· να επιστρέψει σε

νέες νίκες, οργανωτικά ανανεωμένη και ιδεολογικά κυρίαρχη. 

...Σήμερα φίλες και φίλοι, νικήσαμε όλοι. Δεν υπάρχουν ηττημέ-

νοι. Δεν ήμασταν άλλωστε αντίπαλοι όλο αυτό το διάστημα, το

διακήρυξα τις δύσκολες ώρες της αντιπαράθεσης. Το επαναλαμ-

βάνω και σήμερα που μίλησε ο λαός της παράταξης. Δεν είμαστε

αντίπαλοι από δω και μπρος.

…

Θα είμαστε όλοι μαζί. Δε μας χωρίζει πλέον τίποτα, μας ενώνουν

οι μεγάλες προκλήσεις για το αύριο. Το ίδιο ισχύει με όλα τα στε-

λέχη. Δεν με νοιάζει τι ψήφισαν, δε με νοιάζει ποιον ή ποια στή-

ριξαν, από απόψε θα είμαστε όλοι μαζί. Όσα ειπώθηκαν μέχρι σή-

μερα, τα έχω όλα ξεχάσει, σφουγγάρι. 
Αλλά από δω και μπρος θα περιφρουρήσω απόλυτα την ενότητα

της βάσης. Η βάση, ας το γνωρίζουν όλοι, δε θα ανεχθεί οποια-

δήποτε υπονόμευση της ενότητας. 

…

Ήδη ανοίγει ο δρόμος για να πάμε σε Συνέδριο Θέσεων και Αρ-

χών της ΝΔ μέσα στους επόμενους μήνες, όπου θα ολοκληρώ-

σουμε το διάλογο και θα καταλήξουμε σε μεγάλες τομές για την

αναγέννηση της παράταξής μας.

Με πρωτοβουλία

του υποψήφιου

Δημάρχου Βού-

λας Άγγελου

Αποστολάτου το

Δ.Σ. Βούλας

έβγαλε ψήφισμα

συμπαράστασης

για την παραλία

της Βάρκιζας που διεκδικεί ο Δήμος

Βάρης. 

Η πρότασή του αυτή - παρότι ξεφεύ-

γει από τα κλειστά σύνορα του Δή-

μου μας -,  έγινε αποδεκτή ομόφωνα

από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η κίνηση του Α. Αποστολάτου δίχνει

πως ξέρει να διεκδικεί και να αγωνί-

ζεται όχι μόνο για την πόλη του αλλά

και για την ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε ο πρώην Δήμαρχος:

“Θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΑΝΟΜΗ,
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ και πέραν κάθε νό-

μου, τη συμπεριφορά της Ε.Τ.Α Α.Ε.,
που για μια ακόμη φορά, στο βωμό
του κέρδους και της συναλλαγής,
ερήμην του Δήμου Βάρης, επιδιώκει
την καταστροφή ακόμα μιας πανέ-
μορφης παραλίας. Πάντοτε με ενο-
χλούσε και με ενοχλεί η ασύδοτη
επιχειρηματικότητα, για τους σκο-
πούς της οποίας οι έννοιες κράτος,
πολιτισμός, περιβάλλον, δημόσια πε-
ριουσία κλπ αλλοτριώνονται – κατα-
στρέφονται – χάνονται παντελώς.
Ήμουν και θα είμαι υπέρμαχος της
διαφύλαξης του φυσικού κάλους, της
ομορφιάς των θαλασσών μας, του
περιβάλλοντος που κληρονομήσαμε
από τους γονείς μας και οφείλουμε
να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Γι’
αυτό το λόγο στέκομαι δίπλα στη δη-
μοτική αρχή της Βάρης. Για να μη συ-
ντελεστεί αυτό το αίσχος. Και κατ’
επέκταση για να μη γίνει το ίδιο και

στη δική μας παραλία. Γιατί αυτό
σκοπεύουν να κάνουν και εδώ. Η ΕΤΑ
ΑΕ προσπαθεί να κάνει και στην πα-
ραλία του Δήμου Βούλας το ίδιο.
Προσπαθεί να ισοπεδώσει τα πάντα,
τσιμεντοποιώντας και κατασκευάζο-
ντας νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. 

Και θέλω να πιστεύω πως όχι μόνο
σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλ-
λά και όπου αλλού χρειαστεί σε αυ-
τόν τον αγώνα, θα είμαστε όλοι μαζί,
αντιπολίτευση και συμπολίτευση. Για
το καλό της ευρύτερης περιοχής
μας. Για το καλό των παιδιών μας. Για
το καλό όλων μας”.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η Βούλα

αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα με

την ΕΤΑ Α.Ε. κατόπιν μνημονίου πα-

ραχώρησης που υπέγραψε ο Δήμαρ-

χος κος Μάντεσης το 2007.

Ψήφισμα για την παραλία Βάρκιζας 

εξέδωσε το Δ.Σ. Βούλας 

με πρόταση Άγγελου Αποστολάτου

Ένσταση για την B’ Ανάρτηση της Α’ γειτονιάς και την

Α΄Ανάρτηση της Β’ Γειτονιάς της Πολεοδομικής Μελέτης

Π.Ε.7 (Κίτσι) που αφορά στην ιεράρχηση του οδικού δικτύ-

ου, ετοιμάζουν ιδιοκτήτες και κάτοικοι της περιοχής Κίτσι

του Δήμου Κρωπίας, έχοντας έννομο συμφέρον και καλή

πίστη σε μια γενική αρχή αναβάθμισης της περιοχής τους.

Το θέμα είναι η οδός Παπαγιαννοπούλου που χαρακτηρίζε-

ται από το ΓΠΣ ως δευτερέυουσα αρτηρία και πρόβλεψη

από την Πολεοδομική Μελέτη διάνοιξης και διαπλάτυνσης

έως 24μ. καθώς και η οδός  Ηρακλέους και Άνδρου που χα-

ρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια με πλάτος εως18μ.

Για το θέμα έχουμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας, και

έχουμε παρουσιάσει τη μελέτη όπως ανακοινώθηκε στο

Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας.

Στο αιτιολογικό της ένστασής τους, οι κάτοικοι, επισημαίνουν

ότι μία τέτοια αλλαγή στο οδικό δίκτυο, με δρόμους υπερτοπι-

κής εμβέλειας θα επιφέρει κατάφορη υποβάθμιση στο περι-

βάλλον και τη ζωή τους, ενώ επέλεξαν να ζήσουν πιο έξω από

την πόλη, σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, παρά το ότι αυτό έχει

ένα κόστος λόγω ελλείψεων συγκοινωνίας κλπ.

Οι κάτοικοι ανάμεσα στους λόγους που ισχυρίζονται σημει-

ώνουν ότι με την διάνοιξη της οδού Παπαγιαννοπούλου στα

24μ. θα έχουν πολλαπλάσια επιβάρυνση του κυκλοφοριακού

φόρτου αφού θα εξυπηρετεί τον μητροπολιτικού χαρακτήρα

νέο αυτοκινητόδρομο αλλά και θα προτρέπει για χρήση με

τις προϋπάρχουσες διασυνδέσεις από Βάρης – Κορωπίου

προς Αγ.Μαρίνα και προς Παραλιακή Ποσειδώνος.

Αύξηση ταχυτήτων επί της οδού – αύξηση τροχαίων ατυχη-

μάτων με μείωση της ασφαλούς διέλευσης πεζών του οικι-

σμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιών προς το σχολικό συ-

γκρότημα, ηλικιωμένων προς τον χώρο πρόνοιας, κλπ.

Με την πρόταση του μελετητή για την κατάταξη των οδών

Άνδρου και Ηρακλέους σε συλλεκτήριες και την διάνοιξη

στα 18μ. θα γίνει σύνδεση της οδού Άνδρου με τον νέο αυ-

τοκινητόδρομο Υμηττού - Αγ. Μαρίνας στον κόμβο «Κίτσι»

και σε συνέχεια με τους παράπλευρους οικισμούς.

Επιβάρυνση της σχετικά μικρής κυκλοφορίας αφού θα είναι

οι κύριοι άξονες για τις περιοχές Βουρβάτσι και Θήτι  όπως

και με τον προαναφερθέντα κόμβο.

Η επίδραση αυτής της διάταξης των οδών θα είναι φανερή,

άμεση και καθοριστική στην λειτουργική δομή του οικισμού

γιατί ρυμοτομεί με βάση το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να

σπαταλά τον υπαίθριο χώρο, που στη συνέχεια λείπει και

προτείνει να πεζοδρομηθούν ακάλυπτα οικόπεδα και να αυ-

ξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Παράδοξο είναι το γεγονός

πως το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών σε γή (το 92%) θα

διατεθεί για την διάνοιξη οδών και εξ αυτών, τα 55 στρέμ.

(το 18%) θα είναι για την διάνοιξη των Παπαγιαννοπούλου, 

Όποιος κάτοικος θέλει να το υπογράψει θα τη βρει στο mi-

ni Market στα “Μπακαλιαράκια”. 

Για το θέμα όμως θα επανέλθουμε με μία αναλυτικότερη

θεώρηση σε προσεχές φύλλο μας.           Άννα Μπουζιάνη

Αναθεώρηση ΓΠΣ και αναστολή πολεοδομικής μελέτης 

Ζητούν με ένστασή τους κάτοικοι του Κίτσι  
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ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Χριστουγεννιάτικο παζαρι 
στο Σύνταγμα

Χριστουγεννιάτικο παζάρι στην πλατεία Συντάγ-

ματος ανοίγει το Κέντρο “ΚΕΘΕΑ Διάβαση” (πρό-

γραμμα απεξάρτησης), την Κυριακή 6 έως 8 Δε-

κεμβρίου 11 έως 7μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων

του Μετρό.

Θα βρείτε, χειροποίητα δώρα, στολίδια και γλυκά

φτιαγμένα από τις δημιουργικές ομάδες του προ-

γράμματος.
Παράλληλα στον ίδιο χώρο, το κοινό θα έχει την ευκαι-

ρία να ενημερωθεί για το πρόβλημα των ναρκωτικών.

Ιδρυτική Διακήρυξη 

της Βουλής 

της Κοινωνίας των Πολιτών

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στις 18:00–20:00 το από-

γευμα θα πραγματοποιηθεί η Τελετή της Ιδρυτικής

Διακήρυξης της Βουλής της Κοινωνίας των Πολι-

τών, στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα, με τη συμβο-

λή 63 Μη Κερδοσκοπικών- Μη Κυβερνητικών Οργα-

νώσεων από όλη την Ελλάδα. 

Πρόκειται για έναν καινοτόμο θεσμό για τα παγκό-

σμια δεδομένα που δύναται να προκαλέσει αλυσι-

δωτές αντιδράσεις σε κάθε διάσταση της κοινωνι-

κής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας.

Στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία 
η Κοινωνία των Πολιτών οργανώνεται 
και διεκδικεί το ρόλο της στην Ιστορία…..
Ολόκληρη η διακήρυξη στη σελ. 15

Χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση

Ο Δημοτικός Συνδυα-

σμός “Δημοτική Κίνηση
Λαγονησίου Σύγχρονη
Πόλη”, οργανώνει χρι-

στουγεννιάτικη εκδήλω-

ση για την ψυχαγωγία

των παιδιών της Στέγης

ΕΓΝΥΑ, στην οδό Σοφού-

λη στο Λαγονήσι, το Σάβ-

βατο 12 Δεκεμβρίου στις

11 το πρωί.

Ζογκλέρ, ταχυδακτυλορ-

γοί και χορευτικό συ-

γκρότημα Κρητών έχουν

αναλάβει να διασκεδά-

σουν τα παιδιά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
στη Νέα Μάκρη

Το Κοσμολογικό Καφενείο, στη Νέα Μάκρη, λειτουργεί

για 9η χρονιά και την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, κάθε

δεύτερη εβδομάδα, αναπτύσσει συζήτηση με θεματολο-

γία από Πολιτική, τέχνες, επιστήμη, πόλη, κοινωνία, άτο-

μο. Αναλύσεις, θέσεις και αντιθέσεις. 

Την Παρασκευή λοιπόν 11 Δεκεμβρίου,  «καλεσμένος

στο Καφενείο ο θεατρικός συγγραφέας Βασίλης Κατσι-

κονούρης».

Ένας από τους σημαντικότερους νέους Έλληνες θεατρι-

κούς συγγραφείς, όπου στη φετινή περίοδο παίζονται

δυο έργα του, ο δραματικός μονόλογος «Το μπουφάν της

Χάρλεϊ» με πρωταγωνίστρια την Άννα Παναγιωτοπού-

λου, και  το για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πολυβραβευμέ-

νο «Γάλα» με την Άννα Βαγενά. Θα μας μιλήσει για το θε-

ατρικό του συγγραφικό εργαστήρι, για το παρόν και το

μέλλον του ελληνικού θεάτρου, για τη γνωριμία του με το

Θεατρικό Τμήμα στις Απόπειρες και  τις εντυπώσεις που

είχε βλέποντας το έργο του «Εντελώς Αναξιοπρεπές» να

παίζεται από ερασιτέχνες ηθοποιούς. Ένας κοσμολογι-

κός καφές με τον Βασίλη Κατσικονούρη σε μια συζήτηση

εφ’ όλης της θεατρικής ύλης.

«Το πρόσωπο ενός άλλου» 

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, 9:15 το βράδυ στην κινημα-

τογραφική Λέσχη της Ν. Μάκρης, στο σινε ΑΛΙΚΗ παίζε-

ται το έργο: «Το πρόσωπο
ενός άλλου», του Χιρόσι

Τεσιγκαχάρα. Ιαπωνία

1966. Επανέκδοση. 124 λεπτά. 

Ένα συγκλονιστική υπαρξια-

κό δράμα που αναλύει θέμα-

τα ταυτότητας, σχεδόν κυ-

ριολεκτικά με το νυστέρι

ενός χειρούργου. Με μια

ανεπανάληπτη εικονοποιία, η

ταινία εξερευνά από τη μια

τα όρια και την ελευθερία

που εμπεριέχει η απόκτηση

μιας νέας εικόνας-προσώπου

και από την άλλη θέτει ερω-

τήματα για την αντίληψη της

ανθρώπινης ατομικότητας. 

«mono- fractals 209»

Στη Δημοτική πινακοθήκη Πειραιά παρουσιάζει τη νέα του δου-

λειά ο Μάνος Γεράνης, με τίτλο «mono- fractals 209»

Έργα μοντέρνας ψηφιακής τέχνης με τη μοναδική υπογραφή του

σκηνοθέτη μας μεταφέρουν σε μια άλλη πραγματικότητα.

O Πειραιώτης Μάνος Γεράνης είναι ένας ανήσυχος δημιουργός,

πιστός στην ιδέα της πρωτότυπης κατασκευής και του ανατρε-

πτικού έργου.  Έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο - κλιπς, εκπο-

μπές και ταινίες ντοκιμαντέρ.

Εκτός από την σκηνοθετική δουλειά του, ζωγραφίζει χρησιμο-

ποιώντας την ακρίβεια της γεωμετρίας και τον ορθολογισμό των

μαθηματικών, με την βοήθεια διαφόρων προγραμμάτων. 

Ο δημιουργός συνθέτη το φράκταλ ως "μαγική εικόνα" που

όσες φορές και να μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του θα συ-

νεχίζει να παρουσιάζει ένα εξίσου περίπλοκο σχέδιο με μερική

ή ολική επανάληψη του αρχικού.

Η Έκθεση άνοιξε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει

έως 13/12 στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29).

Λειτουργεί: Δευτέρα έως Σάββατο: 10.00-13.00,17.00 -21.00 και

Κυριακή:10.00-13.00

2ο Φεστιβάλ 

Ελληνικού Μελιού και

Προϊόντων Μέλισσας
4-5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ 

Ακτή Μιαούλη 10 - Πειραιάς

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισ-

σας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που

γίνεται στην Ελλάδα. Το πρώτο φεστιβάλ που διοργα-

νώθηκε από όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς

το 2007, ήταν τόπος συ-

νάντησης των ανθρώ-

πων της μελισσοκομίας

και ένας άριστος τρό-

πος για την προβολή

του Ελληνικού μελιού

τόσο στους χώρους

εστίασης και εμπορίας

όσο και στο καταναλω-

τικό κοινό, που κατέ-

κλυσαν τους χώρους

της έκθεσης. 

Μουσική βραδιά αφιέρωμα 

στο Γιάννη Ρίτσο στο Δήμο Βάρης
100 χρόνια πέρασαν από τη γέννηση του μεγάλου Έλ-

ληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Με αφορμή αυτή την επέ-

τειο το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης οργανώ-

νει την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο

μουσική βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή. 
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr     www.artgallerycafe.gr

Μια ‘Παιδική Συμφωνία’ 
για τη Unicef

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 11.30 το πρωί, η Αί-

θουσα Φίλων της Μουσικής θα πλημμυρίσει από παιδιά –

πάνω και κάτω από τη σκηνή – που θα «διαδηλώσουν»,

τραγουδώντας και χορεύοντας, για το δικαίωμά τους

στην επιβίωση και την προστασία από την εκμετάλλευση

και την καταπίεση, ενάντια στο ρατσισμό και την προ-

σφυγιά.   

Πρόκειται για μια «Παιδική Συμφωνία» εμπνευσμένη από

την 20ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού και

των Δικαιωμάτων του (11 Δεκεμβρίου). Μια πανηγυρική

μουσικο-χορευτική συνεύρεση επτά ελληνικών παιδικών

συνόλων – ορχηστρικών, χορωδιακών και χορευτικών –

που θα ερμηνεύσουν κλασικές και σύγχρονες συνθέσεις,

παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και τον κόσμο,

καντάτες και χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν, στην Αί-

θουσα και στα φουαγιέ, ζωγραφιές παιδιών και μικρά βί-

ντεο της UNICEF με πρωταγωνιστές παιδιά από την Ελ-

λάδα και θέματα σχετικά με τα δικαιώματά τους. 

To «θέατρο των παραισθήσεων» 

της οικογένειας Flöz

Το Δεκέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής….

Αυτοπροσδιορίζονται ως μία συναισθηματική, συγκινητι-

κή μα και ταυτόχρονα παράξενη οικογένεια που ξεπήδη-

σε από τα σκοτεινά έγκατα της γης σαν κεραυνός για να

φτάσει για πρώτη φορά το φως!  

Αυτή ακριβώς η εικόνα έβαλε την οικογένεια Φλέτς  στο

χάρτη του διεθνούς θεάτρου το 1996. Πίσω από την με-

ταφορά  αυτή, κρύβεται η φιλοσοφία μιας εντελώς ξε-

χωριστής και διαρκώς μεταβαλλόμενης ομάδας θεατράν-

θρωπων. Ο θίασος Familie Flöz είναι μια «δεξαμενή»

επαγγελματιών του θεάτρου με ηθοποιούς υψηλής δε-

ξιοτεχνίας, μίμους, κλόουν, μουσικούς, σκηνοθέτες, κα-

τασκευαστές μάσκας, χορευτές, σκηνογράφους, φωτι-

στές. 
Οι περισσότεροι καλλιτέχνες του θιάσου έχουν αποφοιτήσει

από τη σχολή Φόλκβανγκ-Χόχσούλε (Folkwang-Hochschule) στο

Έσσεν της Γερμανίας Τα έργα της ομάδας διαμορφώνονται μέ-

σα από μία συλλογική εργασία και ξυπνούν ένα νέο σύμπαν που

κατοικείται από χαρακτήρες και ιστορίες που αναδύθηκαν από

το σκοτάδι στο φως Μέσα από ένα διαρκή επαναπροσδιορισμό

των τεχνών και τεχνικών που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες

χρόνια όπως η ηθοποιία, το θέατρο μάσκας, ο χορός, τα ακρο-

βατικά, τα μαγικά και ο αυτοσχεδιασμός, η οικογένεια Φλετς δη-

μιουργεί θεατρικές εμπειρίες μοναδικής ποίησης. 

Από το 2001  η έδρα της οικογένειας είναι το Βερολίνο. 

Η παράσταση, μέσα από τους 29 διαφορετικούς ρόλους που παί-

ζουν οι τρεις ερμηνευτές στη σκηνή, ανασύρει αρχετυπικά ερω-

τήματα για το θέατρο. 

Είναι όλος ο κόσμος μια σκηνή;  

Μέσα από μεγαλειώδεις σκηνές της όπερας, εκρηκτικές σκηνι-

κές μάχες, εκλεπτυσμένο μπαλέτο, σκληρές αποφάσεις για την

ανθρώπινη μοίρα, καυτές ερωτικές σκηνές, η ψευδαίσθηση

μπερδεύεται με την πραγματικότητα, ενθουσιάζοντας το κοινό. 

Το Teatro Delusio γίνεται ακόμη μία φορά η τέχνη του να λέει κα-

νείς τα πάντα χωρίς να πει ούτε μια λέξη, όπου η ποίηση κατα-

κλύζει τη σκηνή, όπου οι μάσκες κλαίνε και γελάνε, ένα θαύμα

που μόνο στο θέατρο μπορεί να συμβεί…

Το Δεκέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής….

Η ομάδα κουκλοθεάτρου και αφήγησης παραμυθιών,

«Όταν η Κόκκινη Κλωστή Χάθηκε στο Μεγάλο Δάσος»,
παίζεται κάθε Σάββατο στις 5μ.μ., με γενική είσοδο 10€

στο Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, τηλ. 2106453330

Υπάρχουν άραγε ξυπνητήρια στο Μεγάλο Δάσος…;

Υπάρχει άραγε σκαντζόχοιρος στο γνωστό παραμύθι της

Κοκκινοσκουφίτσας…; 

Παράσταση κουκλοθέατρου και αφήγηση λαϊκών παρα-

μυθιών με ζωντανή μουσική και τραγούδια. Κούκλες,

αντικείμενα και άνθρωποι συναντιούνται σε έναν κόσμο

που δεν υπάρχει ο φόβος… στον κόσμο της Ελληνικής

λαϊκής παράδοσης και μουσικής…

http://omadaftouxelefteria.blogspot.com/

email: ftouxelefteria@gmail.com

Ο Δήμος Βουλιαγμένης προσκαλεί τους μικρούς

του φίλους στη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή

του, το  Σάββατο  12  Δεκεμβρίου, στην  πλατεία

24ης  Ιουλίου (δημαρχείο), από τις 12.00 π.μ. έως

τις 2.30 μ.μ. για να φτιάξουν μαζί χριστουγεννιά-

τικα στολίδια, να παίξουν  με τα χρώματα, τον πη-

λό και τις χρυσόσκονες, να διασκεδάσουν με τους

κλόουν  και να συναντήσουν τον Αη Βασίλη!

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

16 – 23 Δεκεμβρίου

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, το Πνευματικό Κέντρο του Δή-

μου και το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου υποστηρίζουν και

συμμετέχουν στην Εβδομάδα Βιβλίου της «Ελληνικής

Λέσχης του Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί από τις 16

έως και τις 23 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου, (Παπαβασιλείου 34). 

Τα έσοδα της Εβδομάδας Βιβλίου θα διατεθούν στη δη-

μιουργία δυο δανειστικών βιβλιοθηκών, στο 1ο Γυμνάσιο

Μαρκοπούλου και στο 2ο Δημοτικό Προσοτσάνης Δρά-

μας αντίστοιχα.

Έκθεση βιβλίου για όλες τις ηλικίες
Η έκθεση θα περιλαμβάνει 1000 βιβλία επιλογής από 300

εκδότες, για παιδιά από 2 ετών, μέχρι και τους ενήλικους

αναγνώστες και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 9.00

μέχρι τις 14.00. Η έκθεση θα λειτουργήσει απογεύματα,

την Τετάρτη 16, Παρασκευή 18 και Δευτέρα 21 Δεκεμ-

βρίου τις ώρες 18.00 – 20.00. 

Τετάρτη 16/12, 18.00 - Διάλεξη – Συζήτηση.

“Το ελεύθερο διάβασμα του παιδιού και του νέου” 
Για Γονείς και Εκπαιδευτικούς.

Η σημασία και η χρήση του βιβλίου. Θεωρητική και εμπει-

ρική νοημοσύνη. Το πρότυπο της αγωγής. Οι αξίες του

πολιτισμού. Θετική αγωγή. Κίνητρα και αντικίνητρα. Οι

ανταγωνιστές του βιβλίου. 

Πέμπτη 17/12, 12.45 - Μ’ ένα βιβλίο συζητώ.

“Εφηβικά προβλήματα”. «Κατανόηση για τους νέους»

του Δρος Γρίγκατ ή «Το παιδί σας γίνεται έφηβος» των

Λαμιράλ – Ριπώ. 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00

Κλήρωση λοταρίας για το βιβλίο του Σχολείου και του

Χωριού. Οι τυχεροί λαχνοί κερδίζουν βιβλία και άλλα δώ-

ρα. 

Εορταγορά στην Πλάκα

4 έως 6 Δεκεμβρίου, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλ-

λοντος και Πολιτισμού (Τριπόδων 28 Πλάκα) ανοίγει

την καθιερωμένη εορταγορά, ώρες 11:00-20:00
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Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο ΒΟΥΛΑΣ
Ο Άγγλος Αποστολάτος, ζήτησε εξηγή-

σεις, με ποια απόφαση, αναφέρεται  ο Μ.

Καβράκος ως διευθυντής της Δημοτικής

Επιχείρησης, και υπογράφει έτσι. Είχε δε

ντοκουμέντα, που αλλού υπέγραφε απλά

ως υπάλληλος  και αλλού ως Διευθυντής,

τα οποία επέδειξε στο Προεδρείο.

Επίσης πόσα χρήματα έχει εισπράξει πέ-

ραν της μισθοδοσίας του από συμβάσεις!

Ο Δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι ως Πρόεδρος

του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, έχει

το δικαίωμα να ορίζει και διευθυντή. Οσο

για τα χρήματα που παίρνει τόνισε ότι:

«Είναι καθ’ όλα νόμιμα και θα πάρετε από
την Περιφέρεια όλες τις απαντήσεις».

Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αγγελος Αποστο-

λάτος έχει προσφύγει στην Περιφέρεια με

εξώδικο καθώς και στον επιθεωρητή Δημ.

Διοίκησης Λ. Ρακιντζή, ζωτώντας να μάθει

απολαβές υπαλλήλων της Δημοτικής Επι-

χείρησης, κάτι που του αρνήθηκε ο Δή-

μαρχος ισχυριζόμενος ότι είναι «προσωπι-

κά δεδομένα» των υπαλλήλων.

Αναφορά στον πεζόδρομο της Βούλας,

που γεμίζει πλέον αυτοκίνητα και δεν μπο-

ρεί να περάσει ούτε πεζός έκανε ο Α. Απο-

στολάτος.

Επιτρέπονται 

καταστήματα 

στα Πηγαδάκια;

Ερώτημα έθεσε στον Δήμαρχο ο Αποστο-

λάτος, αν επιτρέπονται καταστήματα στα

Πηγαδάκια. Κι αφού δεν επιτρέπονται πώς

έχει δοθεί άδεια στο Οικοδομικό Τετράγω-

νο 300 για καταστήματα σε ισόγειο πολυ-

κατοικίας;

Η Αδεια είναι η 523/16.3.09. 

Αυτό το τόνισε, γιατί οι χρήσεις γης στη

Βούλα, δεν είναι επαρκείς, αφού το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο δεν εγκρίθηκε στο σύ-

νολό του. Και το θέμα «πουλάει» αφού

όταν έφεραν στο συμβούλιο με υπογραφές

θέμα «χρήσεις γης», έπεσε πολύ «λάσπη»,

ότι η παράταξη του Αποστολάτου θέλει να

εμπορευματοποιήσει τη Βούλα και άλλα

πολλά.

Για το θέμα ο Δήμαρχος ανέλαβε να δοθεί

εντολή στην υπηρεσία να το διερευνήσει.

Η αυθαιρεσία 

στο μεγαλείο της

Η Νανά Καραγιάν κατήγγειλε οικοδομή

στην γωνία Λεωφ. Βουλιαγμένης και Κρή-

νης που έχει καταργήσει ουσιαστικά το πε-

ζοδρόμιο, αφού αφήνει  50 εκατοστά για

τον πεζό.

Μάλιστα, όπως τόνισε, απέναντι ακριβώς

είναι το κτίριο όπου στεγάζεται η Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου!

«Ενας πεζόδρομος, ένα νεκροταφείο, το
δημαρχείο όλα παράνομα. Προβληματίζο-
μαι τι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί μια πόλη να
εξελίσσεται έτσι», επεσήμανε ο Γιάννης

Σκουμπούρης, προσθέτοντας άλλη μια επι-

βεβαίωση στα λεγόμενα του Αποστολάτου

και στα γραφόμενα του Ρακιντζή για διε-

φθαρμένη πολεοδομία στη Βούλα.

Έμεινε αναπάντητο

Στη διάνοιξη της Βασ. Παύλου αναφέρθηκε

ο Γιάννης Σκουμπούρης τονίζοντας ότι:

«Είχαμε βάλει ως προϋπόθεση της εφαρ-
μογής της μελέτης ελεγχόμενης στάθμευ-
σης τη διάνοιξη της Βασ. Παύλου από την
οδό Διγενή και μετά. Και είχαμε ζητήσει
χρονοδιάγραμμα από την Υπηρεσία, αλλά
δεν έχει γίνει τίποτα».
Δεν απαντήθηκε το ερώτημά του, και μάλ-

λον αποφεύγουν – για ποιους λόγους – να

προχωρήσουν στη διάνοιξη της Βασ. Παύ-

λου, παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις.

Εγκαίνια κενά περιεχομένου!

Η Τζούλια Γερακιού με εύστοχη παρατήρη-

ση, ανέφερε ότι εγκαινιάζεται ο βρεφονη-

πιακός σταθμός της οδού Ηρακλειδών, στις

16/12  χωρίς να λειτουργεί καν και χωρίς

να έχουν μπει παιδιά μέσα. Αντίθετα λει-

τουργεί ο βρεφονηπιακός σταθμός της

οδού Οδυσσέως ο οποίος έχει ολοκληρω-

θεί και δεν έχει εγκαινιαστεί. Είναι ένα

οξύμωρο σχήμα και ζήτησε εξηγήσεις.

Ο πρόεδρος των σταθμών Γ. Χατζηϊωάν-

νου εξήγησε ότι ο βρεφονηπιακός της

οδού Ηρακλειδών έχει γίνει με συγχρημα-

τοδότηση από τη Νομαρχία και το Δήμο και

γι’ αυτό προηγείται στα εγκαίνια.

Επεσήμανε βέβαια την απουσία προσωπι-

κού προκειμένου να λειτουργήσει κιόλας,

καθώς είναι ελλιπέστατο το προσωπικό και

του άλλου σταθμού που λειτουργεί. Και

όπως τόνισε παρά τις προσπάθειες ακόμη

και από ιδιώτες που προσφέρθηκαν να βοη-

θήσουν οικονομικά, δεν έχουν καταφέρει

να βάλουν προσωπικό.

Οι προσλήψεις κόπηκαν από τη νέα κυβέρ-

νηση για το 2010 και ο Δήμος δεν έχει τη

δυνατότητα να καλύψει τα κενά, εξήγησε

και ο Δήμαρχος.

Αρα θα εγκαινιάσουμε έναν βρεφονηπιακό

σταθμό, που θα παραμένει κλειστός έως

πότε!!

Το κυλικείο παραμένει

κλειστό!

Για το κυλικείο του νεκροταφείου επανήλ-

θε ο Α. Αποστολάτος, ο Π. Θανόπουλος και

ο Δ. Δαβάκης, που όπως είχαμε γράψει σε

παλιότερο ρεπορτάζ μας παραμένει κλει-

στό γιατί είναι πολεοδομικά παράνομο!

Ο Δ. Δαβάκης μάλιστα, αναρωτήθηκε «πώς

είναι δυνατόν να έχουμε 8 κωδικούς για έργα

στο κυλικείο και να το λέμε παράνομο»

Ηλεκτρονικές πινακίδες

Για τις ηλεκτρονικές πινακίδες που έχει το-

ποθετήσει ο Δήμος έγινε αναφορά, ιδιαίτε-

ρα δε γι’ αυτήν που βρίσκεται στο τρίγωνο

στην πάνω είσοδο του Νοσοκομείου.

Για την επικινδυνότητα του σημείου έκανε

αναφορά και ο Π. Θανόπουλος και ο Δ. Δα-

βάκης, αλλά «δεν ίδρωσε κανενός τ’ αυτί»,

που λέει η παροιμία.

Την επικινδυνότητα είχε επισημάνει και ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος «Κάτω Βούλας»

μετά από παρατηρήσεις κατοίκων, όπως

έπραξε και στην παρούσα δημοτική συνε-

δρίαση. 

Πολλά και ουσιαστικά τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλί-

ου Βούλας την περασμένη Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. 

Πολλές και οι ερωτήσεις που απασχόλησαν το συμβούλιο προ ημερησίας διά-

ταξης, κυρίως από τον επικεφαλής παράταξης Αγγελο Αποστολάτο.

Επιμένει να ζητάει στοιχεία ο Αποστολάτος

Ο Δήμαρχος περιμένει να του απαντήσει η Περιφέρεια, γιατί είναι προσωπι-

κά δεδομένα! Τώρα πώς είναι προσωπικά δεδομένα, τι πληρώνω εγώ ο δη-

μότης σε μισθούς και μπόνους τους υπαλλήλους του Δήμου, μόνο ο δήμαρ-

χος το καταλαβαίνει.

Καταγγελίες για πολεοδομκές παραβάσεις από Αποστολάτο και Καραγιάν.

Στροφή Λ. Βάρης, «Κιλίμια, χαλιά!!!»

Ολοι όσοι κινείστε στα τρία Β, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, θα έχετε δει το υπαίθριο εμπόριο που

γίνεται στο φανάρι στρίβοντας προς Λ. Βάρης, με τα χαλιά.

«Ένα γυφταριό που έχει στηθεί και δεν ενοχλεί κανέναν», όπως είπε ο Αποστολάτος.

Πώς λειτουργεί; Δεν σας προσβάλλει; Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου; Εχει απαλλοτριωθεί;

Ήταν μερικά ερωτήματα που έθεσε ο Αποστολάτος.

Η απάντηση ήρθε από το Δήμαρχο, ο οποίος εξήγησε ότι ένα τμήμα απαλλοτριώθηκε και έγινε η

Λ. Βάρης εκει. Για το «μάρμαρο» όμως κουβέντα.

Ποιος το μισθώνει; Σε ποιον ανήκει και τι γίνεται με τη βρωμιά που αφήνουν όσοι εργάζονται εκεί;
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Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο ΒΟΥΛΑΣ
Η συζήτηση αφορούσε το Τεχνικό Πρό-

γραμμα του Δήμου για το 2010. Δηλαδή τι

έργα θα γίνουν τον επόμενο χρόνο που έρ-

χεται.

Ε, λοιπόν δεν θα γίνουν έργα. Και δεν θα

γίνουν γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, ούτε

προβλέπεται να βρεθούν κατά τα λεγόμενα

του Δημάρχου.

Είχε δίκηο δηλαδή ο Αποστολάτος που ξε-

κίνησε την κουβέντα του λέγοντας: «τι να

κάνω να συζητήσω κύριε πρόεδρε, όταν ο

Δήμαρχος λέει «δυστυχώς επτωχεύσαμε
και δεν θα κάνουμε έργα»!

Τι είπε όμως ο Δήμαρχος;

Στέρεψε η κάνουλα των εσόδων του Δή-

μου. Αυτά εν ολίγοις ήταν τα λόγια του Δη-

μάρχου για να αιτιολογήσει την απουσία

έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Τα έσοδά μας προέρχονται από το έργο

της αποχέτευσης, ένα κονδύλι 900.000 ευ-

ρώ, που όμως τα 400.000 προέρχονται από

αδήλωτα οικόπεδα που δεν μπορούμε να

βρούμε τους ιδιοκτήτες τους και επομένως

δεν θα εισπράττονται. 

Πέραν της αποχέτευσης, άλλα έσοδά μας

προέρχονται από τα πρόστιμα της Πολεο-

δομίας. Το κονδύλι φτάνει τα 9.5 εκατομ-

μύρια ευρώ, τα οποία μάλιστα ανήκουν στα

μη εισπρακτέα.

Άλλο έσοδο είναι οι τάφοι, που μας τελεί-

ωσαν κι αυτοί! Εσοδα δεν υπάρχουν!

Με τα σημερινά δεδομένα τα τακτικά μη ει-

δικευμένα έσοδα είναι πάρα πολύ λίγα.

Τα ειδικευμένα έσοδα (δημοτικά τέλη και

άλλα), δεν μπορείς να τα πάρεις για κάτι

άλλο.

Εγώ δεν θα συμμετέχω, για δικούς μου λό-

γους, στις προσεχείς εκλογές, αλλά δεν

θα χρεώσω και το Δήμο. 

Δεν θέλω να βρει ο επόμενος Δήμαρχος,

ένα έλλειμμα που δεν θα μπορεί να το κλεί-

σει, γιατί δεν θα μπορεί.

Με τη σημερινή οικονομική κρίση, δεν

παίρνουμε ούτε τα τέλη από τη ΔΕΗ, αφού

οι πολίτες την αφήνουν απλήρωτη.

Είπα λοιπόν όχι ένα Τεχνικό Πρόγραμμα

που θα ξεφύγει σε έργα. Να πληρωθούν οι

υπάλληλοι κλπ.

Η άπόψη του Α. Αποστολάτου για τα οικο-

νομικά του Δήμου είναι ότι έδωσαν τα σο-
βαρά έσοδα του Δήμου στην Δημοτική
Επιχείρηση, η οποία έχει γεμίσει με 45
υπαλλήλους και με πολλά μπόνους ένθεν
και ένθεν.
«Αλλά δεν παρουσιάσατε και κανένα σοβαρό

έργο την προηγούμενη χρονιά», επεσήμανε.

Εγώ στα δέκα χρόνια της θητείας μου πή-

ρα 10 εκατομμύρια δάνειο και εσείς στα 12

πήρατε 27 εκατομμύρια. Πέστε μας τι έργο

κάνατε; Πού τα βάλατε. Δείξτε μου ένα έρ-

γο, τόνισε.

Υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση με πλού-

σια κοσμητικά επίθετα μεταξύ του Δημάρ-

χου και του Αποστολάτου και ακολούθησε

διάλειμμα προκειμένου να πέσουν οι τόνοι.

Την επικινδυνότητα των ρεμάτων Σπερχει-

άδος, Υμηττού και Χλόης καθώς και της

οδού Αιόλου επεσήμανε ο  Π. Θανόπου-

λος, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν έργα

απορροής ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου

προκειμένου να οχυρωθεί η πόλη.

Μάλιστα τόνισε ότι η μελέτη για το δίκτυο

ομβρίων στην οδό Αιόλου και των γύρω

οδών είναι έτοιμη από το 2006 αλλά δεν

έχει εκτελεστεί.

Εχασαν τα σχέδια!

Και ούτε θα εκτελεστεί κατά τα φαινόμενα,

κάτι που βγαίνει από την απάντηση της Γ.

Ηλιοπούλου, (Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρε-

σίας) η οποία είπε: “είναι τραγικό αυτό που
συμβαίνει γιατί το ΥΠΕΧΩΔΕ ζητάει επικαι-
ροποίηση όλων των μελετών από την ΕΥ-
ΔΑΠ, η οποία όμως έχει χάσει τα τεύχη
των υπολογισμών. Αν δεν βρεθούν τα τεύ-
χη, δεν μπορεί να γίνει επικαιροποίηση”.

Ελλάς το μεγαλείο σου!!!

Η Νανά Καραγιάν δέχτηκε την άποψη του

Δημάρχου ότι υπάρχει παγκόσμια κρίση,

αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτή δεν

ισχύει για όλους τους Δήμους. “Αντίθετα
με το Δήμο Βούλας, άλλοι Δήμοι κάνουν
συνέχεια έργα, η κρίση δεν άρχισε σήμερα,
υπήρχε κι όταν εσείς ξοδεύατε 4.000.000€
για την “χρυσή” πλατεία. Κάνατε έναν βρε-
φονηπιακό σταθμό στο χώρο του 2ου δη-
μοτικού που κόστισε 2.200.000€ και λίγο
πριν εγκαινιαστεί, έπαθε καθίζηση και
πλυμμήρισε στην πρώτη βροχή”. 

Καταψηφίζοντας το πρόγραμμα τόνισε:

“δεν μπορώ καν να το χαρακτηρίσω αντια-
ναπτυξιακό. Είναι μηδενικό, ανύπαρκτο,
χωρίς προοπτικές, χωρίς κανένα έργο”. 

Ο Γιάννης Σκουμπούρης

το χαρακτήρισε ως κατά-
λογο με δύο λίστες. Συνε-

χιζόμενα έργα και νέα έρ-

γα. Δεν έχει στόχους και

δομή. Σημασία έχει τι

προτεραιότητες βάζουμε,

τόνισε.

Από όλη τη Βούλα ιεραρχήσατε ένα έργο

την οδό Θεμιστοκλέους, ενώ ίσως να μπο-

ρούσαμε να αναδείξουμε 4-5 άλλα έργα.

Τέσσερα χρόνια ασχολούμαστε με την οδό

Θεμιστοκλέους.

Την αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέ-

της τη συζητάμε τρία χρόνια. Δεν βάζουμε

χρήματα και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί

ο Δήμος.

Δεν θέτει τα μεγάλα προβλήματα της πό-

λης, όπως παράδειγμα το ρέμα της Δερβε-

νακίων. Αρα κάνετε απλά, διαχείριση!

Εκφράζω απορία αν τους  συμβούλους της

πλειοψηφίας τους εκφράζει αυτό το πρό-

γραμμα.

Ο Αντιδήμαρχος Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος,

εξήγησε ότι ο Δήμος

βιώνει όλες τις οικονομι-

κές κακουχίες που βιώ-

νει και όλη η χώρα.

Όμως έχασε 335.000€

από τη μείωση του τέλους 2% σε 0,5%.

Οι τακτικές επιχορηγήσεις έχουν μείνει πί-

σω. Επομένως ο Δήμος έπρεπε να δημι-

ουργήσει συνθήκες προκειμένου να αντι-

μετωπίσει τυχόν προβλήματα, γιατί δεν

γνωρίζουμε τι έρχεται.

«Με εκφράζει αυτό που ο Δήμος επιλέγει
να διασφαλίσει τη λειτουργία του Δήμου
μειώνοντας κάποια έργα», κατέληξε.

Το πρόγραμμα καταψήφισαν όλοι οι σύμ-

βουλοι της μειοψηφίας.
Άννα Μπουζιάνη

«Όταν ο Δήμαρχος λέει ότι
“δυστυχώς επτωχεύσαμε και
δεν θα κάνουμε έργα”,  τι να

κάνω να συ-
ζητήσω Τε-
χνικό Πρό-
γραμμα»,

Αγγελος

Αποστολάτος  

«Ακούστηκαν κάποια από τον
κ. Αποστολάτο αλλά εμένα
μόνο θυμηδία μπορούν να μου

προκαλέ-
σουν».

Γ. Μάντεσης

«Ο,τι έργα γίνονται και γίνο-
νται πολύ λίγα, έχετε δίκηο σ’
αυτό κύριε Αποστολάτε, δεν

πληρώνονται
από το Δή-
μο».

Γιούλη 

Ηλιοπούλου
Δ/ντρια Τεχν.

Υπηρεσίας

Δεν μπορώ να το χαρακτηρί-
σω ούτε καν αντιαναπτυξιακό,
είναι μηδενικό, ανύπαρκτο χω-

ρίς κανένα
έργο. 

Νανά 

Καραγιάν

Επί άλλων ημερών ήμασταν
πρωταθλητές στην αυθαιρε-
σία. Τώρα ο Ρακιντζής μας

κατατάσσει
στην 7η θέ-
ση!

Ευθύμιος

Ρουσσάκης

Ε ί π α ν  γ ι α  τ ο  Τε χ ν ι κ ό  Π ρ ό γρ α μ μ α

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Χωρίς στόχους, χωρίς όραμα, ...χωρίς έργα

Ανακλήθηκε η απόφαση σφράγισης των

καταστημάτων της Α’ πλαζ

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας για την απόφαση εισαγγελέα να σφραγι-

στούν τα καταστήματα στην Α πλαζ που διαχειρίζονται οι αδελφοί Κουτρουλιά. Αυτό εί-

χε γίνει μετά από προσφυγή ιδιώτη.

Ο Δήμος επικύρωσε την σφράγιση με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (Δ.Ε.).

Ετσι ήρθε στο συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας να το επικυρώσει και το Δημοτικό

Συμβούλιο για να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.

Όμως, αντί να παρθεί απόφαση απεσύρθη το θέμα!

Ο λόγος: η ένσταση του επιχειρηματία στην Περιφέρεια, ότι δεν κλητεύθηκε νόμιμα  στη

συνεδρίαση της Δ.Ε..

Η  Περιφέρεια, έκανε δεκτή την ένσταση του επιχειρηματία και απέρριψε την απόφαση

της Δ.Ε.

Η παράλειψη, ίσως, του υπαλλήλου, φέρνει πίσω την όλη υπόθεση. Μια κατάσταση που

διαιωνίζεται και προσβάλλει το περιβάλλον με τις συνεχείς επεκτάσεις της επιχείρησης. 

Πλατεία γιοκ

Η πλατεία των Πηγαδακίων έχει απαλλοτριωθεί και ο Δήμος έχει καταθέσει τα χρήματα,

αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί είναι υπόχρεοι – σε καταβολή κάποιου ποσοστού

και οι όμοροι ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες όμως έχουν προσφύγει και αρνούνται να τα κατα-

βάλλουν, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος. 

Εως ότου απεμπλακεί λοιπόν το θέμα, πλατεία γιοκ.

Εδώ που τα λέμε, σωστό είναι να συνεισφέρουν οι ιδιοκτήτες, αφού θα απολαμβάνουν

την πλατεία και ανεβαίνει και η αξία του ακινήτου τους.

Βέβαια θα μου πείτε, εδώ δεν πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες της οδού Θεμιστοκλέους, που ανέ-

βηκαν και έχτισαν στο κορφοβούνι, έφτιαξαν και έναν μπαζωμένο δρόμο και όταν βυθί-

στηκε πληρώσαμε όλοι οι Δημότες της Βούλας, έναν προϋπολογισμό του Δήμου για να

φτιαχτεί και ακόμη πληρώνουμε! Ε, δεν είναι άδικο;
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«Η θρησκεία πρέπει να ενώνει όλες τις καρ-

διές, να εξαφανίζει τους πολέμους και τις δι-

χόνοιες από την επιφάνεια της γης».

Αμπντούλ  Μπάχα* 

O φίλος μου ο Ιμπραήμ  είναι Άραβας, μου-

σουλμάνος το θρήσκευμα. Είναι πολλές οι δε-

καετίες που ζει στην Ελλάδα. Έχει πτυχίο ια-

τρικής από ελληνικό πανεπιστήμιο, και πήρε ει-

δικότητα  σε ελληνικό νοσοκομείο. Μετεκπαι-

δεύτηκε στην Αγγλία, επανήλθε στην Ελλάδα

και τώρα κατέχει θέση Διευθυντού σε μεγάλο

ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Είναι πα-

ντρεμένος  με Ελληνίδα και έχει κόρη φοιτή-

τρια στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Με δυό λό-

για καταξιωμένο ενεργό μέλος της ελληνικής

κοινωνίας, που και μόνο η παρουσία του την τι-

μά. 

Επειδή είναι  στενός μου φίλος, με κάλεσε στο

σπίτι του να γιορτάσομε μαζί σε στενό οικογε-

νειακό κύκλο, μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή

της πατρίδας του (ΑDΗΑ). Στην τιμητική πρό-

σκληση ασμένως ανταποκρίθηκα. Στο οικογε-

νειακό τραπέζι, που πράγματι ήταν πολύ οικο-

γενειακό, παρεκάθησαν ένας Αραβας, - διπλω-

ματικός υπάλληλος όπως άφησε να εννοηθεί -

που ζει χρόνια στην Ελλάδα, παντρεμένος με

Ελληνίδα και με κόρη φοιτήτρια στην Ελλάδα,

δυό φοιτητές,  ένας στη Στρατιωτική Σχολή

Ικάρων στην Αθήνα και ο άλλος  στην Ιατρική

Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Και η γλώσ-

σα του συμποσίου η άπταιστη και γραμματικά

και συντακτικά ορθή ελληνική. Το μενού αραβι-

κό, παραδοσιακό κατά τα έθιμα της ημέρας,

όπως δηλώθηκε: αρνάκι με ρύζι που μου θύμι-

σε  κάπως το χανιώτικο “γαμοπίλαφο” αλλά πιο

ελαφρύ και μαγειρευμένο μαζί με γιαούρτι, τό-

σο νόστιμο που φρόντισα να πάρω και τη συ-

νταγή. Όλα σερβιρισμένα με ιδιαίτερη αγάπη

και φροντίδα από την οικοδέσποινα. 

Στο τραπέζι γρήγορα άνοιξε η συζήτηση  επά-

νω σε τρέχοντα και κοινά προβλήματα, και

γλύστρησε  επάνω   σε θέματα που είχαν ακου-

μπήσει και επηρεάσει  τον ιστορικό και θρη-

σκευτικό βίο των δύο λαών. 

Από την θυσία της Ιφιγένειας στην Αυλίδα

φτάσαμε στη Θυσία του Αβραάμ.         

Στην θρησκεία του Ισλάμ υπάρχει καταγεγραμ-

μένη η γνωστή ιστορία του Αβραάμ, με μια

όμως μουσουλμανική  παραλλαγή. Ομολογώ

πως δεν την ήξερα, γι’ αυτό και την μεταφέρω.  

Ο Αβραάμ με τη νόμιμη γυναίκα του Σάρα  γεν-

νά  τον Ισαάκ.  Με την οικιακή  βοηθό του όμως

την Άγαρ, -μη νόμιμη σύζυγο – γεννά τον

Ισμαήλ γενάρχη των μουσουλμάνων. Η Σάρα

ζηλεύει και διώχνει την  Άγαρ. Η Άγαρ με τον

μικρό Ισμαήλ αγκαλιά στο στήθος, περιπλανιέ-

ται στην αχανή αραβική έρημο. Δεν έχουν νε-

ρό να πιούν. Η Άγαρ  σε απόγνωση αφήνει τον

μικρό Ισμαήλ  και τρέχει  σαν τρελή σε αναζή-

τηση νερού για το παιδί της. Ο μικρός Ισμαήλ

μοναχός του τώρα, σκαλίζει παίζοντας με την

άμμο. Και σαν από θαύμα, εκεί κάτω από τα δα-

χτυλάκια του αναβλύζει νερό. Ταυτόχρονα ένα

καραβάνι αναζητά και αυτό πηγή νερού. Παρα-

τηρεί ότι  κάποια πουλάκια από πάνω τους  πε-

τούν και οι βεδουϊνοι  υποθέτουν ότι και αυτά

ψάχνουν να βρούν  νερό· τα ακολουθούν. Αυ-

τά τους οδηγούν στην πηγή και στον μικρό

Ισμαήλ, τον γυιό του Αβραάμ, τον οποίο και

σώζουν. Εδώ φτάνει και ο Αβραάμ που  αναζη-

τεί την Άγαρ και τον χαμένο του γυιό. Τώρα ο

Αβραάμ θέλει να ευχαριστήσει τον θεό του,

αλλά ο θεός θέλει να δοκιμάσει την πίστη του.

Του ζητά και απαιτεί τη θυσία του γυιού του.

Όταν σηκώνει με τρεμάμενο χέρι ο πατέρας

το μαχαίρι  για τη αποτρόπαια πράξη, ο θεός

τον λυπάται και βάζει στη θέση του Ισμαήλ ένα

πρόβατο. Η ιστορία λέει πως στη θέση της πη-

γής - που αργότερα ονομάστηκε Ζέμ Ζέμ- ανα-

πτύχθηκε μια καταπράσινη όαση και εκεί ακρι-

βώς στη διασταύρωση που συναντιώνται  τα

καραβάνια χτίστηκε  η Μέκκα - μεγάλο θρη-

σκευτικό και  εμπορικό κέντρο. Η λατρεία γίνε-

ται  στην Καάμπα, έναν τεράστιο κύβο, την

Μαύρη Πέτρα από μετεωρίτη και βασάλτη. Πά-

λι η ιστορία λέει ότι για πρώτη φορά αυτή η Πέ-

τρα χτίστηκε από τον Αδάμ, αργότερα  κατα-

στράφηκε από τον Κατακλυσμό και τελικά  ξα-

ναφτιάχτηκε από τον Αβραάμ και τον γυιό του

Ισμαήλ τον  γενάρχη των μουσουλμάνων, ενώ

ο Ισαάκ, πάλι κατά τους μουσουλμάνους, θεω-

ρείται ο γενάρχης των χριστιανών.

Είχε δίκιο ο Πλάτων όταν έλεγε ότι  «δείπνο

χωρίς συζήτηση  μοιάζει με  φάτνη αλόγων»,

γιατί  εδώ η ζωντάνια της βραδιάς ήταν εμφα-

νής. 

Βέβαια με όλα τα παραπάνω κάπου θέλω να

καταλήξω. Εμείς οι Ελληνες -και πολύ σωστά-

θέλομε να διατηρήσομε αδιαίρετη την κληρο-

νομική μας ταυτότητα και υπόσταση. Και αυτό

είναι  το πρέπον και το επιβεβλημένο. Καλόν

όμως να κάνομε και μια απογραφή της σημερι-

νής κατάστασης με το δεδομένον  ότι τα «πά-

ντα ρεί» τα πάντα τρέχουν, τα πάντα εξελίσ-

σονται και όποιος δεν συμβαδίζει μένει πίσω.

Ο Ρενάν πάλι έλεγε πως «σε ένα έθνος συνε-

νώνονται το γενέθλιο με το υιοθετημένο».

Εγώ θα προσέθετα «σε ένα έθνος που θέλει να

είναι ζωντανό». 

Στο υιοθετημένο, μπαίνει η σύγχρονη ύπαρξη

του έθνους που αποτελεί είτε το θέλομε είτε

όχι ένα καθημερινό δημοψήφισμα. Βέβαια στο

σύγχρονο Έθνος πρέπει να τηρείται το χρι-

στιανικό «στήκετε και φυλάττετε τας παραδό-

σεις», αλλά από την άλλη μεριά να δέχεται και

τις αρχές  του διαφωτισμού που καθιερώνονται

εδώ από την καθημερινότητα.

Με αυτούς τους λόγους μου δεν ισχυρίζομαι

ότι ένα ένδοξο και τιμημένο παρελθόν, να το

ρίξομε στη λήθη, αλλά δυστυχώς εκ των πραγ-

μάτων είμαστε υποχρεωμένοι να  επωμισθού-

με τη συμμετοχή  στις συνέπειες ενός παρελ-

θόντος αιματηρών πολέμων- έστω και αν εμείς

δεν υπήρξαμε οι πρωταγωνιστές των προκλη-

τικών αιτίων-, ενός παρελθόντος βιομηχανικών

εξελίξεων,   κοινωνικών αναταραχών  και πα-

γκόσμιων  καταστροφών. Και να υπενθυμίσω

ότι ενίοτε ή και τις περισσότερες φορές, κύρι-

οι υπαίτιοι υπήρξαν τα -κατ’ όνομα- λεγόμενα

χριστιανικά  και πολιτισμένα κράτη. Αστείο λοι-

πόν  είναι εμείς σαν Ελληνες  διαβιούντες

στον ομφαλό της Μεσογείου να μένομε αμέ-

τοχοι των τεκταινομένων και εγκλωβισμένοι

στην πλήρη άγνοια της σύγχρονης πολυπλη-

θυσμικότητας των λαών που ζουν στον τόπο

μας. Μα και των  υποχρεώσεων των κοινωνι-

κών και των λογικών θρησκευτικών παραδο-

χών,  που έχομε σε αυτούς που τιμούν την

γλώσσα μας, την αρχαία και σύγχρονη γραμ-

ματεία μας, που μετέχουν ενεργά της ελληνι-

κής παιδείας.   Που με δυό λόγια έχουν μπεί

στην οικογένειά μας στη διπλανή πόρτα μας,

αλλά συνάμα  γίνονται και κήρυκες ενός πα-

γκόσμιου ελληνισμού. Περιχαρακώνονται και

εγκλωβίζονται εκείνοι οι λαοί οι φοβισμένοι,

που δεν είναι θωρακισμένοι, με την ιστορική

εθνική και θρησκευτική τους πορεία, με την

προς μίμηση πανάρχαια παιδεία τους, με τις

αρχές τους. Οι ζωντανοί λαοί δεν φοβούνται,

αλλά ανοίγονται στον αγώνα τον ευγενικό να

αφομοιώσουν σπάζοντας τα σύνορα τους και

στην προκειμένη περίπτωση διευρύνοντας

την ιδέα του ελληνισμού.

γιαννης κορναράκης του μάνθου

*Αμπντούλ Μπάχα ένας από τους ιδρυτές της θρησκει-

ας Μπαχάι (19ος αι.)  
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3) Αντ. Λιάκος ‘’Πως στοχάστηκαν το Έθνος αυτοί που
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4) Ν. Σβορώνος “Το Ελληνικό Έθνος” Εκδ. Πόλις  2004

5) Θ. Βερέμης κ.α. “Εθνική Ταυτότητα και Εθνικισμός στην

νεώτερη Ελλάδα” Εκκδ. ΜΙΕΤ 2003

6) Le Livre de Religions ed. Gallimard 1989    

Σύνορα χωρίς όριο

― Είσαι ένας καραγωγέας!

― Εσύ είσαι καραγωγέας!

Τί είναι ο καραγωγέας, αναρωτήθηκα. Κοιταχτήκαμε μερι-

κοί μερικοί μεταξύ μας, αλλά κανένας δεν ήξερε.

Αρχισα να σκέφτομαι με τη λογική της σπουδαίας ελληνι-

κής γλώσσας. Αν βγαίνει από το κάρο και το αγώι είναι ο

αμαξάς που λέμε εμείς οι νεότεροι. Μπορεί να είναι και

αρχαία λέξη!

Ηταν ένας διάλογος μεταξύ του Δημάρχου και του επικε-

φαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Βούλας, στην

τελευταία συνεδρίαση.

Τώρα βέβαια αναρωτιέται κανείς. Σε ποια εποχή μπορεί να

ήταν αμαξάς ο Μάντεσης στη Βούλα!

Και βέβαια το ευλογημένο επάγγελμα του αμαξά, μόνο

για κατηγόρια δεν είναι.

Και άλλο νόστιμο:

Κιούκης απευθυνόμενος στον Αποστολάτο: 

Δεν τα έχω βγάλει ακόμη, αλλά θα τα βγάλω

Αποστολάτος: Βγάλτα ρε αν είσαι άντρας

Κιούκης: Θα τα βγάλω!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη Αντώνη συγχαρητήρια,

Να είσαι βέβαιος ότι απ’ άκρη σ’

άκρη της Ελλάδας, ακούστηκε

ένας πάνδημος αναστεναγμός

ανακούφισης με την αναγγελία

της εκλογής σου. Κι όχι μόνο από

υποστηρικτές της Νέας Δημοκρα-

τίας, στους οποίους δεν συμπερι-

λαμβάνομαι.

Είμαι ένα από τα αμέτρητα πνευ-

ματικά παιδιά της λατρεμένης προ-

γιαγιάς σου, της μεγάλης Ελληνί-

δας Πηνελόπης Δέλτα. Στα έντεκά

μου, ο πατέρας μου με μύησε «στα

μυστικά του βάλτου». Δεν περι-

γράφεται με λόγια το πως μίλησε

μέσα μου κι έτσι θα πω μόνον ότι

«Δελτιώθηκα» και διάβασα όλα της

τα βιβλία.

«Τα μυστικά του βάλτου», όμως,

τα διάβασα και τα ξαναδιάβασα.

Δεκάξι φορές συνολικά, παιδί,

έφηβος, άντρας, μπήκα στην «πλά-

βα» μου και πάσχιζα μέσα από τα

καλάμια της λίμνης να διακρίνω

την καλύβα του καπετάν Άγρα. Και

πάντοτε βούρκωνα όταν έφτανα

στο μαρτύριό του. Είναι τόσο εύ-

κολο για την Δέλτα να δονεί τις

χορδές της Ελλάδας στην ψυχή

των αναγνωστών της.

Η δική της η ψυχή, που τώρα σε

καμαρώνει, ελπίζω και να σε φωτί-

ζει για να γενείς, λιγάκι έστω,

…«Τρελαντώνης». Ότι, δυστυχώς,

από «γνωστικούς» και «ρεαλι-

στές» έχουμε προκόψει και κινδυ-

νεύουμε να φανούμε ανάξιοι της

Πατρίδας που κάποιοι «τρελοί»

μας χάρισαν με το αίμα τους.

Είμαι βέβαιος ότι κάπου σ’ έναν

τοίχο στο σπίτι σου υπάρχει η φω-

τογραφία της. Σου εύχομαι, για το

καλό της Ελλάδας, να μπορείς πά-

ντοτε να κοιτάς κατάματα εκείνα

τα καθάρια μάτια.
Με εκτίμηση

και πολλές προσδοκίες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ανοιχτή επιστολή στον Αντώνη Σαμαρά
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Η ανάδειξη του Αντώνη Σαμαρά στην προεδρία της Νέας

Δημοκρατίας δεν σηματοδοτεί απλώς την απαρχή εξελίξε-

ων στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα επηρεάσει

όλο το πολιτικό μας σύστημα. Όχι τόσο λόγω των πολιτι-

κών θέσεων που διαφοροποιούν τον νέο πρόεδρο από τον

προκάτοχό του και την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλ’ εξαιτίας

της συσσωρευμένης αγανάκτησης που σιγόβραζε πολλά

χρόνια στην περιφρονημένη από τα κέντρα εξουσίας βάση

του κόμματος και την περασμένη Κυριακή εξερράγη και

διέλυσε την χύτρα, όπου ένας πανίσχυρος κομματικός μη-

χανισμός μαγείρευε τη δική του συνταγή άνετης επικρά-

τησης.

Οι χειρότεροι φόβοι της Ντόρας Μπακογιάννη και του επι-

τελείου της επαληθεύτηκαν με την υπεράνω κάθε πρόβλε-

ψης προσέλευση των “απλών” ψηφοφόρων του κόμματος

στις κάλπες. Ούτε η εξώφθαλμη ανοργανωσιά της κεντρι-

κής εφορευτικής επιτροπής, ούτε η τρίωρη εξαφάνιση  του

on-line συστήματος, ούτε η πολύωρη ορθοστασία και ανα-

μονή στην ουρά, στάθηκαν ικανές να αποθαρρύνουν την

βάση του κόμματος της Ν.Δ.-ψηφοφόρους και μέλη-που

έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα με την εντυπωσιακή

προσέλευσή της. Μήνυμα που θα μπορούσε να συνοψιστεί

στην επισήμανση ότι οι Έλληνες πολίτες-αδιαφόρως κομ-

ματικής επιλογής-δεν ανέχονται πλέον την αλαζονεία, την

έπαρση και τον αυταρχισμό των κομματικών ηγεσιών και

μηχανισμών, που τους θεωρούν και συχνά τους αποκα-

λούν «απλούς πολίτες», οι «πολυσύνθετοι» υπερεγκέφα-

λοι και δημιουργοί της εθνικής, κοινωνικής, πολιτικής και

οικονομικής μας αποσύνθεσης.

Αυτός, λοιπόν, ο «απλός» πολίτης, ο «κοσμάκης», ο «λα-

ουτζίκος», η «βάση» κλπ. ... κλπ., έστειλε στις κορυφές

του πολιτικού μας Ολύμπου-περί γηλόφου πρόκειται, αλλά

τελοσπάντων-το μήνυμα και την υπενθύμιση ότι, έστω και

αυτό το στα μέτρα τους Σύνταγμα, ορίζει σαφώς πως όλες

οι εξουσίες εκπορεύονται από τον λαό και οφείλουν να

υπηρετούν τον λαό. Κι όχι να τον εκμεταλλεύονται και να

τον προσβάλλουν, αγρίως και ανερυθρίαστα, οι εγωπαθείς

εξυπνάκηδες της εκάστοτε στην εξουσία κομματικής νο-

μενκλατούρας, προς όφελος ημεδαπών και αλλοδαπών

μεγαλο-κονομησάριων, αλλά και εξω-ελλαδικών κέντρων

αποφάσεων.

Η τελική, εντυπωσιακή επικράτηση του Αντώνη Σαμαρά

έναντι της Ντόρας Μπακογιάννη θα φάνταζε ως ανέκδοτο

πριν από ενάμισυ μήνα όταν όλες οι δημοσκοπήσεις κατέ-

γραφαν έναν εκλογικό περίπατο και άνετο θρίαμβο της

πρώην υπουργού Εξωτερικών. Ο σημερινός πρόεδρος της

Ν.Δ. είχε να αντιπαραθέσει ελάχιστους, ένθερμους  υπο-

στηρικτές του στην κοινοβουλευτική ομάδα, έναντι του

κοινοβουλευτικού λόχου της Ντόρας Μπακογιάννη και του

πανίσχυρου μηχανισμού της σε όλα τα επίπεδα της κομ-

ματικής οργάνωσης. Είχε όμως και μιά μαγική λέξη στο

οπλοστάσιό του. Την ελπίδα. Κι επειδή, όπως λέμε η ελπί-

δα πεθαίνει τελευταία, ο «απλός» κόσμος της Ν.Δ. την

ανέσυρε μισοπεθαμένη, τη συνέφερε και την σήκωσε

στους ώμους του.

Το αποτέλεσμα, όμως, δεν οφείλεται μόνο στο ότι ο Α. Σα-

μαράς κατάφερε να πείσει όσους τον ψήφισαν για την θέ-

ληση και καταλληλότητά του να ανατρέψει τις αποκρου-

στικές αντιλήψεις και πρακτικές που βιώσαμε τα τελευταία

πεντέμισυ χρόνια. Οφείλεται εξίσου-αν όχι περισσότερο-

και στο ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι σαρξ εκ της σαρ-

κός και κορυφαίος εκφραστής του διεφθαρμένου κομματι-

κού κατεστημένου που εξόργισε όχι μόνο τους ψηφοφό-

ρους της Ν.Δ., αλλά την πλειονότητα των Ελλήνων πολι-

τών. Η αλαζονική και απροκάλυπτη εμμονή της, ως υπουρ-

γόύ Εξωτερικών, σε θέσεις, πράξεις και παραλείψεις που

υπέσκαπταν φανερά τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα

και δίκαια, αλλά και οι επακόλουθες, συνεχείς εθνικές τα-

πεινώσεις που δέχονταν οι Έλληνες-μεταξύ αυτών και οι

ψηφοφόροι της Ν.Δ.-λειτούργησαν αποφασιστικά υπέρ

του Αντώνη Σαμαρά, που πάντοτε πρόβαλλε την απερί-

φραστη αντίθεσή του στην απεμπόληση των εθνικών μας

δικαίων. Σε ποδοσφαιρική διάλεκτο μπορούμε να πούμε

ότι η Ντόρα Μπακογιάννη μπήκε στο γήπεδο με αυτογκόλ

από τα αποδυτήρια.

Ενδεικτικό είναι ότι η υποψηφιότητά της υπέστη δεινή ήτ-

τα σε όλη την Μακεδονία και Θράκη, εκτός της κατά πλει-

ονότητα ελεγχόμενης από το τουρκικό προξενείο Κομοτη-

νής, μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτ. Θράκης, που

ψήφισε μονοκούκι υπέρ της. Σε πολλά δε εκλογικά τμήμα-

τα της Μακεδονίας ήταν τρίτη σε ψήφους. Αυτό συνιστά

σαφές μήνυμα και προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τον Γ. Παπανδρέ-

ου για την θέση του υπέρ μιάς σύνθετης ονομασίας των

Σκοπίων που θα περιέχει τη λέξη Μακεδονία. Εάν δε, νο-

μίζει ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συντάσσονται μαζί

του σε αυτή την εθνικά καταστροφική θέση, ας προκηρύ-

ξει δημοψήφισμα.

Η ανάγνωση όμως του πολλαπλού μηνύματος από το απο-

τέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ. και οι πα-

ράπλευρες επιδράσεις του εμπεριέχουν έναν άλλο πολύ

ενοχλητικότερο πονοκέφαλο για το ΠΑ.ΣΟ.Κ: Οι πολίτες-

κι όχι απλώς οι ψηφοφόροι της Ν.Δ.-αρχίζουν να αντι-

δρούν στην συνεχή περιφρόνηση και υποβάθμισή τους

από τις κομματικές ηγεσίες. Αρνούνται την συνεχή φαλκί-

δευση και τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων

τους και της δυνατότητάς τους να ακουστεί και να κατα-

στεί σεβαστή η γνώμη τους σε ύψιστης σημασίας για το

παρόν και το μέλλον τους ζητήματα.

Στο όνομα ενός ολιγαρχικής νοοτροπίας ψευτο-εκσυγ-

χρονισμού, αντιδημοκρατικά μέχρι μυελού οστέων νομο-

σχέδια-όπως ο «Καποδίστριας 2» με τους κομματικούς

εγκαθέτους σε ρόλο υπερ-τοπικών υπερ-δημάρχων και ο

νέος εκλογικός νόμος με τους αρχηγικής επιλογής, κλω-

νοποιημένους βουλευτές «λίστας»-χρησιμοποιούνται από

την καθεστωτική, συντεχνιακή αδελφότητα Ν.Δ. και

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να αφαιρέσουν από τους πολίτες και τις ελά-

χιστες δυνατότητες συμμετοχής τους στις αποφάσεις που

λαμβάνονται εξ’ ονόματός τους, αλλ’ όλο και πιό συχνά

...εν απουσία τους. Εάν η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιμεί-

νει να μας μαντρώσει σε μιά «δημοκρατία» Οργουελικής

εμπνεύσεως, που θα θυμίζει σύγχρονη αγελαδοτροφική

μονάδα υπερεντατικής εκμετάλλευσης, θα έρθει μοιραία

και η σειρά της να πάρει το μήνυμα που έστειλαν στ’ αψη-

λά του κόμματός τους οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. Ο ελληνικός

λαός βαρέθηκε να παίζει τον ρόλο του Χατζηαβάτη και

αποφάσισε να σηκώσει τη ζημιάρα γκλίτσα του Μπαρμπα-

γιώργου σε αυτούς που τον αντιμετωπίζουν ως βόδι καμα-

τερό.

Ας διαβάσει λοιπόν σωστά η ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το μή-

νυμα από τις εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. κι ας απο-

φασίσει τι από τα ακόλουθα δύο ισχύει: «Πρώτα ο πολί-

της», ή «Μέτερνιχ 2», «βουλευτές λίστας», μονοεδρικές-

φέουδα της δικομματικής παρέας και άλλα τέτοια «εκσυγ-

χρονιστικά» φέσια. Δυό καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια

μασχάλη.

Ηχηρό και πολλαπλό μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Η εκλογή του Αντώνη Σαμαρά στην προε-

δρία της Ν.Δ, είναι ένα γεγονός που ξε-

περνάει τα όρια μιάς εσωκομματικής διαδι-

κασίας.

Θα μου επιτρέψτε να σημειώσω ότι είναι η

τρίτη κατά σειράν νίκη του Λαού, σε πεί-

σμα όλων των πολυπολιτισμικών νεοταξι-

κών εσμών, μετά την καταψήφιση του κα-

τάπτυστου σχεδίου Αναν και της απόσυρ-

σης του κουρελουργήματος της Στ’ Δημο-

τικου.

Δεν θα παραβιάσω ανοικτές θύρες για να

αναφέρω τα αυτονόητα, απλά θα σημειώ-

σω ότι η τεράστια αυτή νίκη του Λαού, τον

οποίον μονίμως βομβαρδίζει ένα υποτελές

σύστημα, είναι πολύ μεγαλύτερη και από

τα ποσοστά που σημείωσε η νίκη του.

Γιά άλλη μιά φορά θα σημειώσω ότι ο Λα-

ός είναι πιο μπροστά από τους ηγέτες του

και περιμένουμε από τον νέο Πρόεδρο της

Ν.Δ να λειτουργήσει συμφωνα με την

εντολή που πήρε.

Και η εντολή που πήρε είναι να αισθαν-

θούμε επιτέλους, ως Ελλάδα μεγαλύτερη

αξιοπρέπεια και περηφάνια για την όμορ-

φη Πατρίδα μας.

Παρακολούθησα χθες τις θλιβερές αντι-

δράσεις του συστήματος, κανείς ή σχεδόν

κανείς δεν ανέφερε ότι ο Αντώνης Σαμα-

ράς κέρδισε κυρίως γιατί οι θέσεις του στα

Εθνικά θέματα ήταν πιό ξεκάθαρες όχι μό-

νον από της Ντόρας Μπακογιάννη αλλά

και από την πλειοψηφία των εκπροσώπων

του πολιτικού συστήματος [και δεν αναφέ-

ρομαι μόνον στα κόμματα]

Η πρώτη νίκη για τον Λαό λοιπόν ήρθε. Η

διαχείρισή της σίγουρα θα είναι δύσκολη

αλλά είμαστε αισιόδοξοι.

Η νίκη αυτή, νίκη του Λαού [και επαναλαμ-

βάνω όχι μόνο της ΝΔ] θα επηρεάσει θετι-

κά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Καλή επιτυχία λοιπόν στον Αντώνη Σαμα-

ρά, Με σοβαρότητα και πολιτικό πολιτισμό

θα ανοίξει έναν ελπιδοφόρο δρόμο για τα

πολιτικά πράγματα.

Δημήτρης Αλευρομάγειρος

Ο Λαός πιο μπροστά από τους ηγέτες του
Η TV, τελικά, λειτούργησε σαν λαιμητόμος
για την Ντόρα, η οποία οδηγήθηκε (στα τυ-
φλά) από τους στρατευμένους «φίλους»
της, των οποίων η συμπεριφορά και τα επι-
χειρήματα είχαν (με υπερβάλλοντα ζήλο)
προφανείς στόχους και επιδιώξεις…
Οι συνήθεις παραθυράτοι – τηλεολάγνοι,
ειδικά οι αποδοκιμασθέντες στις τελευταί-
ες εκλογές, δίκην φερεφώνου έδωσαν ρε-
σιτάλ παραδοξολογίας, φλυαρώντας μο-
νότονα και αποκρουστικά.
Η μόνιμη ημιδιαφανής μάσκα της Ντόρας,
έπεσε εντελώς την ώρα που επικράτησε η
πρόταση των Αβραμόπουλου – Σαμαρά,
για  εκλογή από τα μέλη και τους φίλα
προσκείμενους ψηφοφόρους, ως ευρύτε-
ρη βάση οπαδών της Ν.Δ., σε αντίθεση με
την δική της πρόταση για εκλογή (με συ-
νοπτικές διαδικασίες από τους συνέδρους,
αυθημερόν) από έκτακτο Συνέδριο, παγι-
δεύοντας τους πάντες στο από χρόνια
στημένο παιχνίδι…
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα φάνηκαν χα-

ρακτηριστικά ηττοπάθειας, στο ύφος, το
περιεχόμενο και την μονοτονία των υπαι-
νικτικών, ενίοτε και απροκάλυπτων αναφο-
ρών της, το έωλο των οποίων δικαιώνει
τον Λαζόπουλο ο οποίος είπε «Η Ντόρα εί-
ναι ο Μητσοτάκης με περούκα».

Η εκλογή Σαμαρά ήταν μια σωστή επιλογή,
ευρύτερης και πολλαπλής σημασίας:
Δημιουργεί την ΕΛΠΙΔΑ να σπάσει την
απεχθέστατη παράδοση της οικογενειο-
κρατίας, εισάγοντας παράλληλα την αξιο-
κρατία, η οποία με την σειρά της θα πολε-
μήσει την πόλωση και το δικομματισμό.
Πόλωση και δικομματισμός, συστατικά τα
οποία συντηρούν, για δεκαετίες, την οικο-
γενειοκρατία ως συγκοινωνούντα δοχεία.
Πόλωση και δικομματισμός χαρακτηριστι-
κά μιας αναχρονιστικής δημοκρατίας, ως η
άλλη όψη του πάλαι ποτέ «διαίρει και βα-
σίλευε».

24-11-2009
Ματθαίος Κολυδάς

Η οικογενειοκρατία και οι πυλώνες στήριξής της
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ανακοίνωση για: 

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Εργοστάσια  Ελεύθερους Επαγγελματίες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κρωπίας, πρωτοπορεί και κάνει ένα βή-

μα μπροστά στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου. Είναι τα σημεία των

καιρών και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που βιώνουμε, και πιστεύουμε

ότι θα επιτύχει.

Για το σκοπό αυτό λοιπόν ζητάει τη συνεργασία όλων.

Οποιος επιθυμεί να συμβάλει σ’ αυτή την προσπάθεια μπορεί να προσφέρει

μηνιαίως είτε με είδος είτε με χρηματικό ποσό. 

Μπορείτε να απευθύνεστε Αττικής 12 Κορωπί 19400

Ελένη Τσεβά, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΚ

Τηλ. 210 6628.407, 6026.441 - Fax 6624.963

Ο εργοδότης θα πρέπει να χορηγεί στους εργαζό-

μενους έως και την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος

ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που

αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη

δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση μη χο-

ρήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαι-

τιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρε-

ούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες απο-

δοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Εγκύκλιος

1/3/2005 του Υπ. Απασχόλησης επί του άρθρου 1

του Ν.3302/2004). 
ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

(www.kepea.gr) 

Η αλόγιστη χρήση του αλα-

τιού αυξάνει σημαντικά τον

καρδιαγγειακό κίνδυνο,

αναφέρει το άρθρο που δη-

μοσιεύθηκε στο διάσημο

British Medical Journal στις

24 Νοεμβρίου 2009. Η απο-

τελεσματική μείωση αλατι-

ού θα έσωζε εκατομμύρια

ζωές κάθε χρόνο.

Στις περισσότερες δυτικές

χώρες, οι άνθρωποι χρησι-

μοποιούν αλάτι, κατά μέσο

όρο, περίπου 10 γραμμάρια

την ημέρα, όταν η σύσταση

της ΠΟΥ είναι 5 γραμμάρια.

Σε πολλές χώρες της Ανα-

τολικής Ευρώπης και στις

ασιατικές χώρες, το αλάτι

χρησιμοποιείται ακόμη πε-

ρισσότερο.

Βάσει της μελέτης του

British Medical Journal η

μείωση της χρήσης του

αλατιού κατά 5 γραμμάρια

την ημέρα θα μείωνε τον

καρδιαγγειακό κίνδυνο κα-

τά 17 τοις εκατό. Ο κίνδυ-

νος εγκεφαλικού θα μειω-

νόταν κατά 23 τοις εκατό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι

με τη μείωση της χρήσης

του αλατιού στο συνιστώ-

μενο επίπεδο, πάνω από

ένα εκατομμύριο θάνατοι

προκαλούμενοι από εγκε-

φαλικά και περίπου τρία

εκατομμύρια θάνατοι προ-

καλούμενοι από καρδιαγ-

γειακές παθήσεις θα μπο-

ρούσαν να αποφευχθούν

κάθε χρόνο.

Η υπέρταση αποτελεί την

μεγαλύτερη αιτία πρόωρου

θανάτου.

Η ΠΟΥ εκτιμά ότι 17,5 εκα-

τομμύρια άνθρωποι πεθαί-

νουν από καρδιαγγειακές

ασθένειες σε όλο τον κό-

σμο κάθε χρόνο. Η υπέρτα-

ση είναι η μεγαλύτερη με-

μονωμένη αιτία πρόωρου

θανάτου στον κόσμο. 

Σε επίπεδο καταναλωτή, το

πιο αποτελεσματικό μέσο

για την κατάτμησ της υψη-

λής αρτηριακής πίεσης εί-

ναι η μείωση της πρόσλη-

ψης αλατιού.

Η AIG πουλά την Alico και την AIA

Σε εταιρείες ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehi-

cles/SPVs) μεταφέρθηκαν η Alico και η AIA με στό-

χο είτε την πώληση των μετοχών τους μέσω χρη-

ματιστηρίων, είτε την απευθείας πώλησή τους σε

τρίτους. Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα εξαρ-

τηθεί από τις συνθήκες στις αγορές, όπως ανακοί-

νωσε ο όμιλος AIG. 

Η κίνηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στο AIG να μει-

ώσει το χρέος του προς την Ομοσπονδιακή Τράπε-

ζα των ΗΠΑ (FRBNY) κατά 25 δις δολάρια. 

Το δημόσιο τώρα ως αντάλλαγμα της κίνησης αυ-

τής, θα λάβει προνομιούχες μετοχές ύψους 25 δις

δολαρίων στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες ζωής. 

www.nextdeal.gr

Η μείωση της χρήσης αλατιού 

θα έσωζε εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠ' ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Με περισσότερο από 100% αποτελε-

σματικότητα, ένα τέτοιο σύστημα πα-

ράγει αέριο υδρογόνο και οξυγόνο

από συνηθισμένο νερό, σε φυσιολογι-

κές θερμοκρασίες και πίεση.

Ένα παράδειγμα είναι η ευρεσιτεχνεία

U.S. 4,394,230, "Μέθοδος και Συ-

σκευή Διαχωρισμού Μορίων Νερού",

που εκδόθηκε για τον Dr. Andrija

Puharich το 1983. Η μέθοδός του έκα-

νε περίπλοκες ηλεκτρικές κυματομορ-

φές να συνηχούν με μόρια νερού και

να τα διασπούν, απε-

λευθερώνοντας υδρο-

γόνο και οξυγόνο.

Χρησιμοποιώντας την

αντίληψη του Tesla για

τον ηλεκτρικό συντο-

νισμό, ο Puharich μπό-

ρεσε να διασπάσει το

μόριο του νερού πολύ πιο αποτελε-

σματικά από την πρωτόγονη δύναμη

της ηλεκτρόλυσης, που γνωρίζουν

όλοι οι φοιτητές Φυσικής. (Ο συντονι-

σμός είναι αυτός που διασπά ένα κρυ-

στάλλινο ποτήρι, όταν ένας τραγουδι-

στής όπερας πετύχει ακριβώς τη νότα

που δονεί όμοια με τη μοριακή δομή

του κρυστάλλου).

Να αναφερθεί ότι ο Puharich, οδηγού-

σε το αμάξι του σπίτι, χρησιμοποιώ-

ντας νερό σαν καύσιμο, για αρκετές

εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, σε

ταξίδια στη Βόρεια Αμερική. Σ' ένα ψη-

λό ορεινό πέρασμα του Μεξικού, ανα-

γκάστηκε να χρησιμοποιήσει χιόνι για

καύσιμο. Η διάσπαση των μορίων του

νερού όπως χρειάζεται να είναι σε ένα

όχημα, είναι πιο επαναστατική απ' τα

συστήματα που κινούνται με υδρογό-

νο, με τα οποία έχει ασχοληθεί κάθε

μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων.

Με το συζητούμενο σύστημα, δεν

χρειάζεται να κουβαλάς ένα ντεπόζιτο

γεμάτο με καύσιμο υδρογόνο, το

οποίο θα μπορούσε να είναι μια υπο-

ψήφια βόμβα.

Ένας πρωτοπόρος στη διάσπαση του

νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, δί-

χως θέρμανση ή κοινό ηλεκτρισμό, ο

John Worrell Keely, πραγματοποίησε

άθλους, τους οποίους η επιστήμη του

20ου αιώνα είναι ανή-

μπορη να επαναλάβει.

Δούλεψε με τον ήχο

και άλλες δονήσεις

για να θέσει σε κίνηση

μηχανές. Για να απε-

λευθερώσει ενέργεια

από μόρια νερού, ο

Kelly έχυσε ένα τέταρτο νερού σ' έναν

κύλινδρο, στον οποίο δονούνταν δια-

πασών στην ακριβή συχνότητα ώστε

να απελευθερωθεί η ενέργεια. 

Αυτό σημαίνει ότι διέσπασε τα μόρια

του νερού και απελευθέρωσε υδρογό-

νο, ή μήπως απελευθέρωσε μια πιο

πρωτογενή μορφή ενέργειας; Τα αρ-

χεία που θα απαντούσαν τέτοιες ερω-

τήσεις έχουν χαθεί. Εντούτοις, ένα αι-

ώνα αργότερα, ο Kelly δικαιώνεται. 

Ένας επιστήμονας ανακάλυψε πρό-

σφατα ότι, ο Kelly ήταν σωστός στην

πρόβλεψη της ακριβούς συχνότητας η

οποία θα διασπούσε ένα μόριο νερού.

Ο Kelly αντιλαμβάνονταν τα άτομα,

σαν περίπλοκα δονητικά φαινόμενα.

Καύσιμα από νερό

Υπόλοιπο άδειας υπαλλήλων

Ειδήσεις για όλους
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Συγκροτήθηκε πρόσφατα «Επιτροπή

Αγώνα Εργαζομένων Κορωπίου», που 

αποτελείται από εργαζομένους και συν-

δικαλιστές μέλη των συνδικάτων των

κλάδων του Μετάλλου, των Τροφίμων και

ποτών, του Φαρμάκου, των οικοδόμων

κ.α. που εργάζονται σε μικρούς και μεγά-

λους τόπους δουλειάς της περιοχής. 

Η επιτροπή συζήτησε γύρω από τη συ-

νεχή λεηλάτηση των εργασιακών δικαι-

ωμάτων στους τόπους δουλειάς, σαν

συνέπεια της αντεργατικής πολιτικής

των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. την τε-

λευταία ιδιαίτερα 20ετία. Η συζήτηση

επικεντρώθηκε ιδιαίτερα:

– Στην κατάφωρη και συστηματική πα-

ραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων

Εργασίας, ακόμα και της μη επικόλλη-

σης των ενσήμων(!) ή στην περικοπή

του, ιδιαίτερα στους νέους και στους

μετανάστες.

– Στις αυθαίρετες απολύσεις και τις μει-

ώσεις ωραρίου, εργάσιμων ημερών και

αποδοχών

– Στην εργοδοτική τρομοκρατία

– Στη συχνή πλέον και σε πολλές επι-

χειρήσεις πολύμηνη καθυστέρηση πλη-

ρωμής δεδουλευμένων αποδοχών που

βγάζει τους εργαζόμενους σε απόγνω-

ση

– Στην έλλειψη μέτρων υγιεινής και

ασφάλειας καθώς και γιατρών εργασίας

– Στην κατάσταση που επικρατεί στο

Κέντρο Υγείας Κορωπίου με την ουσια-

στική αδυναμία του (και λόγω έλλειψης

προσωπικού) να ανταποκριθεί στις ανά-

γκες παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλ-

ψης στους κατοίκους και στους εργαζό-

μενους μιας μεγάλης βιομηχανικής ζώ-

νης με συχνά εργατικά ατυχήματα.

– Στην  υπερεκμετάλλευση ιδιαίτερα

των μεταναστών

– Στην επέκταση του αίσχους των ελα-

στικών σχέσεων εργασίας, στα Stage,

στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και

ορισμένου έργου που κρατούν τους ερ-

γαζόμενους σε ομηρία με περιορισμένα

δικαιώματα

– Στα επικείμενα κυβερνητικά μέτρα για

το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και ερ-

γασιακό καθεστώς, που συνθλίβουν πα-

ραπέρα τα δικαιώματά μας. 

Η επιτροπή κατέληξε στην ανάληψη

πρωτοβουλιών, μαζί με τα αντίστοιχα

κλαδικά συνδικάτα, για την προάσπιση

των δικαιωμάτων των εργαζομένων,

όπως και για το ζήτημα της στέγασης

της Επιτροπής στην περιοχή του δήμου

Κορωπίου.

Η επιτροπή καλεί όλους τους εργαζόμε-

νους να γραφτούν στα συνδικάτα τους,

να απευθυνθούν στην Επιτροπή για κά-

θε σχετικό πρόβλημα που αντιμετωπί-

ζουν στους χώρους που εργάζονται. Η

Επιτροπή είναι ανοιχτή σε κάθε εργαζό-

μενο που θέλει να συμβάλλει σ’ αυτόν

τον αγώνα. 

Η αρχή έγινε. Όλοι εμείς οι εργαζόμε-

νοι της βιομηχανικής ζώνης του Κορω-

πίου δεν είμαστε μόνοι μας. Μαζί με τα

κλαδικά μας συνδικάτα θα απαιτήσουμε

ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, ζωής

και αμοιβής για μας και τις οικογένειές

μας.

Η «Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων Κο-

ρωπίου» Τηλ. 6970-878558

Με το παραπάνω σύνθημα ομάδες κατοίκων κινητο-

ποιούνται σε διάφορες περιοχές για την απομά-

κρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες πλέ-

ον έχουν καταργήσει και τις στοιχειώδεις αποστά-

σεις, που προβλέπονταν από το νόμο. Προφανώς η

ατιμωρησία, αποθρασύνει...

Ετσι η Επιτροπή Κατοίκων της Κάντζας ξε-

σηκώθηκαν για κεραία και μαζεύουν υπογραφές για

κινητοποιήσεις.

Η Επιτροπή κατοίκων Γλυφάδας, που μας ενε-

χείρισε και το ωραίο σύνθημα, στηρίζει την κινητοποί-

ηση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 4ου Γυ-

μνασίου, 4ου Λυκείου και 8ου Δημοτικού σχολείου

Γλυφάδας ενάντια στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

που έχουν τοποθετηθεί κοντά στα σχολεία!

Με εξώδικο απαντά ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος Κάτω  Βούλας

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας, όταν ενημερώ-

θηκε για την κεραία που υπάρχει ήδη σε κτίσμα της οδού

Ι. Μεταξά 40 και Ρ. Φεραίου, η οποία όμως αναβαθμίζεται

με υψηλότατες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-

λίας, κινητοποιήθηκε, μάζεψε 160 υπογραφές και ήδη

έστειλε εξώδικο στους ιδιοκτήτες, το οποίο μάλιστα ανέ-

λαβε αφιλοκερδώς ο δικηγόρος Ανδρέας Αντωνόπουλος.

Στο εξώδικο γράφουν μεταξύ άλλων: «εκφράζουμε την

αλγεινή εντύπωση που μας προακάλεσε η επιλογή σας να

επιβαρύνετε το περιβάλλον και την υγεία των περιοίκων,

στην περιοχή την οποία και εσείς ο ίδιος (προφανέστατα)

για αισθητικούς - περιβαλλοντικούς λόγους επιλέξαντε

ως τόπο της μόνιμης κατοικίας σας.

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την πρόθεσή σας να

προτάξετε το ατομικό οικονομικό συμφέρον σας έναντι

του κοινωνικού και να θέσετε έτσι σε κίνδυνο την υγεία

των γειτόνων σας με την έκθεσή τους στην ηλεκτρομα-

γνητική ακτινοβολία.

Σας καλούμε να σεβαστείτε το δικαίωμά μας να ζούμε σε

ένα καθαρό περιβάλλον και να απέχετε από οποιαδήποτε

σύμβαση αντιστρατεύεται το δικαίωμα αυτό».

Για επικοινωνία με το σύλλογο: Γωγώ Βικελή 2108990147

& 6946465294.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ετοιμάζει ο Σύλλογος με δέ-

ντρο στην πλατεία - παιδική χαρά επί των οδών Σωκράτους

και Παπάγου για τις 20 Δεκεμβρίου. Θα επανέλθουμε.

«Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων 

βιομηχανικής ζώνης Κορωπίου»

Ιδρύθηκε και είναι παρούσα

Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2010 στη συνε-

δρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  της 1ης Δεκεμβρίου

στο Δήμο Κορωπίου.

Το Τεχνικό Πρόραμμα επεξεργάστηκε, όπως ειπώθηκε, η

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 28 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

(Ν.3463/6) σε συμφωνία με το εγκεκριμένο τετραετές Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και τον υπό σύνταξη

Προϋπολογισμό. Το σύνολο των έργων για το 2010 ανέρ-

χεται στο ύψος των 6.271.643,29 εκ. € (προϋπολογισθέ-

ντα με ΦΠΑ)  

Από αυτά τα μισά περίπου, 3.574.017,00 εκ.€  είναι από

ίδιους πόρους, μη επιχορηγούμενους. Τα  συνεχιζόμενα

έργα ανέρχονται στο ποσό των 9.759.113,63 εκ. € (προϋ-

πολογισθέντα με ΦΠΑ).  

Επισημαίνει στην εισήγησή της η Υπηρεσία:

Στην συνοπτική αυτή έκθεση παρουσιάζονται σύμφωνα με

το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του 2010  τα ση-

μαντικότερα έργα με τα μεγαλύτερα προϋπολογιζόμενα

ποσά. Για μια ολοκληρωμένη εικόνα των κύριων προτεραι-

οτήτων σε έργα και πολιτικές θα πρέπει να προστεθούν

και τα συνεχιζόμενα έργα και οι μελέτες. Σημαντικό έργο

πρέπει να θεωρείται και κάθε υπηρεσία συντήρησης των

υποδομών/ έργων που προβλέπει το σχέδιο και που παρα-

λείπεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την παρούσα συνο-

πτική έκθεση. Ενώ για μια ολοκληρωμένη άποψη για την

στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθείται στο πλαίσιο του

προγράμματος της Δημοτικής Αρχής (που αποτυπώνεται

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα)  απαιτείται και η παρου-

σίαση του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης και του Προϋ-

πολογισμού του Δήμου, που θα ακολουθήσουν στις επό-

μενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δε δια-

δικασία του δημόσιου απολογισμού της Διοίκησης του Δή-

μου κάθε έτους αποτυπώνει επίσης και την επιτυχία υλο-

ποίησης των έργων και των πολιτικών. 

Επί της ουσίας, τα έργα είναι κυρίως συντήρησης και συ-

νεχιζόμενα, που βέβαια, δεν μπορούν να μην αξιολογού-

νται. Καταγράφουμε ενδεικτικά μερικά από τα έργα: 

Υπηρεσίες Πολιτισμού - Αθλητισμού - κοινωνικής πολιτι-

κής•

• Προμήθεια καθισμάτων κερκίδων για το Δημ. Στάδιο Γ.Σ.

Παπασιδέρης 

• Προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το Δημ. Στάδιο Γ.Σ.

Παπασιδέρης 

• Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτά-

πητα 200.000,00 €

•Κατασκευή διπλού γηπέδου αντισφαίρισης στο Δημ. Στά-

διο Γ.Σ. Παπασιδέρης 100.000,00 € *

• Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικής χαράς

Υπηρεσίες Πολεοδομίας 

• Μελέτη τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

100.000,00€

• Τοπογραφικές μελέτες 2010 10.000,00€
• Πολεοδομική μελέτη Β΄ κατοικίας Αγίας Μαρίνας (Μακιλιάρι) 

214.596,45 €

• Πολεοδομική μελέτη επέκτασης πόλεως Κορωπίου μετά πράξε-

ως εφαρμογής 157.589,18 €

• Πολεοδομική μελέτη Καρελλά μετά πρ. εφαρμογής 148.741,00 €

• Πολεοδομική μελέτη Κίτσι μετά πρ. εφαρμογής 346.151,00 €

• Πράξη εφαρμογής Αγίας Μαρίνας και συμπληρωματική σύμβα-

ση 236.685,00 €

• Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης παραλίας Αγίου Δη-

μητρίου 29.952,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

κατά βάση με έργα συντήρησης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RE/MAX 
H   REMAX   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ σας προσκαλεί στην εκδήλω-

ση  «ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ», που θα πραγματοποιηθεί   την

Τετάρτη  9/11/09 και ώρα 7.00 μ.μ., στα γραφεία της στην

οδό Ηφαίστου 20, Βάρη στον 3ο όροφο. Στην εκδήλωση θα

έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το παρόν και το

μέλλον της ελληνικής κτηματαγοράς, καθώς και για τις

προοπτικές καριέρας στον χώρο του real estate. 

Απευθύνεται σε ανέργους από 25 έως 55 ετών με γνώ-

ση Η/Υ και σε πωλητές.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πληροφορίες:  210/8970947 

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για απόσυρση & ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Ο  Κωνσταντέλλος ...εκπαιδεύεται

Στη Θεσσαλονίκη για την 7η Διεθνή Έκθεση «Polis» βρέ-

θηκε ο Αντιδήμαρχος και υποψ. Δήμαρχος Βούλας, Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος. 

Η έκθεση «Polis» διεξάγεται κάθε χρόνο, και κινεί το εν-

διαφέρον των συμμετεχόντων στους ΟΤΑ, αφού ενημε-

ρώνονται για τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία, (διαχεί-

ριση απορριμμάτων, ανακύκλωση κ.ά.).

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, όπως δήλωσε, έκρινε σημαντική

την παρουσία του εκεί, όχι μόνο για να αναζητήσει λύσεις

ως προς τη συνέχεια του έργου του από τη θέση του Αντι-

δημάρχου, αλλά παράλληλα να κάνει έρευνα για καινοτο-

μίες που θα μπορέσει να εντάξει στο προεκλογικό του

πρόγραμμα, και να υλοποιήσει, εφ’ όσον εκλεγεί Δήμαρ-

χος τον Νοέμβριο του 2010.

Εσπερίδα διαλόγου πραγμα-

τοποιήθηκε, από το Ευρωπαϊ-

κό Κέντρο Τέχνης, με θέμα

τον εθελοντισμό στις τοπικές

κοινωνίες.

Την εκδήλωση προλόγισε εκ

μέρους του Ευρωπαϊκού Κέ-

ντρου Τέχνης ο ποιητής Ευάγ-

γελος Ανδρέου. Την κεντρική

εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παιανίας Κώστας Μπουλμέ-

της, ο οποίος είχε και την

πρωτοβουλία δημιουργίας αυ-

τού του προγράμματος.

Ο Κώστας Μπουλμέτης ανα-

φέρθηκε διεξοδικά στις σύγ-

χρονες συνθήκες των ανα-

γκών και των προβλημάτων,

που επιβάλουν την επαγρύπνι-

ση των νέων πολιτών και ιδιαί-

τερα στην αναγκαιότητα της

συμμετοχικής δραστηριοποίη-

σής τους μέσα στον τοπικό

κοινοτικό χώρο που ζούν. Στο

ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η ει-

σήγηση του Γραμματέα του

Τοπικού Συμβουλίου Νέων

(ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Αντώνη Γιαννακό-

πουλου. 

Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε με

την ανάπτυξη ενός γόνιμου

διαλόγου ανάμεσα στο πυκνό

νεανικό ακροατήριο όπου κα-

ταγράφηκαν ενδιαφέρουσες

προτάσεις τόσο για τη διαμόρ-

φωση της εθελοντικής συμπε-

ριφοράς των νέων όσο και για

την πρακτική εφαρμογή των

ιδεών της κοινωνικής παρου-

σίας, δράσης και αλληλεγ-

γύης. 

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος με τη σύζυγό του Ντίνα Γιάτση, ο Δήμαρχος Πε-
ντέλης και Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης, ο σύμ-
βουλος του Δημάρχου Ν. Μάκρης, ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Βούλας, Ηρακλής Κυριακού

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

εσπερίδα στην Παιανία

Ο Κώστας Μπουλμέτης και ο Αντώνης Γιαννακόπουλος στο πάνελ.

Η Νομαρχία συνεχίζει, σε συνεργασία με τους Δήμους

και τις Κοινότητες της περιοχής, την υλοποίηση του

προγράμματος «ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ», που στοχεύει

στην δημιουργία συνθηκών άνετης πρόσβασης για τα

ΑΜΕΑ σε κτήρια δημοσίων συναθροίσεων (εκκλησίες,

πολιτιστικά κέντρα, αθλητικούς χώρους, πολυδύναμες

αίθουσες κλπ).

Οπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενο φύλλο μας,

το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ομόφωνα

την χρηματοδότηση δράσεων από ιδίους πόρους της

Νομαρχίας, ώστε να διευκολύνουν την κοινωνική εν-

σωμάτωση των ΑΜΕΑ.

Συγκεκριμένα για την βελτίωση των συνθηκών προ-

σβασιμότητας  ατόμων με κινητικές δυσκολίες έχουν

ήδη τοποθετηθεί ηλεκτροκίνητες ράμπες κεκλιμένης

ανάβασης:

• στο κτήριο των διοικητικών υπηρεσιών της Νομαρ-

χίας στις Αχαρνές

• στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ν. Μάκρης 

• στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σπάτων.

Το πρόγραμμα, του οποίου τον συντονισμό έχει ο Νο-

μαρχιακός Σύμβουλος Ν. Πέππας, συνεχίζεται και στο

αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα προβλέπεται να

τοποθετηθεί για χρήση αντίστοιχη ράμπα και στο κλει-

στό γυμναστήριο του Δήμου Λαυρεωτικής.

Παρουσιάζοντας την δράση αυτή της Νομαρχίας ο  Ν.

Πέππας τόνισε, με την ευκαιρία της 3 Δεκεμβρίου που

είναι η Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ότι η Νο-

μαρχία  καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει

συστηματική προσπάθεια στην κατεύθυνση της άρσης

του κοινωνικού αποκλεισμού και της συμμετοχής τους

σε όλες τις δραστηριότητες που αυτοί επιθυμούν. 

Εργα για ΑΜΕΑ από Νομαρχία

Ράμπα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σπάτων.

Ράμπα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ν. Μάκρης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από Αριστούχο Απόφοιτο

της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛ. 6974-806089 

210-8991597
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Αγίου Ιωάννου 32, Βούλα 166 73, τηλ.: 210 8994930, fax: 210 8951348, e-mail: fa@dynatravel.gr

Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21,  γνωστοποιεί την έναρξη υλοποίησης 4 προγραμμάτων κα-
τάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του έργου:

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-

ΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Ε. Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
Η κατάρτιση συνολικής διάρκειας “800 ώρες (Θεωρία 160, Πρακτική 640)” θα υλοποιηθεί κατά το

χρονικό διάστημα 06/11/2009 – 31/05/2010. Η θεωρητική κατάρτιση έχει προγραμματιστεί σε

6άωρα καθημερινά μαθήματα, που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ στο Ελληνικό Αττικής,

ενώ η πρακτική άσκηση έχει προγραμματιστεί να γίνει σε  8ωρη βάση σε πραγματικές συνθήκες

εργασίας, στο εργοτάξιο της επιχείρησης πρακτικής ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στη γραμμή ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΥ & αφορά σε:

• «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ» • «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

• «ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ» • «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ»
Επιλέχθηκαν συνολικά 100 άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπ. Επιπέδου εκ των οποίων οι 20 ανήκουν σε ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες. Τα τμήματα κατάρτισης διαμορφώθηκαν σε ομάδες των 25 ατόμων. Οι συμμετέχοντες

επιδοτούνται με: 4,40 €/ώρα ενώ όσοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) 5,00 €/ώρα. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι μετά τη λήξη του προγράμματος, το 30% από τους καταρτιζόμενους

που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα ενταχθούν σε περίοδο υποχρεωτικής απα-

σχόλησης στα πλαίσια της επιχείρησης πρακτικής άσκησης (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.), και για περίοδο

τουλάχιστον 2-3 μηνών με εξασφαλισμένα τουλάχιστον 60 συνολικά ημερομίσθια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21

τηλ.  210 9946210 (4 ΓΡΑΜΜΕΣ) •  www.proodos21.gr

2η Πανελλήνια Έκθεση

Γελοιογραφίας

Εκδήλωση της ΕΝ.Ε.Ο.Ν.

Για το μεταβολισμό και τη γυμναστική

Εκδήλωση για τον βασικό μεταβολισμό και την ενεργειακή γυμναστική, πραγ-

ματοποίησε η Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και την Νεότητα

(ΕΝ.Ε.Ο.Ν.) την περασμένη Δευτέρα 30/11, στο ξενοδοχείο Divani Παλλάς. 

Ομιλητής της ωραίας απογευματινής εκδήλωσης με το παραπάνω θέμα ήταν ο

φυσιοθεραπευτής Χρήστος Καραβασίλης, ο οποίος ανέλυσε το θέμα μετά τα

καλωσορίσματα της προέδρου της ΕΝ.Ε.Ο.Ν. Μάτας Παπαναστασίου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο

Δήμαρχος Γλυφάδας Ι. Θεοδω-

ρόπουλος με τη σύζυγό του, ο

Αντιδήμαρχος Βούλας και υπο-

ψήφιος Δήμαρχος Γρηγ. Κωνστα-

ντέλλος και πλήθος εκλεκτών

συμπολιτών μας. 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θε-
οδωρόπουλος χαιρετίζει την εκδή-
λωση. Δίπλα η πρόεδρος της ΕΝΕ-
ΟΝ Μάτα Παπαναστασίου.

Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμη-

τού και ο Σύλλογος Φίλων

Γελοιογραφίας διοργάνωσαν

την 2η Πανελλήνια Έκθεση

Γελοιογραφίας.

Τα εγκαίνια έγιναν στις

27/11/09,  στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων του Φ.Ο.Υ. που

ήταν κατάμεστη  από φιλότε-

χνους, επώνυμους και μη.  

Ο Δήμος του Υμηττού φιλο-

ξένησε και πάλι τα έργα, των

καλλιτεχνών που ανταποκρί-

θηκαν στην πρόσκληση και

συμμετείχαν στην καθιερω-

μένη πια, Πανελλήνια Έκθε-

ση Γελοιογραφίας.

Θέματα – «Δεύτε λάβετε

Φως» και «Εναλλακτικές Πη-

γές Ενέργειας».

Έλαβαν μέρος αξιόλογοι σκι-

τσογράφοι - γελοιογράφοι

από  όλη την Ελλάδα. 

Για άλλη μια φορά, η επιτυ-

χημένη διοργάνωση, έφερε

κοντά το κοινό με τους δημι-

ουργούς της γελοιογραφίας.

Οι γελοιογράφοι με το πενά-

κι, το μεράκι και την αστεί-

ρευτη έμπνευση τους, γίνο-

νται η έκφραση του πολίτη

απέναντι στα όποια προβλή-

ματα, ο σαρκασμός τους

απέναντι σε ό,τι τον καταδυ-

ναστεύει.

Στο cocktail που ακολούθη-

σε, η εκδήλωση πλαισιώθηκε

με τραγούδι και πιάνο, από

την Νατάσα Μωυσόγλου.

«Πιστεύουμε ότι η επιτυχία

της Έκθεσης θα μας δώσει

την  ώθηση και την εμπειρία

της οργάνωσης, έτσι ώστε

το Αθηνα'ι'κό κοινό και όχι

μόνο, κάθε χρόνο ν' απολαμ-

βάνει τις ανθρώπινες σχέ-

σεις και τον Πολιτισμό», τό-

νισε μεταξύ άλλων στον λό-

γο του ο Πρόεδρος του

Φ.Ο.Υ. Γιάννης Σκάλτσας.

Διασκεδάστε παρέα μας
το Σάββατο 5 /12, από 8μ.μ.

Η Κίνηση Πολιτών Γέρακα άλλαξε γραφεία. Το νέο κτί-

ριο στο οποίο στεγαζόμαστε είναι στην οδό Αχαΐας 7

(κεντρική πλατεία).

Οι απαιτούμενες εργασίες στο νέο κτίριο έχουν ολοκλη-

ρωθεί και είμαστε έτοιμο να σας υποδεχθούμε στο νέο

φιλόξενο χώρο της Κίνησης Πολιτών Γέρακα.

Η Γραμματεία της Κίνησης Πολιτών Γέρακα

Η Ελένη Παυλίδου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Φ.Ο.Υ., ο Γιάννης Κάλτσας
Πρόεδρος του Φ.Ο.Υ., η  Σοφία Μητράκη Εικαστικός.

Αριστερά, Ελένη Παυλίδου, Υπεύθυ-
νη Πολιτιστικών Φ.Ο.Υ., ο Γιάννης
Κάλτσας Πρόεδρος του Φ.Ο.Υ., η
Σοφία Μητράκη Εικαστικός.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο, 16-12-1986 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 4550 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Πληροφορίες: Γ. Κόκκινος  - Τηλέφωνο: 0292-24444 

Θέμα: «Παροχή πληροφοριών για κληροτεμάχιο» 

Σας γνωρίζουμε σε απάντηση της από 7-11-1986 αίτησής σας, όπως δια-

πιστώθηκε από την αυτοψία του αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, ότι η

έκταση που βρίσκεται στη θέση «Σούνιο» περιοχής Λαυρίου και έχει εμ-

βαδόν σύμφωνα με το αριθμ. 6048/1960 συμβόλαιο του συμβολαιογρά-

φου Πέτρου Δημ. Τσιώκα 4.000,00 τ.μ. και με το από Ιούνη 1986 σχεδιά-

γραμμα του Μηχανικού Γεωργίου Μακρή 4.000,00 τ.μ. προέρχεται από

παραχώρηση του Υπουργείου Γεωργίας προς αποκατάσταση ακτημόνων

και είναι τμήμα του υπʼ αριθμ. (281) κληροτεμαχίου Κατηγορίας Α). 

α) Τα τμήματα της έκτασης υπό τα στοιχεία (ΑΒβγΑ) εμβαδού 862,00 τ.μ.

και (α΄β΄ΗΖζα΄) εμβαδού 1.112,00 τ.μ. είναι δάσος πεύκης. 

β) Τα τμήματα της έκτασης υπό τα στοιχεία (βγβ΄α΄β) εμβαδού 728,00

τ.μ. και (ζΖΕΔΓζ) εμβαδού 1.298,00 τ.μ. είναι μη δασική έκταση. 

Σʼ αυτό το έγγραφό μας επισυνάπτεται το από Ιούνη 1986 σχεδιάγραμ-

μα του Μηχανικού Γεωργίου Μακρή θεωρημένο από την Υπηρεσία μας,

καθώς και απόσπασμα χάρτου της Γ.Υ.Σ. κλίμακος 1:5.000. 

Τα σχετικά δικαιολογητικά που μας υποβάλατε με την αίτησή σας θα πα-

ραμείνουν στο αρχείο μας. 

Ο Δασάρχης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣ 

Δασολόγος 

Η ανωτέρω πράξη χαρακτηρισμού, μετά των δύο προσαρτημάτων της,

απεστάλη στο Δήμο Λαυρεωτικής Αττικής και αναρτήθηκε στον πίνακα

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει. Κατʼ

αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 ν.

998/1979. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β. - Τηλ.: 210-6600716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσίου τακτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέ-

σων (απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων – μηχανημάτων – μοτοποδη-

λάτων) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από

01/01/2010 – 31/12/2010.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε δημόσιο τακτικό

επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δα-

πάνης σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες εξακόσια (60.600,00€) (με Φ.Π.Α. 19%).

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα – αυ-

τοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατα-

κύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακή-

ρυξης.

Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί

της συνολικής δαπάνης.

Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακή-

ρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2009

ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 11/12/2009.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του δή-

μου τις εργάσιμες μέρες από 08π.μ έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-

66.00.716
Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 260/2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα Ισχύοντα Τέλη

Καθαριότητας και Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου

καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., κατά το έτος 2009. 

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Νο-

εμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα

19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10220/17-11-

09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθέ-

να από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες:

1. Δ. Κοντονής, 2. Α. Φαρμακίδη, 3. Σ. Πανάς, 4. Γ. Καμπάνης, 5. Γ. Τρό-

ντζος, 6. Θ. Σταμάτης, 7. Α. Λώλος, 8. Π. Σκουζής, 9. Ε. Παναγοπούλου,

10. Μ. Χόβρη-Σίνα, 11. Δ. Γεωργουλόπουλος

Απόντες:

1. Ε. Σκουλάξενου, 2. Ι. Κυριακόπουλος, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4. Δ. Τζιώ-

της, 5. Κ. Καραγεώργος, 6. Π. Κουλουβάρης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, το από 5/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας

σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας &

Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου, καθώς και συντε-

λεστή Τ.Α.Π., κατά το έτος 2009. 

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχε-

τικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 5/10/09 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Το με αρ. πρωτ. 10137/12-11-09 έγγραφο της ΔΕΗ.

3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ.1 του Ν. 25/75 όπως αντικαταστάθη-

καν από το Ν.429/76 και τροποποιήθηκαν με την παρ.4 του άρθ. 7 του Ν.

2307/95 και το Ν.1080/80.

4. Την προγενέστερη με αριθμ. 228/08 απόφαση του Δ.Σ.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές χωρίς καμία αύξηση, στα

ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινό-

χρηστου Χώρου καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2010, σύμφω-

να με το από 5/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας,

ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2,20€/τ.μ.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6,52€/τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

0,17€/τ.μ. για εστεγασμένους χώρους

0,09€/τ.μ. για μη εστεγασμένους χώρους

Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89 ο συντελεστής του φόρου ηλε-

κτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,001 – 0,07 €/τ.μ. Ο συντελεστής

αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ.Β. μέχρι 20% για κάθε

οικονομικό έτος. 

Β. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟ-

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Παραμένει στο ποσό των 124,36 €/τ.μ. ετησίως.

Γ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Παραμένει στο ποσό των 54,05 €/τ.μ. μηνιαίως σε όλες της περιοχές του

Δήμου Βουλιαγμένης.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παραμένει στο ποσό των 22,83 €/τ.μ. ετησίως.

Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 205/95 απόφαση του Δ.Σ.Β. ο συντελεστής

του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας είναι σε ποσοστό 0,35% (μηδέν τριάντα

πέντε τις χιλίοις) και είναι το ανώτερο που προβλέπει ο Ν. 2130 αρθ. 24

παρ.2.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 260/09 και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Δ. Κοντονής Ως ανωτέρω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 261/2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βου-

λιαγμένης (Δ.Ν.Β.)

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Νο-

εμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα

19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10220/17-11-

09 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθέ-

να από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες:

1. Δ. Κοντονής, 2. Α. Φαρμακίδη, 3. Σ. Πανάς, 4. Γ. Καμπάνης, 5. Μ. Χό-

βρη-Σίνα, 6. Θ. Σταμάτης, 7. Ε. Παναγοπούλου, 8. Π> Σκουζής, 9. Γ. Τρό-

ντζος, 10. Α. Λώλος, 11. Δ. Γεωργουλόπουλος

Απόντες:

1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ι. Κυριακόπουλος, 3. Π. Κουλουβάρης, 4. Κ. Κα-

ραγεώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου, 6. Δ. Τζιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα και θέτει υπόψη του σώ-

ματος, το από 27/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρε-

σίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δημοτικό Κοι-

μητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.)

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τα από 27/10/09 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Την προγενέστερη με αριθμ. 229/08 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές χωρίς καμία αύξηση στα

ισχύοντα τέλη που ισχύουν για το Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης

(Δ.Ν.Β.), σύμφωνα με το από 27/10/09 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικο-

νομικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Δημότες: 257,43€, Ετεροδημότες: 3.677,57€

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

Κηδείες: Δημότες: 96,55€, Ετεροδημότες: 183,89€

Μνημόσυνα: Δημότες: 64,34€, Ετεροδημότες: 147,08€

ΕΚΤΑΦΗ

Δημότες: 32,19€, Ετεροδημότες: 44,18€

ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΣΤΩΝ

Δημότες 43,54€ και Ετεροδημότες 49,75€

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ετησίως, δημότες 19,31€ και ετεροδημότες 22,07€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

52,59% επί του προϋπολογισμού για δημότες και 60,09% για τους ετε-

ροδημότες. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Α’ εξάμηνο Δημότες: 77,24€, Ετεροδημότες: 88,69€

Β’ εξάμηνο Δημότες: 154,47€, Ετεροδημότες: 176,53€

Γ’ εξάμηνο Δημότες: 386,15€, Ετεροδημότες: 441,31€

Δ’ εξάμηνο Δημότες: 463,38€, Ετεροδημότες: 529,57€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ 3ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δημότες 5,97€ και Ετεροδημότες 6,80€

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Πολυτελείας: 48,30€

Α’ Κατηγ. 36,10€, Β’ Κατηγ. 18,20€, Γ’ Κατηγ. 12,13€

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Δημότες: 6.435,82€

Ετεροδημότες: 51.486,33€

Επίσης χρέωση (Δημότες 1287,35 € & Ετεροδημότες 1472,15€) για την

κατασκευή του τάφου.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 261/09 και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Δ. Κοντονής Ως ανωτέρω

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή

σύμβαση η «Κατασκευή βρεφονηπιακού

σταθμού Ανθούσας» για 55 περίπου νήπια. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται

στα 1.000.000€ και χρηματοδοτείται 60%

από την Νομαρχία και 40% από την Κοινό-

τητα Ανθούσας 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα είναι διόρο-

φος σε 620 τετρ. μέτρων και εκτός από

τους απαραίτητους χώρους για την φιλο-

ξενία και σίτιση των βρεφών θα διαμορφω-

θεί με σύγχρονα υλικά παιδική χαρά.

Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της

πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Νο-

μαρχία  να σταθεί αρωγός στην εργαζόμε-

νη μητέρα, αναβαθμίζοντας τις κοινωνικές

υποδομές της περιοχής 

Προβλέπεται δε να ολοκληρωθεί το 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη,

30/11/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ Φ. 2335/7036//2-11-09 από-

φαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδι-

κασία της υποκατηγορίας 4 της Δεύτερης κατηγορίας της 1ης ομά-

δας έργων του πίνακα 1 της Η.Π. 15393/2332/2008 σε εφαρμογή

της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) για το έργο “Ασφαλ-

τόστρωση δρόμων του Δήμου Αναβύσσου”. 

2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρί-

σκεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Ανατολικής Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει

γνώση αυτής, πληροφορίες και στοιχεία. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Βρεφονηπιακός σταθμός Ανθούσας
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Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου σε συνεργασία με την Νο-

μαρχία προχώρησε στη κατάθεση φακέλου συνολικού

προϋπολογισμού 15.308.398€, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με στόχο την δημιουργία

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την

εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και υπηρεσιών του

Λιμένος.

Μέσα στα πλαίσια της πρότασης για τα ΟΠΣ-ΟΛΛ περι-

λαμβάνεται και η διαδικασία καταγραφής και βελτιστοποί-

ησης των διαδικασιών (μέσω του Bussiness Process Re-

engineering), κατά την οπαία α ΟΛΛ θα αναθεωρήσει τις

διαδικασίες του ούτως ώστε αυτές να βελτιωθούν και να

απλουστευτούν. 

Ο σημαντικότερος στόχος που τίθεται για τον ΟΛΛ είναι

η πολιτική για την αναβάθμιση της Πληροφοριακής ικα-

νότητός του, μέσα από την υλοποίηση ενός σύγχρονου

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) λι-

μενικής κοινότητας που ουσιαστικά θα οδηγήσει στην

αντικατάστασή τυχόν υπαρχόντων διάσπαρτων εφαρμο-

γών. 

Οι υπάρχουσες σήμερα εφαρμογές καλύπτουν οριακά μό-

νο τις Οικονομικές υπηρεσίες και ανάγκες και η υιοθέτηση

όποιας νέας λειτουργικότητας ή έστω η συμφωνία με νέ-

ους κανονισμούς πάντοτε απαιτεί συνεχείς μεταβολές με

ρίσκα να εμπεριέχονται στη διαδικασία αυτή, όπως χρονι-

κές καθυστερήσεις, δυσκολίες στην ανακατανομή ανθρώ-

πινων πόρων και υπέρβαση προϋπολογισμών κλπ. Εξάλ-

λου δεν υπάρχει-  έως σήμερα- καμία υποστήριξη του Ορ-

γανισμού με επιχειρησιακές εφαρμογές που να διασφαλί-

ζουν την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της Διοίκησης αλ-

λά και να προστατεύουν περιπτώσεις αστοχιών (π.χ. δια-

φυγόντα κέρδη, ρήτρες, επίπεδο παροχής υπηρεσιών κα). 

Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα στις δραστηριότητες

του ΟΛΛ και κυρίως τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις

σχεδόν όλων των εμπλεκομένων φορέων το ΟΠΣ πρέπει

να περιλαμβάνει: 

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημά-

των εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού σύγχρονης

τεχνολογίας σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας γιο

αδιάλειπτη λειτουργία. 

Εφαρμογή νέων σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού,

web-based, σε όλες τις εφαρμογές για παροχή Υπηρεσιών

(Web services) στις υπηρεσίες ταυ Λιμανιού.

Ευθυγράμμιση των υπό προμήθεια συστημάτων Πληροφο-

ρικής με την προβλεπόμενη ανάπτυξη του ρόλου του Λι-

μανιού σε όγκους και επέκταση υπηρεσιών, με την εφαρ-

μογή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών Δια-

δικτύου 

Ομογενοποίηση της τεχνολογικής υποδομής των εφαρμο-

γών που θα χρησιμοποιεί ο οργανισμός. 

Μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών

του Λιμανιού. 

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΛ και Αντι-

νομάρχης Πάρης Ευαγγελίου, σε συνεργασία με τον Νο-
μάρχη Λεωνίδα Κουρή προχωρήσαμε στη κατάθεση αυτού
του φακέλου γιατί πιστεύουμε ότι το όφελος υιοθέτησης
του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τον
ΟΛΛ είναι μεγάλο. Καταρχάς συμβάλει στους γενικότε-
ρους στόχους του Οργανισμού για εξέλιξη, ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας. Παράλληλα τα συγκε-
κριμένα  συστήματα και τεχνολογίες οργανώνουν καλύτε-
ρα το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, ενισχύουν την αποτελε-
σματική λειτουργία του Οργανισμού και βελτιώνουν τη δι-
οικητική και λειτουργική ικανότητα των εμπλεκόμενων φο-
ρέων. 
Επιγραμματικά, μόνο μπορώ να αναφέρω: 
– Αύξηση Παραγωγικότητας του προσωπικού, εξάλειψη

χειρονακτικών διαδικασιών, απελευθερώνοντας το
προσωπικό για πιο σημαντικές εργασίες

– Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων γιο την επιτυχή
εφαρμογή ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού λιμανιού
στην πληρότητά του (ΟΠΣ) 

– Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και επενδύσεων

– Μείωση Χρόνου και Κόστους εξυπηρέτησης και βελτίω-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνεργαζόμε-
νους με το λιμάνι φορείς 

– Βελτίωση Ακρίβειας (αξιοπιστίας) Δεδομένων και Δια-
θεσιμότητας Δεδομένων του Οργανισμού 

– Συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

Μιλώντας γενικότερα είναι σαφές ότι η ανάπτυξη ενός
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος λιμενικής
κοινότητας εμπλέκει και εξυπηρετεί όλα τα συνεργαζόμε-
να μέρη όπου η αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής
τους κίνησης θα οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της σχέ-
σης ποιότητας/ τιμή της προσφερόμενης λιμενικής εξυπη-
ρέτησης που θα προέρχεται χάρη στις σύγχρονες και απο-
δοτικές εγκαταστάσεις. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Έργο συνολικού προϋπολογισμού 15.308.398€
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Ο θεσμός της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων είναι γενικότερα αποδε-

κτός, γιατί προστατεύει την ιδιωτική ζωή από αναίτιες

παρεμβάσεις της Πολιτείας. ¨Όταν όμως χρησιμοποι-

είται σαν μέσο για συγκάλυψη παρανομιών, είναι φυ-

σικό να δημιουργεί αντιδράσεις στην κοινή γνώμη,

που επιδιώκει τη διαφάνεια. Και αν πρόκειται για απο-

φάσεις δικαστηρίων, οι διαμαρτυρίες είναι ανώφελες,

αφού νόμος ορίζει το εύρος της προστασίας. Αλλά

στην περίπτωση που εκλεγμένοι άρχοντες τον μετα-

τρέπουν σε προκάλυμμα για να αποφύγουν να δώ-

σουν εξηγήσεις για την πολιτική τους, οι δημόσιες

καταγγελίες όχι μόνο νομιμοποιούνται,, αλλά είναι

και επιβεβλημένες. 

Οι παραβάτες του νόμου επικαλούνται το θεσμό

εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια, που υπάρχει ως

προς τα όρια της δικαιοδοσίας του, καθώς εκτιμούν

ότι οι καταγγέλλοντες δεν θα καταφύγουν στο έσχα-

το μέσο των δικαστηρίων, τα οποία είναι τα μόνα αρ-

μόδια να αποφανθούν τελεσίδικα αν η περίπτωση

εμπίπτει στα όρια προστασίας, που παρέχει ο θεσμός.

Εάν μάλιστα πρόκειται για μεγαλοπαραβάτες, η αξιό-

λογη οικονομική και νομική υποστήριξη, που διαθέ-

τουν, συντελεί στην επικράτηση των απόψεών τους,

ακόμη και αν προκύψει δικαστική διαμάχη. 

Εξ άλλου χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δημο-

τικών αρχόντων, που όχι μόνο αποπειρώνται να κρύ-

ψουν τις παρανομίες τους με επίκληση του θεσμού,

αλλά εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο ως υπερασπι-

στές του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής των δη-

μοτών. Όλα αυτά συμβαίνουν με τους πολίτες ανή-

μπορους να αντιδράσουν, καθώς απουσιάζουν από το

προσκήνιο ειδικοί, που θα μπορούσαν να προβούν σε

αξιόπιστη ενημέρωση των κοινωνικών φορέων με

τεκμηριωμένη νομική επιχειρηματολογία. 

Ο πολίτης όμως πλέον όχι μόνο δυσπιστεί, αλλά

και υποψιάζεται τους εκλεγμένους στη δημόσια διοί-

κηση, όταν χρησιμοποιούν την προστασία προσωπι-

κών δεδομένων για να αποκρύψουν δικές τους επι-

λογές. Έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τους τοπικούς

του άρχοντες για το ύψος των κονδυλίων που διακί-

νησαν, χωρίς να χρειαστεί να παραβιάσει προσωπικά

δεδομένα αυτών που τα πήραν. 

Άξιος δημοτικός άρχοντας δεν είναι όποιος επι-

καλείται το θεσμό της  προστασίας δεδομένων για

να παρατείνει την αδιαφάνεια στις ενέργειές του,

αλλά αυτός που εθελοντικά δίνει στη δημοσιότητα

όλα τα προσωπικά του στοιχεία και κίνητρα, για να

αποδείξει στους συμπολίτες του ότι είναι άξιος της

εμπιστοσύνης τους. 

Οι εποχές όπου οι κυβερνώντες κρύβονταν πίσω

από δικαιολογίες του τύπου «ηθικό το νόμιμο» έχουν

οριστικά περάσει: στις τελευταίες εκλογές η κοινω-

νία των πολιτών έδειξε καθαρά πώς σκοπεύει να με-

ταχειρίζεται όσους χρησιμοποιούν παρόμοιες προφά-

σεις.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων: 

όχι στην κατάχρηση του θεσμού

«Προστατεύω τον εαυτό μου και

τους άλλους», είναι ένα πρόγραμ-

μα που λειτουργεί στους Δήμους

οργανώνοντας σεμινάρια με πρώ-

τες βοήθειες.

Ο Δήμος Καλυβίων ολοκλήρωσε

ήδη ένα πρόγραμμα,  που διοργα-

νώθηκε από το Ινστιτούτο Διαρ-

κούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματεί-

ας Δια Βίου Μάθησης,

Επειδή υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον από τους συμμετέχοντες

προχώρησε στη διοργάνωση ενός

νέου σεμιναρίου, που αφορά

«Πρώτες Βοήθειες για πολίτες»

(διάρκειας 20 ωρών) απόκτηση πι-

στοποίησης και ειδικότητας Βοη-

θού Πρώτων Βοηθειών (διάρκειας

πέντε ετών) που διοργανώθηκε σε

συνεργασία με το Σώμα Εθελο-

ντών Σαμαρειτών Διασωστών του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

(Τμήμα Νέας Σμύρνης) και πραγ-

ματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 16

Νοεμβρίου έως και την Παρα-

σκευή 20 Νοεμβρίου.

Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στις

Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθει-

ών για Πολίτες, όλα όσα πρέπει

να γνωρίζει ένας απλός πολίτης

δηλαδή, ώστε να παρέχει Πρώτες

Βοήθειες σε καθημερινά περιστα-

τικά στο σπίτι του, στο δρόμο,

στον χώρο εργασίας.

Οι βασικές γνώσεις που προσφέ-

ρει το πρόγραμμα αφορούν: 

• Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθει-

ών – Ασφάλεια Σκηνής – Μέσα

Ατομικής Προστασίας

• Εκτίμηση του τραυματία / ασθε-

νούς – Βασική υποστήριξη των

ζωτικών λειτουργιών

• CPR – Χειρισμός Heimlich

• Αιμορραγίες – Υποογκαιμικό σοκ

• Κατάγματα – Κακώσεις Σπονδυ-

λικής Στήλης

• Ακινητοποιήσεις  - Μεταφορές

με φορεία – Μεταφορές με αυτο-

σχέδια φορεία

• Τραύματα – Περιποίηση Τραύμα-

τος

• Επείγοντα Περιστατικά από το

Περιβάλλον (πνιγμός, υποθερμία,

εγκαύματα, θερμοπληξία, δήγμα-

τα εντόμων, ζώων, δηλητηριάσεις)

• Ιατρικά Επείγοντα Περιστατικά

(αναπνευστικά, καρδιολογικά και

νευρολογικά)

Λόγω της μεγάλου ενδιαφέρο-

ντος που έχει ήδη εκδηλωθεί από

πολίτες που ασχολούνται με τον

εθελοντισμό, το πρόγραμμα ανα-

μένεται να επαναληφθεί στις αρ-

χές του 2010. 

Παράλληλα, τα μέλη της Εθελο-

ντικής Ομάδας σε συνέχεια της

εκπαίδευσής τους επισκέφθηκαν

την πίστα 4Χ4 ATTART OFF

ROAD PARK της Κερατέας, όπου

είχαν τη δυνατότητα να ασκηθούν

(άλλοι με δικά τους και άλλοι με

αυτοκίνητα που τους παραχωρή-

«Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες» στα Καλύβια

Στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύ-

λης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τις Ευαίσθητες Κοινω-

νικές Ομάδες, προχώρησε ο Δήμος Βούλας.  Με ευαισθη-

σία απέναντι σε Άτομα με Ειδικές Αναγκές, Ηλικιωμένους

και Μετανάστες, ο Δήμος  ανέπτυξε ειδικά για τις ομάδες

αυτές μια Πρότυπη Πύλη Υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι

την πρόσβασή τους σε ψηφιακό περιεχόμενο και ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα. 

Η νέα πλατφόρμα αναπτύχτηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Κοι-

νωνία της Πληροφορίας» με την συγχρηματοδότηση του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και προ-

σφέρει μεταξύ άλλων τις κάτωθι υπηρεσίες: 

•  ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ΑμΕΑ, των ηλικιω-

μένων και των μεταναστών σχετικά με τις τεχνολογι-

κές εξελίξεις και στην χρήση τους προς όφελος τους

•  Υπηρεσίες Φωνητικής Πύλης ως εναλλακτικό δίαυλο

πρόσβασης των ΑμεΑ στο διαθέσιμο περιεχόμενο με

πιο οικεία μέσα.

•  διάθεση εξειδικευμένης πληροφορίας για ΑμεΑ σε προ-

σβάσιμη μορφή 

•  υποστήριξη μηχανισμών υποβολής και προώθησης αιτη-

μάτων κοινωνικού χαρακτήρα προς φορείς της Δημό-

σιας Διοίκησης.

• εξυπηρέτηση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, χω-

ρίς την απαίτηση της φυσικής παρουσίας τους στον χώ-

ρο των εργοδοτών.

Το σύνολο των νέων υπηρεσιών είναι προσβάσιμο μέσα

από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://social.voula.gov.gr,

αλλά και από την Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου

www.dimosvoulas.gr. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

Χάρτα υποχρεώσεων του 

Δήμου προς τον πολίτη

Οι Δήμοι Αργυρούπολης, Βούλας και η Δημοτική

Επιχείρηση του Δήμου Βούλας οργανώνουν ημερί-

δα την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. με θέμα “Εκ-

πόνηση και πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της

Χάρτας υποχρεώσεων του Δήμου προς τον πολίτη”.

Η ημερίδα θα γίνει στο Δημαρχείο της Βούλας.

Η Χάρτα υποχρεώσεων αποτελεί πλαίσιο κανόνων

και δεσμεύσεων μέσω των οποίων αναδεικνύονται

τα δικαιώματα των δημοτών για την ικανοποίηση

των αναγκών τους / αιτημάτων τους. Καταγράφο-

νται τα δικαιώματα που απορρέουν για τον πολίτη

από τη λειτουργία του Δήμου αλλά και οι υποχρεώ-

σεις του πολίτη σε τομείς δημόσιας δράσης των

σχέσεών του με το Δήμο, όπως διοικητικά, οικονο-

μικά, περιβαλλοντικά κ.ά.

Τι γίνεται με τα πρακτικά

καθημερινά;

Καλά όλα αυτά, και πολύ ωραία ακούγονται. Ομως πι-

στεύω ότι ο κάθε Δήμος πρωτίστως πρέπει να σκύψει στα

προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει ο πολίτης στο

δρόμο όταν βαδίζει, με τα κλειστά πεζοδρόμια, τις σπα-

σμένες πλάκες που γίνονται παγίδες για τους πεζούς.

Δεν θα ξεχάσω την προσπάθεια ενός ατόμου με ανα-

πηρία που πάλευε να περάσει το πεζοδρόμιο Βουλιαγ-

μένης και Διγενή, γιατί το έκοβαν διάφορες κολόνες

και δεν μπορούσε να προχωρήσει το καρότσι!

Α.Μπουζιάνη
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Ο βουλευτής Αττικής του

ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης Βορίδης

κατέθεσε ερώτηση για την

αποποινικοποίηση της μη

εμπρόθεσμης καταβολής

ασφαλιστικών εισφορών

στον ΟΑΕΕ. 

Ο Μ. Βορίδης γράφει μεταξύ

άλλων:  

Με πρόσφατη επιστολή της

Γενικής Συνομοσπονδίας

Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Εμπόρων Ελλάδας προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων (10/11/09) σχετι-

κά με την ποινική καταδίκη

ασφαλισμένων επιχειρημα-

τιών για τη μη εμπρόθεσμη

καταβολή των ασφαλιστικών

τους εισφορών, επισημαίνε-

ται η ιδιαίτερα αυστηρή νο-

μοθετική αντιμετώπιση των

ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε

σχέση με άλλες επαγγελμα-

τικές κατηγορίες και ζητείται

η αποποινικοποίηση της πρά-

ξης. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η

μη καταβολή των εισφορών

στο ΟΑΕΕ από τους υπόχρε-

ους,  οφείλεται αποκλειστικά

στην οικονομική αδυναμία

τους, η οποία επιτείνεται από

το δυσμενές οικονομικό κλί-

μα που αυτή τη στιγμή βιώνει

η χώρα. 

Και ερωτά αν προτίθεται η

Κυβέρνηση, υπό το βάρος

της δυσμενούς οικονομικής

συγκυρίας, να αποποινικο-

ποιήσει την μη εμπρόθεσμη

καταβολή των ασφαλιστικών

εισφορών στο ΟΑΕΕ και αν

όχι γιατί;  

Να εφαρμοσθεί η συμφωνία Ελλάδας Τουρκίας  για επα-

νεισδοχή λαθρομεταναστών αποφάσισε η ΔΕΕ, μετά από

έκθεση την οποία κατέθεσε ο Ντίνος Βρεττός 

Να εφαρμόσει η Τουρκία, την ήδη υπάρχουσα συμφωνία,

που έχει συνάψει με την Ελλάδα, για την επανεισδοχή

λαθρομεταναστών, συνέστησε, η Ολομέλεια της Συνέ-

λευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντάκτης της σχετικής έκθεσης, που εγκρίθηκε ομόφω-

να, από την Ολομέλεια της ΔΕΕ, ο αντιπρόεδρος του Σώ-

ματος και αρχηγός της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντι-

προσωπείας στη Συνέλευση, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κων-

σταντίνος Βρεττός.

Επιτυχία της ελληνικής κοινοβουλευτικής διπλωματίας,

χαρακτηρίζεται, η ομόφωνη έγκριση, της έκθεσης του

Ντίνου Βρεττού, για τον έλεγχο των

θαλάσσιων μεταφορών.

Επιτυχία διότι, όπως επισημάνθηκε και

από πολλούς ευρωπαίους βουλευτές,

στο κείμενο που εγκρίθηκε, καλείται

ρητώς η Τουρκία, να εφαρμόσει τις

ήδη υφιστάμενες συμφωνίες επανεισ-

δοχής, πού έχει συνάψει με χώρες-μέ-

λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά

συνέπεια και με την Ελλάδα.

Στην έκθεση, χαρακτηρίζεται «ζωτι-

κής σημασίας», η άμεση σύναψη συμφωνίας επανεισδο-

χής λαθρομεταναστών, μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας ενώ, γί-

νεται σαφής αναφορά στην «αυξανόμενη εισροή παρά-

νομων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω

των θαλασσίων συνόρων Ελλάδος και Τουρκίας.

Μιλώντας, κατ’ αποκλειστικότητα, στο Κανάλι της Βου-

λής, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας,

στις συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της

Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, Κωνσταντίνος Βρεττός, χα-

ρακτήρισε, ως ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας, την έγκριση

της σχετικής έκθεσης του.

Διότι, διευκρίνισε, έχει πολιτική σημασία ότι, βουλευτές-

μέλη της Συνέλευσης της ΔΕΕ, από όλες τις ευρωπαϊκές

χώρες, αναγνωρίζουν, ομόφωνα, ότι μέσω των θαλασ-

σίων συνόρων Ελλάδος και Τουρκίας, περνάει ένα μεγά-

λο μέρος των παράνομων μεταναστών που κατευθύνο-

νται προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Και δεύτερο, συμπλήρωσε ο Ντίνος Βρεττός, είναι επίσης

σημαντικό, για τις ελληνικές θέσεις, στο πρόβλημα της

παράνομης μετανάστευσης, ότι οι ίδιοι βουλευτές, αποδί-

δουν ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης, για την δημιουρ-

γία του προβλήματος στην Τουρκία.

Τρίτον και σημαντικότερο κατέληξε, με το συγκεκριμένο

Ψήφισμα, εγκαλείται, εμμέσως πλην σαφώς, η Τουρκία,

να εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής που έχει υπο-

γράψει με την Ελλάδα και να συνεργασθεί, πιο αποτελε-

σματικά, για την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών,

που προωθούνται από τις ακτές της.

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου πραγματοποι-

ήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση της Υποε-

πιτροπής της Βουλής, για τα Θέματα

των  Ατόμων με Αναπηρία. Στην πρώ-

τη αυτή συνεδρίαση κλήθηκαν για να

ενημερώσουν τα μέλη της Υποεπιτρο-

πής με αφορμή και την 3η Δεκέμβρη

Παγκόσμια – Εθνική Ημέρα για τα

Άτομα με Αναπηρία, η Υφυπουργός

Υγείας Φώφη Γεννηματά, ο Πρόεδρος

και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνι-

κής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ανα-

πηρία. 

Κηρύσσοντας την έναρξη των συνε-

δριάσεων ο Πρόεδρος, Βασίλης Οικο-

νόμου, τόνισε ότι σε επίπεδο συμβο-

λισμού και όχι μόνο προτίμησε στην

πρώτη αυτή συνεδρίαση να παρα-

στούν η Υφυπουργός Υγείας, Φώφη

Γεννηματά, καθ’ ύλην αρμόδια για

πολλά από τα ζητήματα των ΑμεΑ αλ-

λά και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη

στα ζητήματα που αφορούν εν συνό-

λω τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομά-

δες και εκπρόσωποι των ΑμεΑ, κατε-

ξοχήν αρμόδιοι για την παρουσίαση

των προβλημάτων τους και για την

διατύπωση προτάσεων για την επίλυ-

σή τους. 

Ο Πρόεδρος, θέλησε επίσης να στεί-

λει το μήνυμα ότι το Ελληνικό Κοινο-

βούλιο και η Υποεπιτροπή παρακο-

λουθούν τις εξελίξεις και θα παραμεί-

νουν προσηλωμένοι στους στόχους

που τίθονται προωθώντας  λύσεις που

θα δημιουργούν επιτέλους ένα περι-

βάλλον ίσων ευκαιριών για όλους και

παίρνοντας όλες τις πρωτοβουλίες

που θα κάνουν πράξη την αξιοπρεπή

διαβίωση όλων και ιδιαίτερα των πιο

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Η Υφυπουργός Υγείας, Φώφη Γεννη-

ματά, δήλωσε ότι η βούληση της κυ-

βέρνησης ειδικά σε αυτή την περίοδο

της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε

είναι να στηριχθούν οι ευπαθείς ομά-

δες. 

Αναφέρθηκε στη συνέχεια, αναλυτικά

στα μέτρα που λαμβάνει και προτίθε-

ται να λάβει η Κυβέρνηση στον τομέα

της κοινωνικής πρόνοιας.

Η Υφυπουργός τέλος δήλωσε ότι το

ελληνικό κράτος θα υιοθετήσει άμεσα

την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώ-

ματα των ΑμεΑ που έχει υπογράψει η

χώρα μας και συμπλήρωσε ότι οι επι-

τροπές στις οποίες καλούνται τα άτο-

μα με αναπηρία να «επιβεβαιώνουν»

ανά τακτά χρονικά διαστήματα την

αναπηρία τους θα επανεξεταστούν

ως προς την λειτουργία τους, ενώ

εξήγγειλε ότι σύντομα με την κάρτα

αναπηρίας που θα δημιουργηθεί και η

οποία θα αποτελεί και την ταυτότητα

των ΑμεΑ σε κάθε τους συναλλαγή

με το ελληνικό δημόσιο θα αντιμετω-

πιστεί η παράλογη γραφειοκρατία

που τους ταλαιπωρεί.

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.ΑμεΑ, Ιωάννης

Βαρδακαστάνης, τόνισε ότι η πρωτο-

βουλία του Προέδρου της Υποεπιτρο-

πής Βασιλη Οικονόμου να ξεκινήσει

κατ΄ αυτόν τον τρόπο τις συνεδριά-

σεις της, δημιουργεί αυξημένες προσ-

δοκίες ότι με την παρούσα σύνθεσή

της θα αποτελέσει πραγματικά την

προωθητική δύναμη για την επίλυση

των θεμάτων των ΑμεΑ από την πλευ-

ρά της Βουλής. 

“Αν εργαστούμε όλοι μαζί και αντιμε-
τωπίσουμε την αναπηρία ως μέρος
της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και
όχι ως πρόβλημα, τότε μπορούμε να
κτίσουμε τον κοινωνικό Παρθενώνα
του μέλλοντος, τον κοινωνικό Παρθε-
νώνα της ισότητας», ανέφερε χαρα-

κτηριστικά ο Ι. Βαρδακαστάνης.        

3 Δεκέμβρη: Εθνική Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία

Συμβολική συνεδρίαση της Υποεπιτροπής της Βουλής, 

για άτομα με αναπηρία
υπό τον πρόεδρό της Βασίλη Οικονόμου

Αποποινικοποίηση μη εμπρόθεσμης καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ
ζητάει με ερώτησή του ο Μάκης Βορίδης

Επανεισδοχή 

λαθρομεταναστών

αποφάσισε η ΔΕΕ

μετά από έκθεση

που κατέθεσε 

ο Ντίνος Βρεττός 

Ο Λόφος Κεραία

να αποδοθεί στο

Δήμο Γέρακα 

ζητούν βουλευτές

Το 1959 η τότε ΥΕΝΕΔ,

σήμερα ΕΡΤ Α.Ε., από-

κτησε με απαλλοτρίωση

έκταση 38 στρεμ. στο Γέ-

ρακα, ο σημερινός λόφος

Κεραία στην περιοχή

Σταυρός. 

Προ πολλού όμως έχει

πάψει να εξυπηρετεί τους

σκοπούς για τους οποί-

ους  απαλλοτριώθηκε και

ο Δήμος Γέρακα  την διεκ-

δικεί προς όφελος των

κατοίκων της περιοχής.

Προτίθεστε να παραχω-

ρήσετε την έκταση; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δ. Παπαδημούλης

Θ. Λεβέντης
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Η Βιβλιοφιλία - Κ. Σπανός -

που φέτος συμπλήρωσε 80

έτη στο χώρο του βιβλίου

(1929-2009) - διοργανώνει

την 97η Δημοπρασία Σπανίων

Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφί-

λων την Πέμπτη 10 και Παρα-

σκευή 11 Δεκεμβρίου και

ώρα 19:00 στην Ένωση Αντα-

ποκριτών Ξένου Τύπου (Ακα-

δημίας 23). 

Μεταξύ των 1080 αποκτημά-

των που θα δημοπρατηθούν

περιλαμβάνονται:

Το ανέκδοτο, ως σήμερα, χει-

ρόγραφο διήγημα του Γιάννη

Σκαρίμπα, ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΟΥΛΙΑ του 1931, ελαιογρα-

φίες του Αιμ. Προσαλέντη

(Θαλασσογραφία) και του Λ.

Κογιεβίνα (Άγιον Όρος,

1914), μια υδατογραφία του

Μπαρκώφ (Μοναστηράκι,

1936), μια συλλογή 88 υπο-

γραφών ελλήνων βουλευτών

του 1845, το 8τομο λεξικό

του Ερρ. Στεφάνου (Θησαυ-

ρός της Ελληνικής Γλώσσης

του 1818), μια έκδοση του

Ερωτόκριτου του 1836. Πρώ-

τες εκδόσεις ελλήνων λογο-

τεχνών, βιβλιοφιλικές κι αριθ-

μημένες εκδόσεις (της Λένας

Πασχάλη, του Μ. Πράσσινου

κ.α.), καθώς και χαρακτικά

των Γαλάνη, Τάσσου, Γκίκα,

Κορογιαννάκη κ.α. Ογδόντα

σπάνιες φωτογραφίες από

την Μικρασιατική περιπέτεια

από το αρχείο του Γ. Προκο-

πίου και εξήντα φωτογραφίες

Σωματείων Εργατών της πε-

ριόδου 1936-1939. Παλαιοί

χάρτες της Ελλάδας (Ortelius

1570) και της Κύπρου (Quad

1608). Ορισμένοι χειρόγρα-

φοι φεουδαρχικοί τίτλοι του

17ου αι. της Κεφαλονιάς κα-

θώς και νοταριακά έγγραφα

της Ιθάκης.

Ο πλήρης κατάλογος- με 60

κατηγορίες βιβλίων- κυκλο-

φορεί μαζί με το περιοδικό

«Βιβλιοφιλία» (τεύχος 126)

καθώς και στην ιστοσελίδα

της Βιβλιοφιλιας

www.booksauction.gr. με φω-

τογραφίες όλων των προς

δημοπράτηση βιβλίων, τα

οποία και εκτίθενται στο κοι-

νό από τις 27 Νοεμβρίου έως

και τις 11 Δεκεμβρίου στο Βι-

βλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων

(Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα).

Τηλ.: 210-36.23.917, 210-

36.24.332 /6944256369

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

«ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑΣ» 
1080 ΣΠΑΝΙΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ενοικιάζεται Γραφείο στη Βούλα, Βασ. Παύλου 94,

60m2 στον 2ο όροφο, με θέση πάρκινγκ. Πληρο-

φορίες 9-2πμ. & 6-8μ.μ.

Τηλ. 6944533868
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ 215τ.μ., Σ.Δ.0,3,  200.000€, 

400τ.μ. Σ.Δ.0,3, γωνιακό 415.000€ 

800τ.μ. Σ.Δ.0,3, 800.000€, 1100τ.μ. Σ.Δ.0,3, 1.100.000€,

1750τ.μ., Σ.Δ.0,3, 1.600.000€, 2300τ.μ., Σ.Δ.0,3,

1.900.000€, 4.600τ.μ., Σ.Δ.0,3,  4.500.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (έναντι πλαζ) 400τ.μ. γωνιακό  Σ.Δ.

0,5, 600.000€, 435τ.. γωνιακό Σ.Δ. 0,4, 550.000€, 900τ.μ.

Σ.Δ. 0,4, 930.000€, 

Ανω Ασύρματος 800τμ., Σ.Δ. 0,4, 1.050.000€, 7000τμ.

εκτός σχεδίου οικοδομήσιμο ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Γεώτρηση, σο-

βαρές προτάσεις. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ 210τ.μ. Σ.Δ. 0,6 γωνιακό 230.000€,

235τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 280.000€, 425τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 470.000,

490τ.μ. Σ.Δ. 0,6, πρ. 34μ. 620.000€, 600τ.μ. Σ.Δ. 0,6,

πρ.28, 680.000€, 920τ.μ., Σ.Δ. 0,6, πρ. 28, 1.100.00€,

385τ.μ. Σ.Δ. 0,6, γωνιακό για επαγγελματική χρήση. Σοβα-

ρές προτάσεις 4.050τ.μ. με άδεια 1.650.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ 225τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 300.000€,

580τ.μ. Σ.Δ. 0,5, 900.000€, 790τ.μ. Σ.Δ. 0,8, θέα θάλασσα

απεριόριστη. Σοβαρές προτάσεις. Φλέμιγκ 3100 εκτός

σχεδίου οικοδομήσιμο 3.000.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ 240τ.μ. 4 υπνοδ., 3 μπάνια wc, play room,

τζάκι, ασανσέρ A/C, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα

560.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ Μεζονέτα 285τ.μ. νεόκτιστη, 5 υπνοδ., 4

μπάνια wc, play room, πισίνα, 2 κουζίνες, 2 τζάκια, ασαν-

σέρ, γκαράζ, μεγάλες βεράντες BRQ σε οικόπεδο 300τ.μ.

πολυτελές 720.000€. Ετερη 300τ.μ. σε 400τ.μ. οικόπεδο

ημιτελης στα μπετά με πισίνα 550.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ Μονοκατοικία 450τ.μ., 3 υπνου (maser),

2 ξενώνες, γραφείο 2wc, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, ασαν-

σέρ, πισίνα, θέα ανεμπόδιστη σε οικόπεδο 1500τ.μ.

2.300.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Μεζονέτα 450τ.μ., 5 ύπνου, 3 μπάνια

wc ασανσέρ, τζάκια, γκαράζ, αποθήκες μεγάλες βεράντες,

θέα θάλασσα. Κατάλληλο για 2 κατοικίες σε 435τ.μ. οικόπεδο

1.250.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (Αγ. Νικόλαος) πλησίον παραλίας, Μονοκα-

τοικία 300τ.μ. 3 ύπνου, 2 μπάνια wc play room, τζάκι, γκα-

ράζ, αποθήκες μεγάλες βεράντες, θέα βουνό - θάλασσα

σε 900τ.μ. οικόπεδο 550.000€ δεκτή ανταλλαγή.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ (ΚΙΤΣΙ) Μονοκατοικία νομιμοποιημένη το 1983 επί

Τρίτση με οριστική μη κατεδάφιση. Σε 700τ.μ. οικόπεδο

280.000€ Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ Λεωφ. Βάρης Κορωπίου κατάστημα Ισόγειο 150τ.μ.

προβολής. Πάρκινγκ 2.400€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ ΚΕΝΤΡΟ Γραφεία 1ου ορ. 40τ.μ. Ετερο 60τ.μ. έτε-

ρο 145τ.μ. προβολής, γκαράζ, ασανσέρ, καταστήματα ισό-

γεια 40τ.μ. 55τ.μ., 60τ.μ., 70τ.μ. 90τ.μ., 130τ.μ. με υπόγεια

γκαράζ προβολής πάρκινγκ για οποιαδήποτε χρήση.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ (ΚΟΡΜΠΙ) Μονοκατοικία 130τ.μ. Νεόκτιστη 3

υπνου, 2 μπάνια, play room, τζάκι, βεράντες σε οικόπεδο

τρίφατσο, γκαράζ, πολυτελής κατασκευή 400.000€. Ετερη

160τ.μ. 430.000€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ - ΜΗΛΑΔΕΖΑ Μεζονέτα νεόκτιστη 145τ.μ. 3 ύπνου,

(1 master), 3 μπάνια wc, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθή-

κη, μεγάλες βεράντες, θέα 395.000€

ΒΑΡΚΙΖΑ 100 μέτρα από θάλασσα, Μεζονέτα 220τ.μ. νε-

όκτιστη, 2 ύπνου, 4 μπάνια, play room, τζάκι, γκαράζ, απο-

θήκη, βεράντες, θέα πισίνα θερμαινόμενη, υδρομασάζ. Πο-

λυτελές 720.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (Ribas) Μεζονέτα 220τ.μ. 4 ύπνου, 2 μπάνια wc,

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, πισίνα 500τ.μ. οικόπε-

δο, θέα θάλασσα απεριόριστη. Σαρωνικός 750.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (Αγ. Μαρίνα) Μονοκατοικία 300τ.μ. 7 ύπνου, 7

μπάνια, 2wc, τζάκια, γκαράζ, αποθήκες, play room, ασαν-

σέρ, σε 1000τ.μ. οικόπεδο, θέα απεριόριστη και ανεμπόδι-

στη, Σαρωνικός.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ 175τ.μ. 1ος ορ. Διπλοκατοικίας, 3 ύπνου,

2 μπάνια αυτονομία, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, θέα 1.200€

Βάρη Κέντρο 1ου ορ. 150τ.μ., 3 ύπνου, μπάνιο, τζάκι, γκα-

ράζ αποθήκη, μεγάλο σαλόνι για επαγγελματική χρήση

11.200€ Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ 640τ.μ. Σ.Δ. 0,6, πρ. 18μ. 820.000€,

700τ.μ. Σ.Δ. 0,6, πρ. 17μ. 950.000€, 1200τ.μ. γωνιακό Σ.Δ.

0,6, 2.000€, Καλυμνιώτικα 1210τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 1.750.000€ 

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 365τ.μ. Σ.Δ. 0,4, πρ. 12μ, 720τ.μ. Σ.Δ. 0,4,

πρ. 22μ., 1.000τ.μ. γωνιακό Σ.Δ. 0,4, Κεντρικό σε πλατεία,

θέα ανεμπόδιστη μοναδικό, 2.400τ.μ. Σ.Δ. 0,4, γωνιακό,

Μεγάλο Καβούρι 1350. Σοβαρές προτάσεις.

ΓΛΥΦΑΔΑ 410τ.μ. Σ.Δ. 0,6, τρίφατσο σε πλατεία επί της

Γούναρη 1.050.000€, Λ. Βουλ/νης 825τ.μ. Σ.Δ. 0,8, πρ.

24μ. 1.450.000€, Golf 500τ.μ. Σ.Δ. 0,8, 1.300.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ 115τ.μ. Οροφοδιαμέρισμα 2ου 2 ύπνου, 1 μπά-

νιο, 1wc, Αυτονομία, a/c ηλιακός, τζακούζι, τζάκι, θέα

850€, ετερο 90τ.μ. 1ου, 2 ύπνου, 600€. Ετερο 40τ.μ., 1υ/δ

μπάνιο 350€. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην Αστυνο-

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

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ

Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλη-

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

πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  100Μ2   3oυ ορ. - ΒΟΥΛΑ

- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (Οδός

Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  και  ΠΑΡΚΟΥ -

ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING -   2 ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑ-

ΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKING-  

MEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ευρώ

Τηλ.  210.9657063 – 6977.415362

ENOIKIAZONTAI

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

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

τια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κεραία, parking,

αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής. 

Τηλ. 6973 732090.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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 Ανθούσα 02 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας υπέβαλε σχέδιο Προϋ-

πολογισμού για το οικονομικό έτος 2010, το οποίο αναγνώ-

στηκε και συζητήθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο της 30ης Νο-

εμβρίου 2009, και στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα, ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα (Τακτικά) 1.388.066,06€

Έσοδα Έκτακτα 3.444.973,19€

Χρηματικό Υπόλοιπο 2.349.958,63€
―――――――――――――――――――――――――――

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.182.997,88€

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα 7.117.793,57€

Αποθεματικό 65.204,31€
―――――――――――――――――――――――――――

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.182.997,88€

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος



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 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12,  7.00μ.μ.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4, ΔΕΥΤΕΡΑ 7 & ΠΕΜΠΤΗ 10/12

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων, συνεδριάζει τη Δευτέρα 7 Δε-

κεμβρίου, ώρα 7:00μ.μ., με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης

έτους 2010 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου.

3) Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ.

“Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων”.

4) Λήψη απόφασης για έγκριση της 108/2009 απόφασης του

Ν.Π.Δ.Δ. “1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπάτων” περί τροπο-

ποίησης του Π.Υ. έτους 2009.

5) Απόφαση αποδοχής 10.808,58€ για την κάλυψη λειτουργικών

αναγκών των σχολείων.

6) Απόφαση για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου

“Κατασκευή κρασπέδων – πεζοδρομίων οδών οικισμού Χριστού-

πολης”.

7) Απόφαση για “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων” Π.Υ. 89.991,00€ πλέον Φ.Π.Α.

8) Απόφαση για τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για

το έργο “Προσθήκη Πτέρυγας εννέα αιθουσών και αναδιαρρυθμί-

σεις υπάρχοντος κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων”.
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Πώς θα σας φαινόταν να χειρουργηθείτε
λαπαροσκοπικά το πρωί (λαπαροσκοπική
χολοκυστεκτομή, διόρθωση κήλης) και το
απόγευμα να πάρετε εξιτήριο;

Για αιώνες οι χειρουργικές επεμβάσεις γίνονταν

εκτός νοσοκομείων.

Η σημαντική όμως πρόοδος στις χειρουργικές τεχνι-

κές, στα φάρμακα (αντιβιοτικά, αναισθητικά) και κυ-

ρίως το αποτέλεσμα των μεγάλων τεχνολογικών

ανακαλύψεων έδωσαν τη δυνατότητα για όλο και

πιο σύνθετες επεμβάσεις σε όλο και πιο εξειδικευ-

μένα νοσοκομειακά τμήματα  με πολύ ακριβά μηχα-

νήματα.

Μέχρι την δεκαετία του ‘70 τα περισσότερα περι-

στατικά χειρουργούνταν στα νοσοκομεία και πολλοί

λίγοι χειρουργοί έπαιρναν το ρίσκο για χειρουργική

αντιμετώπιση στην πραγματικότητα σε εξωνοσοκο-

μειακή βάση.

Από τότε μέχρι σήμερα και αναθεωρώντας τις από-

ψεις αυτές, με οδηγό τις ΗΠΑ & την Μ Βρετανία, ένα

μεγάλο ποσοστό των θεραπειών γίνονται στις χώ-

ρες αυτές σε εξωνοσοκομειακή βάση. Στις λιγότερο

αναπτυγμένες χώρες όμως δεν ακολουθείται με τον

ίδιο ρυθμό η τάση αυτή.

Κοντεύουν να συμπληρωθούν δυο δεκαετίες από

την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε

όλες σχεδόν τις ενδοκοιλιακές παθήσεις και η χει-

ρουργική κοινότητα δεν έχει σταματήσει, με την

βοήθεια της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, να

βρίσκει χειρουργικές τεχνικές που όλο και περισσό-

τερο θα ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό πόνο,

τις χειρουργικές ουλές, την διάρκεια νοσηλείας και

θα φέρνουν γρήγορη πλήρη επάνοδο σε κανονική

δραστηριότητα. 

Εξελίξεις & βελτιώσεις στις οπτικές ίνες, τα διάφο-

ρα συστήματα απεικονίσεων, τα νεώτερα, μικρότερα

και πιο εργονομικά εργαλεία των 1,7-2,5 χιλ, τα πιο

εξελιγμένα αιμοστατικά εργαλεία, οι υψηλής ευκρί-

νειας οθόνες και τα ρομποτικά συστήματα επιτρέ-

πουν στους χειρουργούς να εκτελούν όλο και πιο

σύνθετες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με μεγαλύτε-

ρη ασφάλεια. 

Μπορούμε σήμερα, να εκτελούμε με ασφάλεια, απο-

τελεσματικότητα και πολύ μειωμένη βλάβη στους

ιστούς επεμβάσεις με τις ανωτέρω τεχνικές όπως

χολοκυστεκτομή, βουβωνοκήλες, σκωληκοειδεκτο-

μή, λύση συμφύσεων, βιοψίες ενδοκοιλιακών οργά-

νων, διαγνωστικές λαπαροσκοπήσεις, αποκατάστα-

ση διαφραγματοκήλης, εκτομές εντέρου κλπ. με νο-

σηλεία μικρότερη του 24ώρου. 

Με την βοήθεια της ταχύτατα εξελισσόμενης τεχνο-

λογίας το μέλλον της εξωνοσοκομειακής χειρουργι-

κής πρακτικής είναι μια νέα πραγματικότητα.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

Αντωνίου Πάνος 

Χειρουργός
Συνεργάτης του Επιστημονικού  Site www.iator.gr 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

ΤΟ ΠΡΩΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Ιανουαρίου 2010 ημέ-

ρα Σάββατο και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός 1-1-2009 έως 31-12-2009

2. Προϋπολογισμός 2010

3. Διάφορες Ανακοινώσεις

4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει

την επόμενη ημέρα, ήτοι την Κυριακή 10/1/2010 την ίδια ώρα

και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία ανε-

ξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που

είναι ταμειακώς ενήμερα. 

Βούλα 2/12/09

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 1/12/2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθμός Πρωτ.: 16538

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά-

θεση του έργου «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ. 136» με συνο-

λικό προϋπολογισμό 1.309.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

19%).

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατη-

γορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με προϋπολογισμό 676.857,32€ (δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-

ΓΙΚΑ», με προϋπολογισμό 312.395,68€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και

απρόβλεπτα).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από τα γραφεία

του Δήμου Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας 1, κάθε εργάσιμη ημέρα και

από ώρα 9:00π.μ. έως 1:30μ.μ., μέχρι και τις 4/1/2010 Πληροφορίες στο

τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας: 210-6667870, αρμόδιος υπάλ-

ληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/1/2010, ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης

της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.) και το σύστημα

υποβολής προσφοράς είναι μελέτη – κατασκευή με αξιολόγηση των τε-

χνικών προσφορών και προσφορά κατ’ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγ-

ματος για ολόκληρο το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του

Ν. 3669/08.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-

μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,

ήτοι τάξεις 1η ή 2η ή 3η στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και τάξεις 1η ή

2η (και 3η εντός νομού έδρας ή σε δεύτερο νομό) στην κατηγορία «ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».

Β) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που

έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίση-

μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ-

νοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με

τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία

δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-

σον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-

τούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

6. Γιατ η συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 21.310,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών

και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-

2013 καθώς και από το Π.Δ.Ε.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

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

τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντάς Σπυρίδων
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

το Peugeot 207 S2000
Στην ανάβαση της Ριτσώνας, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο

χιλιάδες θεατές, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

το αγωνιστικό Peugeot 207 S2000. Πίσω από το τιμόνι του αυ-

τοκινήτου, θα βρίσκεται ο πρωταθλητής αναβάσεων στην κα-

τηγορία Ε, Μάριος Ηλιόπουλος και το θέαμα που θα προσφέ-

ρει σίγουρα θα είναι εντυπωσιακό.

Το αυτοκίνητο αυτό είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα αγωνι-

στικά του κόσμου και έρχεται από την Ιταλία γι’ αυτόν και μό-

νο τον αγώνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου θα

πραγματοποιηθούν οι ελεύθερες δοκιμές και την Κυριακή 6

Δεκεμβρίου ο αγώνας, που αποτελείται από δύο σκέλη. 

Το ενδιαφέρον των «Εθνική Τρά-

πεζα» 62ων Πανελληνίων Αγώ-

νων Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που φι-

λοξενήθηκαν το τριήμερο στον Ιπ-

πικό Όμιλο Βαρυμπόμπης,  κορυ-

φώθηκε την περασμένη Κυριακή

με την ανάδειξη των Πανελληνιο-

νικών Παίδων, Εφήβων και Ενηλί-

κων. 

Στην Κατηγορία Ενηλίκων το

αγώνισμα freestyle μετά μουσι-

κής έκρινε την 1η θέση του Πα-

νελληνιονίκη, την οποία κέρδισε

η Κατερίνα Λω με συνολικό ποσο-

στό 62,35% από τις τρεις ημέρες.

Στην 2η θέση ήταν η Χαρά Πουλή

που έχασε την πρωτιά για πολύ

λίγο. 

Στην Κατηγορία Εφήβων δύο αμα-

ζόνες έδωσαν μάχη για την 1η θέ-

ση, την οποία πήρε η περσινή Πα-

νελληνιονίκης Εφήβων, Κέλλη

Σκλαβούνου με ποσοστό 65,48%

από τα τρία αγωνίσματα. 

Η έκπληξη έγινε στην Κατηγορία

Παίδων, όπου κυριάρχησε η Αλε-

ξάνδρα Ταχιάτη. H νεαρή αμαζό-

να του ΕΙΟ είχε πολύ καλή εμφά-

νιση στα δύο αγωνίσματα παίδων

και με συνολικό ποσοστό 64,60%

αναδείχθηκε για πρώτη φορά Πα-

νελληνιονίκης. Στην 2η θέση ήταν

η Ηλέκτρα Σταυρογιάννη και

στην 3η θέση η Φωτεινή Γεωργί-

τσου.

Στους Πανελλήνιους αναδείχθη-

καν και οι Πολυνίκες της χρονιάς

στις διάφορες επίσημες κατηγο-

ρίες. Πολυνίκης Ενηλίκων στις

μεγάλες κατηγορίες ήταν η Χαρά

Πουλή, στην κατηγορία εφήβων

πολυνίκης ήταν η Κέλλη Σκλα-

βούνου, στα χαμηλά αγωνίσματα

της κατηγορίας ενηλίκων η Lulu

Purulis και στην κατηγορία παί-

δων η Αμαρυλίς Γουλανδή.

Στον αγώνα για την πρόκριση η ΘΕΤΙΣ 

Σε καλό δρόμο για την 

πρόκριση οι Κορασίδες

Σε καλό δρόμο βρίσκονται τα κορίτσια του βόλεϊ του

αθλητικού Συλλόγου ΘΕΤΙΣ, που απ’ ότι φαίνεται θα

είναι οι επόμενες αθλήτριες της γυναικείας ομάδας.

Το παιχνίδι του Σαββάτου 28/11 διεξήχθη στο γήπε-

δο της Βούλας και ομολογουμένως ήταν ένα δύσκο-

λο παιχνίδι, δεδομένης της ηλικιακής διαφοράς που

χώριζε τις αθλήτριες της Βουλιώτικης ομάδας ΘΕΤΙΣ

με εκείνες της Βάρης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς

το σκορ εναλλασσόταν στους 2 με 3 πόντους και οι

δύο ομάδες προσπαθούσαν για τη νίκη. 

Τελικά η έκβαση του αγώνα ήταν αρνητική για την

ομάδα ΘΕΤΙΣ αφού το σκορ έληξε 3-1 υπέρ της Βά-

ρης. (τα σετ: 22-25, 21-25, 25-17, 20-25).

Την ομάδα κορασίδων της ΘΕΤΙΣ αποτελούν οι Χρυ-

σάνθη Καράμπαλη (αρχηγός), Αλεξάνδρα Ψωμά,

Χριστίνα Δενδρινού, Λυδία Κιμούλη, Δανάη Φωτίου,

Μαριεύη Ζούρου, Φαίδρα Οικονόμου, Κατερίνα Λα-

μπαδάκη, Μαίρη Αμπαζή, Ιωάννα Χούμη, Βικτωρία

Μπαλντούκα και Πέννυ Μωραΐτη.

Η ομάδα των κορασίδων θα διεκδικήσει την πρόκρι-

σή της στην επόμενη φάση, στα δύο παιχνίδια με το

Λαγονήσι και το Κορωπί. 

Πρόκριση για τους Παίδες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρω-

ταθλήματος Παίδων για την ομάδα του συλλόγου

ΘΕΤΙΣ η οποία με την νίκη που πέτυχε την Κυριακή

29/11 επί της ομάδας του Κολεγίου Αθηνών με 3-0

σετ, κατέλαβε την 4η προνομιούχο θέση που οδήγη-

σε στην πρόκριση στην επόμενη φάση. 

Η ομάδα παρά την δύσκολη εβδομάδα που προηγή-

θηκε με ασθένειες και τραυματισμούς, κατάφερε να

πετύχει μια σχετικά εύκολη νίκη πράγμα που φαίνε-

ται και από το σκορ. 

Την ομάδα παίδων αποτελούν: Γιάννης Χρυσοχόος (αρ-

χηγός), Γιώργος Πασπαράκης, Άλεξ Χάσα, Εμμανουήλ

Χατζηεμμανουήλ, Ερρίκος Κηλάδης, Άγγελος Κωνστα-

ντιλιέρης, Χάρης Μουλάρτε, Δημήτρης Κυριακόπου-

λος, Παναγιώτης Κουτσούκος και Ρίγκελς Ντουκάτι. 

Ηττήθηκε η γυναικεία ομάδα

Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες για την ομάδα

των γυναικών, ήρθε η ώρα της ήττας από το Γαλάτσι,

με 2-3. Το σκορ από μόνο του (σετ: 21-25, 25-19, 22-

25, 27-25, 11-15) μαρτυράει ότι έγινε ένα συναρπα-

στικό παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες κυνήγησαν τη νί-

κη μέχρι το τέλος. 

Η ΘΕΤΙΣ αγωνίστηκε με 2 αθλή-

τριες ασθενείς και τραυματίες

και κατά τη διάρκεια του πρώ-

του σετ τραυματίστηκε και η Τσιάρα η οποία αντικατα-

στάθηκε από την Ψωμά, την μικρότερη αθλήτρια που

αγωνίστηκε ποτέ σε γυναικεία ομάδα (γεννημένη 9-

1997).

Η ομάδα αποτελείται από τις αθλήτριες: Αλεξάνδρα

Σκόδρου (αρχηγός), Βούλα Ηλιακοπούλου, Ελευθε-

ρία Ψαρρού, Έφη Τσιάρα, Δώρα Γκολφινοπούλου,

Ελένη Μέρα, Μαρία Κερασιώτη, Ηρώ Βλαχάκη, Τα-

μάρα Ζεΐν, Όλγα Κανταρέλλη, Χρυσάνθη Καράμπα-

λη, Αλεξάνδρα Ψωμά και Κατερίνα Γκιοβάσο. 

Μετά το αποτέλεσμα του αγώνα η γυναίκες του Συλ-

λόγου ΘΕΤΙΣ, βρίσκονται στην 6η θέση της κατηγο-

ρίας τους και αναμένεται ότι με την αποκατάσταση

ασθενών και τραυματιών θα υπάρχει πολύ καλύτερη

συνέχεια. Ακολουθεί δύσκολο παιχνίδι με την ΝΙΚΗ

Αμαρουσίου στο Μαρούσι και οι αθλήτριες ετοιμάζο-

νται πυρετωδώς. 

Η αθλήτρια Ελένη Μέρα στην προσπάθειά της να μπλοκάρει την
αντίπαλο.

γράφει η

Χρυσάνθη Καράμπα-

Λω, Σκλαβούνου & Ταχιάτη Πανελληνιονίκες 2009
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Προκριματική 

φάση
Πανελλήνιου

Πρωταθλήματος

Ομαδικών

αγωνισμάτων

νέων 

Ανδρών 

Γυναικών

Στην τελική φάση του πρω-

ταθλήματος προκρίθηκε η

γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ αφού κέρδισε με

3-1 την Νέα Ιωνία, 3-0 το

ΡΟΥΦ 80 και έχασε με 3-0

από τον ΑΣ ΠΕΡΑ 05.

Στην ομάδα του ΑΡΗ συμ-

μετείχαν οι αθλήτριες Νί-

νου Χαρά (έπαιξε άρρω-

στη), Κουτσουπάκη Εβελί-

να, Στραϊτούρη Ελένη και

Μοράκη Βικτωρία.

Η αντρική ομάδα του ΑΡΗ

δεν πέρασε στην τελική

φάση αφού έχασε με 3-2

από την ΠΕΥΚΗ & επίσης 3-

2 από τον ΕΣΠΕΡΟ ΚΑΛΛΙ-

ΘΕΑΣ.

Αήττητος και στους αγώ-

νες αυτούς ο αθλητής του

ΑΡΗ Σταθουλόπουλος

Δημ., κατάφερε να νικήσει

και τον αθλητή της ΠΕΥ-

ΚΗΣ Κωνσταντινόπουλο

Γιώργο, ο οποίος είναι το

Ν2 στην Ελλάδα στους

εφήβους. Η νίκη αυτή σχο-

λιάστηκε με θαυμασμό από

τους ανθρώπους του ΠΙΝ-

ΓΚ – ΠΟΝΓΚ

Εκτός από τον Σταθουλό-

πουλο με την ομάδα του

ΑΡΗ έπαιζαν οι: Περράκης,

Καρνέσης & Φραγκισάτος. 

Οι ομάδες του ΑΡΗ 2006

πόσο στις γυναίκες όσο και

στους άντρες δεν κατάφε-

ραν να περάσουν στην τε-

λική φάση αφού η γρίπη εί-

χε τον πρώτο λόγο στην

παρουσία των αθλητριών.

Για την γυναικεία ομάδα,

έπαιξαν οι αθλήτριες Γκο-

βάτσου, Ισαμπάλογλου και

Φίσερ και για την αντρική

οι Γενεράλης, Σκουντέρης,

Τσαπόγας. 
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“ΒΟΥΛΑ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” 
με τον Ανδρέα Κάσδαγλη

Τον τόπο και χρόνο εκδήλωσης για την

ονομαστική του εορτή, το περασμένο

Σάββατο 28/11, διάλεξε ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας

Κάσδαγλης και υποψήφιος Δήμαρχος,

για ν’ ανακοινώσει την ονομασία του

Συνδυασμού του και τον κεντρικό πυ-

ρήνα των συνεργατών του, στο παρα-

λιακό κέντρο «Ακρωτήρι».

Γιορτή για τον Ανδρέα, γενέθλια και

ονοματοδοσία για τον Συνδυασμό 

«ΒΟΥΛΑ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 
και το αιτιολόγησε ο υποψήφιος πλέον

Δήμαρχος Ανδρέας Κάσδαγλης, στο σύ-

ντομο λόγο του προς τους πολυπληθείς

φίλους και τους επίσημους, που είχαν

κατακλύσει το κέντρο από νωρίς μέχρι

τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

«Βούλα – Νέα πορεία, για ποιότητα

ζωής». Για την ποιότητα ζωής που μας

αξίζει, τόνισε ο Α. Κάσδαγλης και ξε-

καθάρισε. «Λέμε  όχι στην εμπορευμα-
τοποίηση της πόλης» και υπογράμμισε

με έμφαση ως «Η παραλία και η θά-
λασσα είναι κοινόχρηστα αγαθά».
Τόνισε ότι «όλα τα θέματα θα αντιμε-
τωπισθούν διεξοδικά, στην πολιτική

συγκέντρωση του συνδυασμού, δεδο-
μένου ότι ούτε ο χρόνος, ούτε ο τόπος
είναι κατάλληλος για τέτοιου είδους
πολιτικές αναλύσεις».
Και ολοκλήρωσε ο Α. Κάσδαγλης:

«Ετσι γίνεται σαφές, ότι η ποιότητα

ζωής των συμπολιτών μας, αποτελεί
για μας πρώτη επιλογή. Ώστε, αυτοί
που θα μας εμπιστευθούν, να γνωρί-
ζουν ότι ουσιαστικά μας δεσμεύουν,
για την υλοποίηση της πρωταρχικής
μας αυτής υπόσχεσης.

- Με την ευθύνη του πρώτου.
- Με εμπειρία και γνώση, έχουμε τις
πόρτες της καρδιάς μας ανοιχτές, σε
όσους συμπολίτες θέλουν να πορευ-
θούν μαζί μας, το δρόμο για την ανά-
πτυξη της Βούλας σε πρότυπη πόλη.
Ανεξάρτητα από κομματικές και πολιτι-
κές προτιμήσεις. Παρά τις όποιες δια-
φορές μας, η Βούλα που μας ενώνει,
είναι το σημαντικότερο».

Ο Δήμος Καλυβίων αναδασώνει το Πάνειο Όρος για τρί-

τη συνεχή χρονιά. 

Με δεδομένη την επιτυχία που είχε μέχρι σήμερα η

πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Καλυβίων προχωρά

σε συνεργασία και πάλι με τον Ραδιοτηλεοπτικό Σταθ-

μό ΣΚΑΪ, στη διοργάνωση μιας ακόμα μεγάλης εκστρα-

τείας αναδάσωσης που ξεκινά την Κυριακή 6 Δεκεμβρί-

ου 2009 και ώρα 10 π.μ. Σημείο συνάντησης έχει οριστεί

το Δημαρχείο Καλυβίων. 

Από το Δημαρχείο οι εθελοντές και οι ομάδες θα οδη-

γούνται με λεωφορεία του Δήμου στις τέσσερις προκα-

θορισμένες περιοχές όπου θα πραγματοποιηθεί η δεν-

δροφύτευση με 15.000 δέντρα που θα ξαναδώσουν ζωή

στο δάσος. 

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, 10 π.μ.

Τα Καλύβια αναδασώνουν

το Πάνειο Όρος

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Κάσδαγλης ανάμεσα στα στελέχη του, Π. Θανόπουλο, Ευθ.
Ρουσσάκη, Γ. Σταμπέλο, Παν. Σωτηρόπουλο και Κ. Γλύκα.

Με τον Τζόλε Τζόρτζεβιτς

Νίκος Καντερές και Μαίρη Φουρναράκη.

Απο δεξιά Κώστας Πολυχρονίου (νομαρχιακός σύμβουλος), Βασίλης Οικονόμου (βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ), Ησαϊας Βασιλειάδης (πρόεδρος του Αρη), ο Ανδρέας Κάσδαγλης,  Αντώνης Γλύκας και Πέ-
τρος Καραβίτης, παράγοντες του ποδοσφαίρου 

Απ. Σταύρου, Κ. Πολυχρονίου και Γ. Βλάχος


