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Σε μια παλαιότερη εποχή, όταν ήθελαν μερικοί, που δεν

ήταν και λίγοι, να εκφράσουν την αδιαφορία και την

απουσία από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοι-

νωνίας, αναφέρονταν σχεδόν πάντα ονειδιστικά στην

Ακαδημία και όχι πάντοτε αδίκως. Στον παρόντα καιρό

κάτι στο χώρο της Ακαδημίας μας αλλάζει. Ένας και-

νούργιος ορίζοντας χαράζει. Πριν από μερικούς μήνες η

Ακαδημία μας χτύπησε την καμπάνα του συναγερμού

για τους κινδύνους, που απειλούν την ελληνική γλώσσα.

Κάποιοι έσπευσαν και πάλι να την κακολογήσουν και να

της προσάψουν τη μομφή του «οπισθοδρομισμού». Εί-

ναι οι συνήθεις υπνωτιστές του ελληνικού λαού που

χτυπούν κάθε φορά αυτόν που χτυπάει την καμπάνα του

συναγερμού και όχι όποιον βάζει τη φωτιά. Σήμερα δυ-

στυχώς έχουμε φθάσει στο όριο των καιρών. Το γλωσ-

σικό τοπίο μας πάει να ρημάξει. Αποψιλώνεται συνεχώς

από τα «φεστιβάλ πυρκαϊάς», που οργάνωσαν αλλε-

πάλληλοι «μεταρρυθμιστές», που απορρύθμισαν τη

γλώσσα και την παιδεία μας. Κι ακολούθησαν άλλα «σή-

ματα λυγρά», που ακονίζουν συστηματικά το γλωσσικό

μας πολιτισμό.

Ωστόσο, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες για ανάκαμψη

δεν λείπουν. Ο χρόνος που πέρασε έχει ανακηρυχθεί

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσ-

σών. Η Ακαδημία Αθηνών άδραξε την ευκαιρία και με μια

μεστή ανακοίνωσή της εξέφρασε για μια ακόμη φορά

την πίστη της προς τα κείμενα της κλασικής Ελληνικής

Γραμματείας ως εκπαιδευτικών αγαθών μεγάλης αξίας

για όλη την ανθρωπότητα. Παράλληλα εξέφρασε η Ακα-

δημία την ανησυχία της για την υποχώρηση της διδα-

σκαλίας των αρχαίων κειμένων από το πρωτότυπο στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την επέλαση

του λατινικού αλφαβήτου, που τείνει να εξαφανίσει την

ελληνική γραφή. Τέλος, η Ακαδημία Αθηνών απηύθυνε

έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση και προς τους 
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Κοπεγχάγη ώρα μηδέν!
Στην Κοπεγχάγη είναι

στραμμένα τα μάτια όλων

μας, στη σύνοδο του ΟΗΕ,

περιμένοντας μια καλύτε-

ρη συμφωνία για την προ-

στασία του Πλανήτη.

Συμμετέχουν χιλιάδες 

εκπρόσωποι. Και επίσημες

αντιπροσωπείες χωρών,

αλλά και κυβερνητικές 

οργανώσεις και 

επιστήμονες.

Θα καταλήξουν σε 

συμφωνία; Θα δουν το 

δάσος και όχι το δέντρο;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για μειώσεις των εκπομπών ρύπων κατά 20% ως το 2020.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για την αντι-

μετώπιση της κλιματικής απειλής. Υπήρξε το πρώτο αποφασιστικό βήμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντοτε υπέρμαχος του Κιότο. Παρ’ όλα αυτά δεν προχώρησε όσο έπρεπε. Δεν

υλοποίησαν τις αποφάσεις για μείωση ρύπων τα κράτη.

Απ’ την άλλη οι ΗΠΑ, ενώ είχαν υπογράψει τη συμφωνία του Κιότο δεν την ακολούθησαν γιατί δεν την κύ-

ρωσε το Κογκρέσο!                                                                                                     Συνέχεια στη σελ. 3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΗΣ

Αισιοδοξία από το Δήμαρχο για οικονομική βοή-

θεια από τη νέα κυβέρνηση, αν και ακόμη δεν κι-

νείται τίποτα.

Επίτευγμά του, το έργο που ξεκινάει αρχές του

2010 “Πράσινη ζωή στην πόλη”, που περιλαμ-

βάνει πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, πράσινο

και έχει ήδη εγκριθεί.                         Σελίδα 6

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.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προ-

βούν στις δέουσες ενέργειες για την επανεισαγωγή της

διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων στα σχολεία των ευ-

ρωπαϊκών κρατών, δίνοντας όμως η Ελλάς το εμψυχωτικό

παράδειγμα στους Ευρωπαίους. 

Διότι θα φαινόταν σολοικισμός να επαναφέρουν οι ξένοι

τα αρχαία και να τα αποπτύουμε εμείς, και την ώρα που ο

Ζαν Λαγκ μελετά την επανεισαγωγή τους, η δική μας επί-

τροπος να κόπτεται υπέρ της ανακηρύξεως της αγγλικής

ως δεύτερης επίσημης γλώσσας στον τόπο μας, ενώ είναι

και στους μωρούς φανερό, ότι η αγγλική de facto και μερι-

κώς de jure έχει την πρωτεύουσα θέση στις μαθήσεις και

προτιμήσεις των κατοίκων της Ευρωκώσταινας.

Το επ’ εμοί, και εφόσον δεν αφυπνισθούμε και δεν δρα-

στηριοποιηθούμε έστω και την ύστατη στιγμή και εφόσον,

για να θυμηθώ τον Θουκυδίδη, η «φύσις» του σύγχρονου

Έλληνα παραμένει ανθελληνική, βλέπω το μέλλον της ελ-

ληνικής ζοφώδες. Φοβάμαι ότι στο μέλλον η ιστορία της

Ελλάδας δεν θα είναι ελληνική. Είμαστε - όσοι απομείνα-

με – η τελευταία γενιά που ομιλεί και γράφει κάπως υπο-

φερτά την ελληνική. Η καθαρεύουσα του μέλλοντος θα εί-

ναι η αμερικανική και η δημοτική του μέλλοντος η απλου-

στευμένη αλβανική. Οι παλαιότεροι ίσως ενθυμούνται το

μετακατοχικό σατιρικό ασμάτιο, που έλεγε: «Ρε, γυναίκα,

τίνος είναι τα παιδιά; / Τό ’να μου φωνάζει «γιες» τ’ άλλο

μου φωνάζει «για», ρε γυναίκα, δεν μιλούν ελληνικά». Τώ-

ρα όμως είναι η ώρα που το άσμα τούτο «δικαιώνεται». Τα

παιδιά που θα έλθουν μετά από μας, δεν θα είναι δικά μας

παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά της παιδείας τους, και

τούτη η παιδεία, που τους προσφέρουμε, δεν είναι παιδεία

ελληνική. Όταν δεν είναι ανθελληνική, είναι υποπαιδεία,

μια ανάπηρη ή ημιπληγική παιδεία.

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (25οι σε γλωσσική παιδεία

ανάμεσα σε 31 χώρες της γης!) έδειξε πως ο βασιλιάς της

παιδείας μας είναι γυμνός (1). Επί 25 χρόνια, μετά την

απορρύθμιση του 1976, που άρχισε η έξωση των αρχαίων

ελληνικών από τα γυμνάσια και τη ζωή μας, πυργώνουμε

μηδενικά επί μηδενικών. Υποβάλλουμε τα παιδιά και τον

εαυτό μας σε μια δίαιτα πνευματικής και γλωσσικής σκου-

πιδοτροφίας, έτσι που μόνο στη βωμολοχία, στη χυδαιο-

λογία και στην αισχρογραφία – κι αυτό φαίνεται από την

κρατικοβραβευόμενη και κρατικοπροβαλλόμενη λογοτε-

χνία – διαπρέπουμε (Σήμερα, αν θεωρήσω σοβαρές τις δη-

λώσεις της κυρίας επιτρόπου και όχι σαν προπαίδεια για

εξετάσεις υποτελείας, φαίνεται πως φθάσαμε σε μια φά-

ση ωριμάνσεως, που ευνοεί ένα διαλεκτικό άλμα: να μετα-

πηδήσουμε δηλαδή από την ελληνική σε μια αγγλική αμε-

ρικανικού τύπου. Κάτι που για μένα σημαίνει αντιστροφή

της θεωρίας του Ντάργουιν: γλωσσική επιστροφή στον πί-

θηκο).

Όλα αυτά, που συμβαίνουν γύρω μας, συνθέτουν μια ζο-

φερή προοπτική μέλλοντος. Έχω την ατυχία να διασχίζω

καθημερινώς την Avenue Vovos, όπως θα λέγεται μελλο-

ντικά η άλλοτε πανέμορφη Λεωφόρος Κηφισιάς. Σε όλη

την ευρεία έκταση Vov-ville, όπως θα λέγεται και το Μα-

ρούσι, η ελληνική επιγραφή έχει γίνει εθνογραφικό αξιο-

περίεργο. Γι’ αυτό θυμάμαι διαρκώς μια μελαγχολική φρά-

ση του Κάφκα: «Υπάρχουν πολλές ελπίδες, για μας κα-

μιά». Εκτός κι αν κάποια οικολογική οργάνωση τύπου «Αρ-

κτούρος» αναλάβει την προστασία του γένους των Ελλή-

νων. Ο ελληνικός κόσμος, που μαραζώνει λόγω πληθυ-

σμιακής γηράνσεως και γλωσσικής αποξηράνσεως, αρχί-

ζει να σβήνει μέσα στην πληθυσμιακή και γλωσσική πλημ-

μυρίδα άλλων ευρώστων λαών. Προβλέπει ότι σε ένα όχι

πολύ μακρινό μέλλον – αν δεν προτάξουμε έστω και τώρα

μια εθνική αντίσταση – θα γίνουμε σαν τους Ποσειδωνιά-

τες, τους κατοίκους του σημερινού Παίστουμ, που κάποτε

ήσαν Έλληνες, αλλ’ όπως λέει ο Αθήναιος, εβαρβαρώθη-

καν αφού αναμίχθηκαν με Τυρρηνούς ή Ρωμαίους «και την

τε φωνήν μεταβεβληκέναι». Οι Ποσειδωνιάτες μια φορά

το χρόνο, λέει ο Αθήναιος, συνέρχονταν για να συμμετά-

σχουν σε κάποια παλιά ελληνική γιορτή. Και τότε συνέ-

βαινε το εξής: «Αναμιμνήσκονται των αρχαίων ονομάτων

τε και νομίμων, απολοφυράμενοι προς αλλήλους και δα-

κρύσαντες απέρχονται». Αυτό το περιστατικό ενέπνευσε

στον Καβάφη να γράψει ένα ποίημα συγκλονιστικό, υπό

τον τίτλο «Ποσειδωνιάται», όπου επιλογικά φαίνεται ότι οι

στίχοι γράφτηκαν όχι για κείνους, γράφτηκαν για μας. Λέ-

ει ο Καβάφης:

«Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.

Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες –

Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί.

Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,

Να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά

Βγαλμένοι –ω συμφορά!- απ’ τον Ελληνισμό».

Από τούτο τον Ελληνισμό, που τόσο ως λέξη ενοχλεί μια

άλλη κυρία μας της Ευρωβουλής, που λέει ότι δεν την εν-

νοεί, ήσαν βγαλμένοι όλοι οι κάτω της Νεαπόλεως, ίσως

είχαν ακούσει το παλαιό τραγουδάκι που έλεγε: “Anche

noi fumo Graeci” (= Κάποτε κι εμείς ήμαστε Έλληνες)”.

Ασφαλώς κάτι ανάλογο θα λέμε κι εμείς μετά από κάποια

χρόνια, όταν η πολιτισμένη ανθρωπότητα θα ξαναστραφεί

προς τις κλασικές σπουδές, αλλά τότε πια δεν θα είμαστε

Έλληνες. Κι αυτό που θα μιλάμε θα είναι μια κρεολή γλώσ-

σα τύπου Πίτζιν και Σινούκ. (2)

Πάντα όμως υπάρχει καιρός για ανάκαμψη. Ποτέ δεν είναι

νωρίς. Η ελληνική ακόμη αντέχει. Δεν το κρύβω ότι με φο-

βίζουν οι «ρεαλισμοί». Τούτοι οι «ρεαλισμοί» των πολιτι-

κών μας είναι που μας έφαγαν, αρχίζοντας από τη γλώσ-

σα. Η γλωσσική μας πολιτική, μετά από το 1976, παραπέ-

μπει στα «Θυέστεια Δείπνα», που έγιναν η βαριά κατάρα

που αφάνισε τον οίκο των Ατρειδών. Έτσι και η κατάρα για

την εγκληματική γλωσσική μας πολιτική θ’ αφανίσει κι

εμάς. Το ζήτημα της γλωσσικής παιδείας είναι βέβαια πο-

λιτικό, όχι όμως γιατί έγινε αρμοδιότητα των πολιτικών,

αλλά γιατί άπτεται αμέσως και εμμέσως της εθνικής μας

αυθυπαρξίας. Δεν ήταν αφελής ο Σολωμός όταν έλεγε

στο «Διάλογο», το πεζό αριστούργημά του, την περίφημη

φράση: «Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου πάρεξ

ελευθερία και γλώσσα;». Γλώσσα και εθνική ελευθερία πά-

νε μαζί. Η γλώσσα είναι το σπαθί της ελευθερίας, κι απ’

την όψη της γλώσσας και της γραφής γνωρίζει κανείς το

μέγεθος της ελευθερίας, που είναι άξιος να σηκώσει ένας

λαός. Ποια είναι η όψη σήμερα της ελληνικής γλώσσας;

Έρχεται ο ξένος στην Ελλάδα και Ελλάδα δεν βλέπει, και

αυτό που ακούει να κυριαρχεί στη νεανική λαλιά είναι η

λέξη με τα τρία …α…, που κάνει τα παιδιά μας συνονόμα-

τα, η λέξη που παραπέμπει στη Μαλακάσα, που σημειολο-

γικά ισοδυναμεί με το νέο εθνικό μας ενδόσημο.
Αναδημοσίευση από το Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχος 4, σελ. 385

Θα ακολουθήσει συνέχεια στο επόμενο.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Συνελήφθησαν 2 Νοεμβρίου, στο Κορωπί, από Αστυνομικούς

του οικείου Τμήματος δύο ημεδαποί άντρες όταν προσπάθη-

σαν να διαφύγουν από Αστυνομικό έλεγχο, εξυβρίζοντας και

απειλώντας τους Αστυνομικούς.

Σε σωματική έρευνα που έγινε βρέθηκε στην κατοχή τους πτυσ-

σόμενα 2 στιλέτα και μικροποσότητα ηρωίνης. 

Όπως εξακριβώθηκε αργότερα ο ένας βρισκόταν με …άδεια από

τις φυλακές Αλικαρνασσού από 8 Ιουλίου και …ξέχασε να επι-

στρέψει.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 68χρονου άνδρα ημε-

δαπού και 15χρονου ανήλικου υπήκοου Αλβανίας γιατί βίαζαν

έναν 17χρονο ανήλικο αλλοδαπό με νοητική υστέρηση!!

Συνελήφθησαν στη Νέα Μάκρη και στη Νίκαια Αττικής από

Αστυνομικούς του τμήματος Ν. Μάκρης και της Υπ/νσης

Ασφαλείας Β/Α Αττικής πέντε αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν νεα-

ροί σε ηλικία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απαγωγή,

παράνομη κατακράτηση και εκβίαση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν συστήσει εγκληματική οργά-

νωση για  απαγωγές ομοεθνών τους και απόσπαση λύτρων για

την απελευθέρωσή τους.

Ετσι απήγαγαν από την Αλεξανδρούπολη ομοεθνή τους, τον

εγκατέστησαν σε διαμέρισμα στη Νίκαια και στη συνέχεια για να

τον απελευθερώσουν απαιτούσαν χρήματα από τους συγγενείς

του.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν οι δύο δράστες στο παραπάνω

διαμέρισμα, όπου και συνελήφθησαν.
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Κάποιοι υπάνθρωποι θανατώνουν

τα σκυλιά στο Κορωπί

Αγανακτισμένη καταγγελία μας έκαναν από τη βιομηχανική περιοχή του Κορω-

πίου ότι βρίσκουν καθημερινά τα σκυλιά τους θανατωμένα με φόλα.

Είχαμε γνωρίσει κι εμείς τον μικρό ….. που έτρεχε παίζοντας ξωπίσω σ’ όποιον έβλε-

πε, ώσπου κάποια ημέρα δεν μας υποδέχθηκε στο τυπογραφείο που πηγαίνουμε.

Ρώτησα και μου είπαν ότι το βρήκαν να έχει φάει φόλα και να σέρνεται ζητώ-

ντας βοήθεια, αλλά δυστυχώς τελείωσε…

Ο «μάγκας» της φωτογραφίας, βρήκε θαλπωρή στα χαρτιά του τυπογραφείου.

Είχε φτιάξει κρεβάτι και σκεπάσματα με μπόλικο χαρτί. Αλλά δεν τον άφησαν να

χαρεί οι υπάνθρωποι. Χάθηκε κι αυτός από φόλα…

Δημαρχείο Αναβύσσου

Ολόκληρη πολιτεία πια και η Ανάβυσος. Το χωριό έγινε πόλη. Μια πόλη που εκ-

συγχρονίζεται. Μια πόλη με μια απέραντη παραλία, που αν παραμείνει ελεύθε-

ρη θα είναι μοναδικό στολίδι. Εχει

και ένα ωραίο Δημαρχείο, σύγχρο-

νο, που θα ζήλευαν πολλές πό-

λεις.

Μάλιστα έχουν  φτιάξει και καλλί-

τεχνο σταντ για τον Τύπο.

Λείπει όμως ένας πίνακας ανακοι-

νώσεων, με αποτέλεσμα να γίνο-

νται οι ανακοινώσεις πάνω στην

πόρτα του ασανσέρ!!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Ομπάμα μίλησε για πράσινη ανάπτυξη

και περιβάλλον, αλλά χλωμό το βλέπω,

αφού τώρα μιλάει για ποσοστά μείωσης

στο 4% όταν η Ε.Ε. μιλάει για 20% και οι

επιστήμονες μιλούν για ανάγκη μείωσης

μέχρι και 40%.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του

κινδύνου. Το ρολόι της καταστροφής κινεί-

ται με μαγνητική ταχύτητα.

Μια αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 2

βαθμούς στα επόμενα χρόνια, μπορεί να

έχει καταστροφικές συνέπειες, με δραμα-

τικά αποτελέσματα για ολόκληρους πληθυ-

σμούς:

― λιώσιμο των πάγων, 

― άνοδο της επιφάνειας των θαλασσών,

― ξηρασία, ερημοποίηση.

Κοινό άρθρο στον Τύπο 

σε 45 χώρες!!

Θετικό βήμα ήταν η κοινή δημοσίευση σε

56 εφημερίδες από 45 χώρες στον κόσμο

κοινό κύριο άρθρο για τις κλιματικές αλλα-

γές. 

Στο άρθρο τονίζεται ότι αποφάσισαν την

πρωτόγνωρη αυτή ενέργεια να ενώσουν

τις φωνές τους προκειμένου να καλέσουν

τους παγκόσμιους ηγέτες «να κάνουν την

ορθή επιλογή» κατά τη Σύνοδο της Κοπεγ-

χάγης για το κλίμα.

«Οι πολιτικοί στην Κοπεγχάγη έχουν τη
δύναμη να καθορίσουν την κρίση της Ιστο-

ρίας για την παρούσα γενεά: είτε πως
υπήρξε μία γενεά που βρέθηκε ενώπιον
μίας πρόκλησης και ύψωσε το ανάστημά
της, είτε μία τόσο ηλίθια που ενώ έβλεπε
κατάματα την καταστροφή δεν έκανε το
παραμικρό για να την αποτρέψει», τονίζε-

ται στο κείμενο.

Την ανάγκη να υπάρξουν σαφείς όροι και

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε ν'

αποκτήσει η όποια συμφωνία επιτευχθεί

νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα εντός του

2010, επεσήμανε σε συνέντευξή του στο

ΣΚΑΪ, ο κοινοτικός επίτροπος Σταύρος Δή-

μας.

Τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι εν-

θαρρυντικά.

Στη διεθνή κοινότητα έχουν αρχίσει να μι-

λάνε για «πολιτική διακήρυξη» στην οποία

θα καταλήξει η συνδιάσκεψη.

Φτωχότερες χώρες υπό την ηγεσία της Κί-

νας ζητούν μείωση των ρύπων από τις βιο-

μηχανικά αναπτυγμένες χώρες με την αι-

τιολογία ότι εκείνες ευθύνονται για την ση-

μερινή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά

βρίσκονται οι πλουσιότερες χώρες, οι οποί-

ες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επικαλούνται

την οικονομική, αλλά και πληθυσμιακή ανά-

πτυξη χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία, τις

οποίες και φωτογραφίζουν ως αυριανούς

μεγαλύτερους ρυπαντές. 

Η ΕΕ αναζητεί απάντηση στο ερώτημα ποι-

ός θα διαθέσει τα €15 δις στις υπο ανά-

πτυξη χώρες για την προώθηση εναλλακτι-

κών πηγών ενέργειας. Χώρες όπως η Πο-

λωνία ζητούν τη διεξαγωγή ενός είδους

ελέγχου στα οικονομικά των χωρών-μελών

έτσι ώστε οι πλουσιότερες χώρες (Βρετα-

νία, Γαλλία και Γερμανία) να καταβάλλουν

μεγαλύτερα ποσά από τις φτωχότερες. 

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοινώνει ότι

επιδιώκει την επίτευξη μιας παγκόσμιας

συμφωνίας, την οποία θα συνυπογράψουν

όλες οι χώρες της γης. Αρκετοί είναι όμως

εκείνοι που εκφράζουν  τις αμφιβολίες

τους. 

Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της

Δανίας Λαρς Ρασμούζεν ήταν σαφής: δεν

απέκλεισε από τη μια πλευρά μια σύνοδο

δίχως απτά αποτελέσματα. Από την άλλη

όμως μίλησε για το ενδεχόμενο καθορι-

σμού των συντατεγμένων που θα οδηγή-

σουν σε πιθανή συμφωνία σε επόμενη σύ-

νοδο εντός του 2010. 

Ποιος θα πληρώσει;

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξεύρεση

συμβαστικής λύσης είναι ποιός θα πληρώ-

σει τα €15 δις για να ενισχυθεί η αναζήτη-

ση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας στον λεγόμενο 3ο κόσμο. Ο Πο-

λωνός υπουργός Οικονομικών Γιάτσεκ Ρο-

σβόσκι δήλωσε ότι: «Αν συμφωνήσουμε ότι

ο βιομηχανικά ανεπτυγμένος κόσμος θα

πρέπει να βοηθήσει τις υπό ανάπτυξη χώ-

ρες, τότε δεν μπορούμε να απαιτήσουμε

από τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ να ση-

κώσουν το μεγάλο βάρος της οικονομικής

ενίσχυσης». Ας σημειωθεί ότι η Βαρσοβία

προτείνει οι φτωχότερες χώρες της ΕΕ να

ορίσουν οικειοθελώς το ύψος της οικονομι-

κής βοήθειας που επιθυμούν να καταβάλ-

λουν. 

Η Μεγάλη Βρετανία είναι διατεθειμμένη να

πληρώσει €1 δις ετησίως και περιμένει και

από άλλες ισχυρές οικονομικά χώρες της

ΕΕ να πράξουν το ίδιο. Από την πλευρά της

η Γερμανία επιδιώκει να μεσολαβήσει με-

ταξύ των θέσεων της Πολωνίας και Βρετα-

νίας και την ίδια στιγμή βρίσκεται στην δια-

δικασία καθορισμού της δικής της στάσης

στο ζήτημα. 

Κοπεγχάγη ώρα μηδέν!
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
στη Νέα Μάκρη

Το Κοσμολογικό Καφενείο, στη Νέα Μάκρη, λειτουργεί

για 9η χρονιά και Παρασκευή στις 9 το βράδυ, κάθε δεύ-

τερη εβδομάδα, αναπτύσσει συζήτηση με θεματολογία

από Πολιτική, τέχνες, επιστήμη, πόλη, κοινωνία, άτομο.

Αναλύσεις, θέσεις και αντιθέσεις. 

Χειροποίητη Έκθεση: «Κερί – Κόσμημα – Κατασκευές»

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ως ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Με την Αγγελική Βεριγάκη (κερί) και την Σοφία Πανταζί-

δου (κόσμημα). 
«Το χειροποίητο κερί είναι μοναδικό και δεν επαναλαμβάνεται.
Το κερί δεν στοχεύει να μείνει για πάντα. Καίγεται, μας κρατά
συντροφιά και μας γλυκαίνει. Η τέχνη του χειροποίητου εικαστι-
κού κοσμήματος, εμπνέεται από την μοναδικότητα του αντικει-
μένου. Η ιδέα και το συναίσθημα της στιγμής αποτυπώνεται και
συνοδεύει για πάντα κάθε δημιουργία».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 9:15 το βράδυ, στο σινε ΑΛΙΚΗ: 

«CONTROL», του Αντον Κόρμπιν. Αγγλία 2007. 121 λε-

πτά. 
Από το Macclesfield της Αγγλίας το 1974 ως την αυτοχειρία του
ηγέτη τους Ian Curtis το Μάιο του '80, παρακολουθούμε τη σύ-
ντομη αλλά όχι λησμονημένη ιστορία  ενός ιδιόμορφου συγκρο-
τήματος που επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη της ροκ μουσι-
κής, των Joy Division. Το Control πείθει, ξεσηκώνει και συγκινεί. 

Ημερίδα στη

Νέα Μάκρη

“Χρήσεις και Εφαρμο-
γές Ευρυζωνικών Υπο-
δομών Ασύρματης Πρό-
σβασης στο Ιντερνετ”.
Εκδήλωση του Δήμου

Νέας Μάκρης, Κυριακή

13/12, ώρα 12.30μ.μ. στο

Δημαρχείο Νέας Μά-

κρης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟ ΑΤΗΕΝΑΕUM

12 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο ATHENAEUM από 12 έως

31 Δεκεμβρίου στο γνωστό χώρο του Ιδρύματος,  Αδρια-

νού 3, στο Θησείο.   

Στον εορταστικό χώ-

ρο του Athenaeum

μπορεί κανείς να

αγοράσει πρωτότυ-

πα και καλόγουστα

Χριστουγεννιάτικα

δώρα και χρήσιμα

αντικείμενα, σπιτι-

κές μαρμελάδες,

γλυκά του κουταλιού

λικέρ και βιβλία,  CD

& DVD.

Τα έσοδα του bazaar

διατίθενται όπως πά-

ντοτε αποκλειστικά για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του

Athenaeum. (συναυλίες νέων καλλιτεχνών, υποτροφίες, σεμινά-

ρια κ.λ.π.) 

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 12 ως Τετάρτη 23/12: 11π.μ. - 7 μ.μ.

Κυριακές, παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς: 11π.μ. -

4 μ.μ.

Δευτέρα 28 ως Πέμπτη 31/12: 11π.μ. - 4 μ.μ.

Ανάβουμε το δέντρο

με παιχνίδια 

και γλυκά!
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Κάτω Βούλα, 

θα ανάψει 

το χριστουγεννιάτικο, 

φυσικό, δέντρο 

στην πλατεία Ελευθερίας 

(Καραϊσκάκη & Παπάγου) 

την Κυριακή 

20 Δεκεμβρίου 

στις 5.30μ.μ.

Μια μπάντα συμπαγής και δυ-

ναμική με φρέσκιες ιδέες απο-

τελούμενη από 10 μουσικούς

που έχουν σαν βάση τους τη

Βαρκελώνη, βρίσκονται στην

Ελλάδα, μέχρι 17 Δεκεμβρί-

ου, στο Half Note Jazz Club.

Ύστερα από τον πειραματισμό

με μουσικές όπως η reggae, η

latin, η βραζιλιάνικη μουσική

και με όλα τα διαφορετικά εί-

δη αφομοιωμένα κατά τη διάρ-

κεια των ετών, δείχνουν την

ιδιαίτερη οπτική τους. Προ-

σθέτουν στοιχεία πιο δυτικά,

ρυθμούς πιο άμεσους  δημι-

ουργώντας έτσι μια γέφυρα

ανάμεσα στις μουσικές τους

ρίζες.

Ο βασικός ήχος την μπάντας

και η προσεγμένη (μέχρι την

τελευταία λεπτομέρεια) παρα-

γωγή δυναμώνει το νόημα

των στίχων που έχουν στόχο

να αγγίξουν τον ακροατή με

θέματα καθημερινά και με μη-

νύματα ευαίσθητα και βαθιά.

Ρεφρέν, φράσεις και λέξεις

αποτυπώνονται στη μνήμη,

δημιουργούν έντονες κατα-

στάσεις και αφηγούνται την

ιστορία του καθενός από τα

μέλη της μπάντας αλλά και

του καθενός από εμάς. Οι

ZULÚ 9.30 μιλούν απευθείας

στο κοινό και το κάνουν να

δονείται  με μια καταπληκτική

σκηνική παρουσία και μια

αξιοθαύμαστη θετική ενέρ-

γεια. 

Έρχονται… οι ZULÚ 9.30
HALF NOTE JAZZ CLUB

…μην χάσεις ούτε μισή νότα…
(Τριβωνιανού 17, Μετς)

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανο-

ράματος Βούλας προσκαλεί την Πέμπτη 31/12 σε

πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, που θα πραγματοποιη-

θεί στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ στη Γλυφάδα.

Ωρα προσέλευσης 21.30μ.μ. με εκλεκτό menu και

πολύ χορό.

Δηλώσεις συμμετοχής: 6974941990 & 6936964851

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

“Κανονισμός 

καθαριότητας 

- Πολιτισμός 

και δράση”, 

Ημερίδα του Δήμου

την Κυριακή 13/12

στις 11 το πρωί 
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

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

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 θεα-

τράνθρωπων. 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

μέσα από μία συλλογική εργασία και ξυπνούν ένα νέο σύμπαν

που κατοικείται από χαρακτήρες και ιστορίες που αναδύθηκαν

από  το σκοτάδι στο φως. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

16 – 23 Δεκεμβρίου

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 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 Πο-

λιτιστικό Κέντρο του Δήμου, (Παπαβασιλείου 34). 

Τα έσοδα της Εβδομάδας Βιβλίου θα διατεθούν στη δημιουργία

δυο δανειστικών βιβλιοθηκών, στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου

και στο 2ο Δημοτικό Προσοτσάνης Δράμας αντίστοιχα.

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

τες, για παιδιά από 2 ετών, μέχρι και τους ενήλικους αναγνώ-

στες και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 9.00 μέχρι τις 14.00.

Η έκθεση θα λειτουργήσει απογεύματα, την Τετάρτη 16, Παρα-

σκευή 18 και Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 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 δώρα. 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”

Μπαράζ προσφορών

Το Βιβλιοπωλείο “Αξιον Εστί” ((Αρεως & Λεωφ.

Αθηνάς, Βουλιαγμένη), σας προσκαλεί σε ένα

τρελό μπαράζ προσφορών, σε όλα τα είδη!

9.30πμ.  έως 3μ.μ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΗΡΕΑΣ»
Τηλ: 22940-24914, 6942552285 - Fax: 22940-24424

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετείχατε στη Λα-

χειοφόρο αγορά της 24ης Νοεμβρίου 2009 για τον κα-

θαρισμό του παρακτίου αστικού δάσους της παραλίας

«ΜΑΡΙΚΕΣ» στη Ραφήνα.

Το τηλέφωνο Blackberry, χορηγία της εταιρείας  WIND

κέρδισε ο αριθμός  575 (συμπίπτει με τα 3 τελευταία

νούμερα του Λαϊκού Λαχείου που κληρώθηκε την ίδια

ημέρα).

Οι αριθμοί 075, 175, 275, 375, 475, 675, 775, 875, 975,

(συμπίπτουν με τα δύο τελευταία νούμερα του πρώτου

αριθμού του Λαϊκού Λαχείου) κέρδισαν δώρα που προ-

σφέρθηκαν από το κατάστημα «Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.» Πικερμίου.

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας.

Πληροφορίες:  τηλ.  22940-24914,  22940-22831

ΟΠΕΡΑ – ΚΩΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ

Θέατρο «Ολύμπια»
Ακαδημίας 59-61 - Tηλ. : 210 36 12 461

Δύο έργα: “Η πλάνη με το αίσιο τέλος” του Rossini και “Ο χο-
ρός των μεταμφιεσμένων” του Francis Poulenc σε στίχους του

Max Jacob, θα έχουν την τιμητική τους στο πρόγραμμα της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Συμπαραγωγή: Όπερα Δωματίου

Αθηνών, Πανεπιστήμιο Τεχνών

του Βερολίνου,

Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα -

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Διεύθυνση ορχήστρας: Errico

Fresis

Βαρύτονος: Guy Bonfiglio

Francis Poulenc et Eric Satie

www.nationalopera.gr 

http://guybonfiglio.free.fr/

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ

Συνεστίαση

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης προσκαλεί τα

μέλη του στη συνεστίαση που θα γίνει την Παρα-

σκευή 18 Δεκεμβρίου ώρα 9:00 μ.μ. στην ταβέρνα

“Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ”, Λ. Βάρης 31 (ΒΛΑΧΙ-

ΚΑ), τηλ. 210 8952445.

Υπόσχονται ζωντανή μουσική, εκλεκτούς μεζέδες

και άφθονο κρασί.

Παράκληση για έγκαιρη δήλωση συμμετοχής

στην εκδήλωση, ΤΗΛ. FAX 210 8973455

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βούλας

θα πραγματοποιήσει εορταστική εκδήλωση και απολογι-

σμό δράσεων, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.

στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το Δημαρχείο).

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

για το ΚΑΠΗ της Βούλας

Από το ΚΑΠΗ της Βούλας ανακοινώθηκε ότι την

Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου θα

πραγματοποιηθεί διήμερη Χριστου-

γεννιάτικη εκδήλωση (εναλλάξ) στο

restaurant ΝΑΪΑΔΕΣ, στην κεντρι-

κή πλατεία της Βούλας, από τις

7μ.μ. με φαγητό και ζωντανή

μουσική ΔΩΡΕΑΝ.

Εγγραφές θα πραγματοποιηθούν

αποκλειστικώς την Τρίτη 15 Δε-

κεμβρίου στις 8 το πρωί!
Οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Η δήλωση συμμετοχής αφορά μια μόνο ημέρα Ανώτατο

όριο συμμετεχόντων για κάθε μέρα, 140 μέλη του ΚΑΠΗ. 
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Προσωρινά 

ακέφαλο 

το ΚΑΠΗ Βάρης

Ακυρώθηκε απόφαση για το

Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑ-

ΠΗ από την Περιφέρεια, μετά

από ενστάσεις δύο μελών.

Η επιλογή του Δ.Σ. έγινε χω-

ρίς να εναρμονιστεί το ΦΕΚ με

τον Κώδικα, και γι’ αυτό είχε

την κατάληξη αυτή.

Όπως είπε ο Δήμαρχος θα ξα-

ναγίνουν εκλογές στις 17 Δε-

κεμβρίου, και θα ομαλοποιηθεί

άμεσα η προσωρινή ανωμαλία

στο ΚΑΠΗ Βάρης.

Επί του θέματος έκαναν ερω-

τήσεις και ο Δημ. Αναστασίου

και ο Δημ. Κυπριώτης.

Δύο νέοι σύμβουλοι

Κινητικότητα σε θέματα δεί-

χνουν οι δύο επιλαχόντες

σύμβουλοι που ορκίστηκαν

αναπληρώνοντας τις κενές

θέσεις του Χρ. Λογοθέτη και

του Αναστ. Ιγγλέζου.

Ο Γιάννης Πάσχος και ο Πανα-

γιώτης Μωραϊτης είναι τα νέα

πρόσωπα.

Μάλιστα ο Γ. Πάσχος αναφέρ-

θηκε και στο Τεχνικό Λύκειο

Βάρης, όσον αφορά το κτιρια-

κό και σε καντίνα που βρίσκε-

ται στο On the rocks η οποία

είναι διαλυμένη και προκαλεί

περιβαλλοντική ρύπανση.

Προέτρεψε το Δήμαρχο να

πάνε να τη σηκώσουν.

Ο Δήμαρχος είπε ότι ο χώρος

που βρίσκεται η καντίνα ανή-

κει στο Δασαρχείο. Δεν είναι

δημοτική και δεν μπορεί να

παρέμβει. Πρέπει να ακολου-

θήσει νομικά βήματα.

Το ΤΕΛ αργεί πάντως, όπως

ενημέρωσε ο Πρόεδρος Θω-

μάς Δεληγιάννης, γιατί μόλις

πέρασε η προμελέτη στο Υπ.

Παιδείας, θα ακολουθήσει η

μελέτη δόμησης στον ΟΣΚ,

δημοπράτηση κλπ. και σε 2-3

χρόνια τα ξαναλέμε...

Ο Παναγιώτης Μωραϊτης επε-

σήμανε την αλλαγή της ονο-

μασίας σε δρόμους και ρώτη-

σε αν υπάρχει κάποια επιτρο-

πή που το επιμελείται. 

Εκανε μάλιστα και πρόταση

αλλαγής της Βασ. Κωνσταντί-

νου ως πρώην…

Ζήτησε ακόμη για την αγαπη-

μένη του ομάδα του «Αναγυ-

ρούντα» έκτακτες ενισχύσεις,

μια που φέτος κλείνει είκοσι

χρόνια ο «Αναγυρούς» με

πλούσια αθλητική δραστηριό-

τητα.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κα-

πετανέας, αναφέρθηκε σε

όλους τους αθλητικούς συλ-

λόγους τονίζοντας ότι “τους
αντιμετωπίζει συνολικά” και

γνωρίζει ότι “τα κονδύλια είναι
λίγα σε σχέση με αυτά που
προσφέρει η νεολαία”. 

Επεσήμανε όμως ότι δεν προ-

χώρησε επί θητείας του σε αυ-

ξήσεις δημοτικών τελών είναι

παγωμένα και τα τέσσερα

πλέον χρόνια, αφού δεν θα τα

αυξήσουν ούτε το 2010.

Οσο για τις ονομασίες των

δρόμων, έχει λογική η αλλαγή,

όταν υπάρχουν στο Δήμο δύο

και τρεις φορές δρόμοι με το

ίδιο όνομα, επειδή βρίσκονται

σε άλλη συνοικία. Οι συνοικίες

όμως, ουσιαστικά, έχουν κα-

ταργηθεί.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο

Δήμαρχος έφευγε ένα ασθε-

νοφόρο και δεν ήξερε πού να

πάει!

«Βοήθεια στο σπίτι”

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο

σπίτι» εγκαινίασε ο Δήμος την

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου

στο χώρο του ΚΑΠΗ.

Ηταν μία υπόσχεση του Δη-

μάρχου να δημιουργήσουν το

δικό τους πρόγραμμα, γιατί

από την προηγούμενη Δημοτι-

κή Αρχή, το είχαν αναθέσει

στη Δημοτική Επιχείρηση του

Δήμου Βούλας. Πράγμα που

δεν άρεσε στο Δήμαρχο Π.

Καπετανέα. Όταν μάλιστα δεν

γνώριζε τι και ποιοι δημότες

εξυπηρετούντο, γιατί ήταν

…προσωπικά δεδομένα!!

5 νέες σχολικές

μονάδες
Ορίστηκαν από την Επιτροπή

Παιδείας 5 νέες σχολικές μο-

νάδες με πρόβλεψη για τα

επόμενα χρόνια :

2ο Δημοτικό Βάρκιζας, 3ο Δη-

μοτικό Βάρης, 2ο Δημοτικό Δι-

λόφου, 2ο Νηπιαγωγείο Βάρ-

κιζας, 4ο Νηπιαγωγείο Βάρης.

Ακροατής από το Κόρμπι, ενοχλη-

μένος φώναξε, να ορίσουν και τί-

ποτα για το «νησί» Κόρμπι!!

Με μακράς διαρκείας - προ ημερησίας - θέματα ασχολήθηκε το Δη-

μοτικό συμβούλιο Βάρης, ενώ ακολουθούσαν άλλα 19 θέματα. με

πρώτο και βασικότερο το Τεχνικό Πρόγραμμα Παλληνης.

Εθίγησαν οι σχολικές εγκαταστάσεις, η καθαριότητα στην πόλη, η

κοινωνική πρόνοια και πολλά άλλα θέματα.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα ψήφισε το Δημοτικό

Συμβούλιο Βάρης την περασμένη Τετάρτη, με-

τά από 2ωρη προ ημερησίας συζήτηση του Δ.Σ.

με ερωτήσεις από συμβούλους της μειοψη-

φίας. Το Τεχνικό περιλαμβάνει έργα ανάπλα-

σης της πόλης, όπως η “Η Πράσινη ζωή στην

πόλη”, που έχει ήδη εγκριθεί και θα προχωρή-

σει στις αρχές του 2010, οδποιϊες κλπ.

Οι πτέρυγες της μειοψηφίας καταψήφισαν το

Τεχνικό Πρόγραμμα πλήν του Παν. Μωραϊτη

από την παράταξη του Κ. Μπαγλατζή.

Ο Δήμαρχος στη σύντομη εισήγησή του έκανε

έναν μίνι απολογισμό τονίζοντας ότι περίμενε

κάποια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ στο Δήμο. 

«Ελπίζω με τη νέα κυβέρνηση να έχουμε καλύ-
τερη τύχη».
Με λίγες λέξεις επεσήμανε: Παλέψαμε με τις
δικές μας δυνάμεις. Στις περισσότερες υπηρε-
σίες έχει γίνει νοικοκύρεμα όπως φαίνεται και
στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Είχα ανακοινώσει προ καιρού 50 μικροέργα
που έχουν υλοποιηθεί τα 40. Εργα που διευκο-
λύνουν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως
ηλεκτροφωτισμός, πλατεία στο Κόρμπι, παρα-
λιακό μέτωπο Βάρκιζας κλπ. Τελειώσαμε όλες
τις μελέτες για τα μεγάλα έργα. 

Δουλεύουμε μόνοι μας, αλλά ο Δήμος αλλάζει.
Από το Μάιο που είχαμε τις Ευρωεκλογές σχε-
δόν καθόμαστε. Δεν λειτουργεί η Κεντρική Δι-
οίκηση. Βρισκόμαστε σε αναμονή.

― Ανάπλαση πόλης - Ποιότητα ζωής (πράσι-

νο) εγκεκριμένο με 1.5 εκατομ. ευρώ

― Οδοποιία στη Μηλαδέζα

― Δημοτική Οδοποιϊα σε όλο το Δήμο

― Ανέγερση Δημοτικού Κτιρίου

― Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού στη Μηλα-

δέζα από τον ΕΣΠΑ

― και 3ο Βρεφονηπιακό στον Ασύρματο σε συ-

νεργασία με τη Νομαρχία

Σ.Σ. Δεν ξέρω αν οφείλεται  στη στασιμότητα

της κεντρικής διοίκησης η έλλειψη έργων ή

στην έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω Διοικητικής

μεταρρύθμισης, αλλά παρατηρείται στους πε-

ρισσότερους Δήμους.

Το έργο που παρουσιάζουν είναι κάποια συνε-

χιζόμενα έργα και απλή διαχείριση. Κανένα

νέο έργο με πνοή για την πόλη, για να αλλάξει

κάτι.

Αννα Μπουζιάνη

Τεχνικό Πρόγραμμα με μικροέργα
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Ε, όχι και κάγκελα 

στο συντριβάνι!

Καγκέλωμα στο συντριβάνι της κεντρικής

πλατείας πρότειναν από την τεχνική υπη-

ρεσία, γιατί μπαίνουν μέσα τα παιδιά, αλλά

και πέφτουν και τραυματίζονται.

Ο Δήμαρχος διαφώνησε (ευτυχώς) και ο

Θανόπουλος πρότεινε να το καταργήσουν

και να το κάνουν πράσινο, αφού έτσι κι αλ-

λιώς δεν καθαρίζεται ποτέ.

Τρίγωνα Πανοράματος!

Στα τρίγωνα Πανοράματος, όχι της Θεσσα-

λονίκης που είναι νοστιμότατα, αλλά στα

πολεοδομικά τρίγωνα του Πανοράματος

Βούλας, που μένουν αφρόντιστα και βρί-

σκονται κάποιοι επιτήδειοι κάτοικοι που τα

οικειοποιούνται, αναφέρθηκε ο Π. Θανό-

πουλος, στην τελευταία συνεδρίαση του

Δ.Σ.

Και οι αποτμήσεις συμπληρώνουμε εμείς,

που κάποιοι σοφοί συγκοινωνιολόγοι, άφη-

σαν προκειμένου να έχουν ορατότητα οι

οδηγοί, αλλά έχουν γίνει κήποι κάποιων

«έξυπνων» όμορων ιδιοκτητών, με αποτέ-

λεσμα να προκαλούνται τροχαία ατυχήμα-

τα.

Και ήρθαμε στις

λυόμενες αίθουσες! 

Το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο βρίσκεται ακόμα ως

όνειρο στο μυαλό κάποιων, αφού τόσα

χρόνια δεν προχώρησε η απαλλοτρίωση

του ακινήτου και η σχολική κοινότητα

ασφυκτιά πλέον. Πριν δύο τρία χρόνια φώ-

ναζαν εκπαιδευτικοί και γονείς ότι δεν πά-

ει άλλο. Και να που ήρθε η ημέρα. Τα πρώ-

τα λυόμενα εγκρίθηκαν από το Δημοτικό

Συμβούλιο για να εγκατασταθούν στο 2ο

Γυμνάσιο-Λύκειο. 

Ορθώς είπε η Νανά Καραγιάν ότι αισθάνε-

ται ντροπή μετά από τόσα χρόνια αγώνες,

να παίρνουμε απόφαση σήμερα για κονδύ-

λι προκειμένου να γίνουν προκατασκευα-

σμένες αίθουσες.

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΛΑ ΦΑΝΕΡΑ

Μετά την ανοιχτή σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου και την παρουσίαση

από τον Υπουργό Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης Γιάννη Ραγκούση, του προσχέδιου του Νόμου για την ανάρτηση των απο-

φάσεων και πράξεων των Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων, αυτό

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (www.opengov.gr/ypes/) για δημόσια διαβούλευση

από την 7η Δεκεμβρίου, μέχρι 7 Ιανουαρίου 2010.

Η αλήθεια είναι ότι το μέτρο βρήκε ανταπόκριση και θεωρείται θετικό, αν κρί-

νουμε από μια απλή περιήγηση που πραγματοποιήσαμε, όπου διαπιστώσαμε ότι

έχουν γίνει χρήσιμες και εποικοδομητικές προτάσεις.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, στην εισαγωγή ο Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης

το σχέδιο νόμου «έχει ως στόχο τη διαφάνεια, την ανοικτή διακυβέρνηση, την

πρόληψη και αποφυγή φαινομένων κακοδιαχείρισης το δημόσιου πλούτου και

αποτροπή της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο και σε όλους τους τομείς. Πρακτικά

δεν εξαιρείται κανένα όργανο, από την υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο

όλων των αποφάσεων και πράξεων ως προϋπόθεση για τη νομιμότητά τους».

Οι ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου εφαρμόζονται σε Νόμους,

Προεδρικά Διατάγματα και σε πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το

Υπουργικό Συμβούλιο κλπ., οι Υπουργοί μέχρι και οι Γενικοί Γραμματείς των

Υπουργείων και τα όργανα των ΝΠΔΔ κλπ. καθώς και τα αιρετά όργανα της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (άρθρο 2) λεπτομερώς ποι-

ες πράξεις, δημοσιεύονται και επί το τεχνοκρατικότερο «αναρτώνται» στο δια-

δίκτυο.

Πάγωσαν τα τέλη στη Βουλιαγμένη

Δημοτικά τέλη συζήτησε και ψήφισε ο Δήμος Βουλιαγμένης, αφήνοντας τις

ίδιες τιμές με της περυσινής χρονιάς. 

Με ομόφωνη απόφαση ενέκρινε να παγώσουν οι τιμές στα τέλη καθαριότητας –

φωτισμού και Δημοτικού φόρου, κοινόχρηστοι χώροι κα συντελεστή Τ.Α.Π. για

το 2010. Ετσι παραμένουν ίδιες:

Κατοικές 2,20€/τ.μ.

Επιχειρήσεις 6,52€/τ.μ

ΤΑΠ 0,35‰ και είναι το ανώτερο που προβλέπει ο νόμος 2130 αρ.24 παρ.2.

Τις ίδιες τιμές άφησε και στα τέλη για το Δημοτικό Κοιμητήριο.

Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μ.μ.

Μεταξύ των θεμάτων επίλέγουμε: 

13. Περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στα αδόμητα τμήματα των Ο.Τ 70,75

που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα για χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον έτους, προ-

κειμένου να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης. 

14. «Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του εντόμου MARCHALINA HELLENICA

17. Επί αίτησης για τοποθέτηση Φυλακίου Ασφαλείας επί της οδού Αύρας 6. 

19. Eπί   εγγράφου του Ελληνικού Περιφερειακού Αναπτυξιακού Κέντρου σχετικά με

πρόταση συμμετοχής στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Δήμων. 

20, 21, 22.  Επί   εγγράφοων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με άρση απαλλοτρίω-

σης ιδιοκτησιών στην οδό Δαιδάλου στο Ο.Τ 30, στην οδό Ιάσονος, στα Ο.Τ 1 & 3 (συμ-

βολή οδών Εκάβης & Βορρεού). 

23. Επί  εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την υπ΄αριθμ. 2536/2008 απόφα-

ση του Δ. Πρωτ. Πειραιά, εκδοθείσα επί Προσφυγής της Εκκλησίας Ελλάδος κατά Ελλ.

Δημοσίου, Δήμου Βουλιαγμένης και Γ. Ζωγράφου/Α. Χωναίου αφορώσα αυτοδίκαιη άρ-

ση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ 55 και 55Β. 

24. Επί εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστων εκτά-

σεων από το 318 τεμάχιο του αγροκτήματος Βάρης. 
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Ένας προφητικός διάλογος μεταξύ του Αθη-
ναίου Ξενοφώντος και του Λακεδαιμονίου
στρατηγού Χειρισόφου.

Τώ μεν γαρ αληθεί  πάντων συνάδει τα υπάρχο-

ντα, τώ δε ψευδεί  ταχύ  διαφωνεί τ’ αληθές.

(Αριστοτέλης)

Ο Ξενοφών, ιστορικός συγγραφέας και εν δυ-

νάμει φιλόσοφος αλλά πρωτίστως ικανότατος

επαγγελματίας πολεμιστής και τιμημένος

στρατηγός, γεννήθηκε στον Δήμο Ερχιέων

της Αττικής από εύπορους γονείς που ανήκαν

στην τάξη των Ιππέων.

Όταν ακόμη ήταν νέος συνάντησε τον Σωκρά-

τη  και τον ρώτησε: «Δάσκαλε, πως μπορώ να

γίνω καλός και αγαθός;» Και εκείνος του απά-

ντησε «Έπου και μάνθανε», δηλαδή ακολούθα

με και μάθαινε.

Έτσι έγινε μαθητής του Σωκράτη, τον οποίο

θαύμαζε και λάτρευε. Εκ φύσεως όμως αντιρ-

ρησίας, συχνά προέβαλε τις θέσεις του. Μα κα-

λός στη φιλοσοφική ποτέ δεν κατάφερε να γί-

νει, γιατί τον κέρδιζε η ζωή στη φύση, η ζωή

στα γυμναστήρια, η συμμετοχή στους αγώνες

και ιδιαίτερα στην πάλη. Γνωστό βέβαια και σή-

μερα είναι, ότι  όπου υπάρχει η μονόπλευρη

άθληση του σώματος, εκεί και η καλλιέργεια

του πνεύματος ενίοτε υστερεί. 

Εκείνη την εποχή οι Πέρσες ήταν  το “φαινο-

μενικά’’ αντίπαλο αλλά στην πραγματικότητα

συνεργαζόμενο στρατιωτικά και οικονομικά

κράτος αλλά και ο βαφτιζόμενος - για λαϊκή

κατανάλωση - εχθρός των  Ελληνικών Πόλεων.

Δυστυχώς αυτή η διγλωσσία και σήμερα δεν

εξέλιπεν.

Έτσι παρουσιαζόταν τότε συχνά το φαινόμενο:

οι Πέρσες να επιστρατεύουν Έλληνες μισθο-

φόρους ή μη, για να αντιμετωπίσουν τις εσω-

τερικές τους διενέξεις και συρράξεις αλλά και

τις εξωτερικές πολεμικές συγκρούσεις και εκ-

στρατείες εναντίον άλλων λαών ακόμα και

εναντίον των Ελλήνων. Εξάλλου οι Πέρσες

εκαλούντο συχνά από Ελληνικές Πόλεις για

βοήθεια στις εσωτερικές μεταξύ των ελληνι-

κών πόλεων διαμάχες. Με δυο λόγια οι Πέρσες

με το χρήμα τους, είχαν διεισδύσει για τα κα-

λά στα ελληνικά πράγματα και είχαν εύκολα

διαβρώσει πατριωτικές συνειδήσεις ενώ οι Έλ-

ληνες εν ολίγοις είχαν αποβεί οι μισθοφόροι

“ράμπο” της εποχής.

Ούτω  πως, όταν  ο Κύρος, “βασιλόπαις” ων,

θέλησε να εκστρατεύσει εναντίον του Πέρση

βασιλιά Αρταξέρξη, για να του πάρει το θρόνο,

που να σημειωθεί ότι ο Αρταξέρξης ετύγχανε

να είναι και αδελφός του πατέρα του, ζήτησε

βοήθεια από τους Έλληνες μισθοφόρους. 

Ο Ξενοφών μαζί με άλλους λοιπόν παίρνει την

πρόσκληση από τον Κύρο: «Έλα κοντά μου, σε

χρειάζομαι». Διστάζει αλλά και θέλει. Πολιτικά

είναι συντηρητικός. Δεξιός που θα λέγαμε σή-

μερα. Στην Αθήνα το κλίμα είναι αυστηρά δη-

μοκρατικό και αυτό δεν τον σηκώνει. Σκέφτε-

ται  όμως  το “πρέπον”. Ρωτά τον Σωκράτη.

«Πράξε ό,τι σου απαντήσουν οι Δελφοί» τον

συμβουλεύει. Ο Ξενοφών όμως το έχει αποφα-

σίσει και ρωτά πονηρά τους Δελφούς  «ποιά

θυσία πρέπει να κάνω για να με αφήσετε να

πάω». Έτσι “θυσιάζει” κατά τα πανάρχαια και

σύγχρονα ειωθότα στο θεό για να παραβιάσει

το “πρέπον” και να αποσπάσει την έγκριση του

θεού. Πηγαίνει κατ΄αρχήν σαν στρατιώττης

γρήγορα όμως προάγεται σε στρατηγός. Εκεί

συναντά και τον στρατηγό Χειρίσοφο, απε-

σταλμένο από τη Σπάρτη με 700  άνδρες Σπαρ-

τιάτες για βοήθεια. (401 π.Χ.) Ο Λακεδαιμόνιος

Χειρίσοφος έχαιρε φήμης ανδρείου πολεμι-

στού και  ικανοτάτου στρατηγού. 

Γίνεται μάχη στα Κούναξα.  Σκοτώνεται ο Κύ-

ρος και ο Πέρσης Σατράπης, δηλ. Διοικητής

Τισσαφέρνης - που δεν χώνευε τους Έλληνες

- συλλαμβάνει και σκοτώνει την ηγεσία των μι-

σθοφόρων. Οι Έλληνες μένουν ακέφαλοι ηγε-

τικά και εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους. Ο

Ναπολέων στο “Εγχειρίδιο του Πολέμου” γρά-

φει πως δεν υπάρχει τίποτα τραγικότερο θέα-

μα, από ένα στρατό που οπισθοχωρεί άτακτα

και χωρίς ηγετική κεφαλή.

Για την αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας

έκρυθμης κατάστασης, συγκαλείται συμβούλιο

στο στρατόπεδο των Ελλήνων μισθοφόρων.

Εκλέγονται πέντε αρχηγοί στρατηγοί για να

οδηγήσουν τους “Μυρίους” μισθοφόρους στην

“Κάθοδο” τους δηλαδή στην ιστορική επιστρο-

φή στην πατρίδα. Μεταξύ αυτών των στρατη-

γών επιλέγεται και ο Ξενοφών που  από  ιππέ-

ας προάγεται σε στρατηγό λόγω των ξεχωρι-

στών πολεμικών ικανοτήτων του. Αυτοί τώρα

οι στρατηγοί εντέλλονται να οδηγήσουν τους

Μυρίους μισθοφόρους στην κάθοδό τους στη

πατρίδα, περνώντας κάτω από ιδιαίτερα αντί-

ξοες συνθήκες, μέσα από τα εδάφη του Κουρ-

διστάν, Αρμενίας ως την Τραπεζούντα και τη

Μαύρη Θάλασσα. 

Σε κάποια στιγμή της πορείας τότε έγινε και ο

ιστορικός διάλογος που οδήγησε σε ρήξη  Ξε-

νοφώντα και Χειρίσοφο. «Χειρίσοφε, λέει ει-

ρωνικά ο Ξενοφών, πες μου είναι αλήθεια αυτά

που ακούω, ότι εσείς οι Σπαρτιάτες αν  δεν

ανήκετε στην τάξη των ευγενών, από μικροί

εκπαιδεύεσθε στην κλοπή. Και αυτή την πράξη

τη θεωρείτε νόμιμη και αξιέπαινη. Και όσοι κλέ-

φτες συλλαμβάνονται μαστιγώνονται αλλά όχι

για την αξιόποινη πράξη αλλά για την ανικανό-

τητα τους που άφησαν να συλληφθούν;»

Και ο Χειρίσοφος:  

«Ναι πραγματικά, ίσως κάτι τέτοιο μπορεί να

συμβαίνει, γιατί είναι μέρος της εκπαίδευσης

για σκληρή επιβίωση. Αλλά και εγώ μαθαίνω

πως και εσείς οι Αθηναίοι είστε ικανότατοι

στην κλοπή των χρημάτων - και μάλιστα του

δημοσίου - και ότι την ικανότητα αυτή την δια-

θέτουν οι καλύτεροι από εσάς , οι υψηλότερα

ιστάμενοι στην εξουσία, αυτοί δηλαδή που δια-

χειρίζονται τις δημόσιες υποθέσεις».  Και στον

αρχαίο λόγο: «Καγώ υμάς τους Αθηναίους

ακούω δεινούς είναι κλέπτειν τα δημόσια και

τους κρατίστους μέντοι μάλιστα είπερ υμίν οι

κράτιστοι άρχειν αξιούνται». 

Πραγματικά τελικά φαίνεται τα γονίδια είναι

κληρονομικά σε διαχρονική πορεία και μετάβα-

ση η οποία βεβαίως ουδεμίαν χρείαν αποδείξε-

ως έχει. Τα φαινόμενα τα σημερινά και τα τρέ-

χοντα των ημερών μας, επιβεβαιώνουν «το σο-

φόν και αληθές του λόγου του Χειρισόφου». 

Και εξ αυτών όλων συνάγεται ότι κάθε εκτρο-

πή εκ του γονυδιακά καθορισμένου είναι θεω-

ρητικά απίθανη. Δηλαδή όπως φαίνεται το μέλ-

λον μας είναι πλέον καθορισμένο να είναι ταυ-

τισμένο με την κλοπή. Ησυχάστε όμως. Προ-

φητικά ο Επίκουρος, πολλούς αιώνες προτού

ακόμα διατυπωθεί η σύγχρονη “θεωρία του Χά-

ους’’, του απρόβλεπτου που έδωσε και το τέ-

λος της βεβαιότητας, μας έδωσε την ελπίδα

του διαφορετικού, την ελπίδα της παράκαμψης

του προκαθορισμένου. Ο Επίκουρος λοιπόν,

στην επιστολή του προς τον Μενοικέα, τον γιο

του Κρέοντα που έπεσε από τα τείχη ακολου-

θώντας τη σύσταση του Τειρεσία για να σωθεί

η Θήβα, γράφει «την δε υπό τινων  δεσπότιν ει-

σαγομένην πάντων αγγέλοντος….επεί κρείτ-

ττον ην τω περί θεών μύθω κατακολουθείν η τη

των φυσικών ειμαρμένη δουλεύειν. Ο μεν γάρ

ελπίδα παραιτήσεως υπογράφει θεών δια τι-

μής, η δε απαραίτητον έχει την ανάγκην». 

Δηλαδή στην γραμμένη τύχη, εκείνη που προ-

τείνουν όσοι τα ξέρουν όλα,  μη δίνεις πολλή

σημασία. Είναι προτιμότερο να ακολουθούμε

το μύθο περί θεών - που θα μας χαρίσει το

απρόβλεπτο - παρά να υποτασσόμεθα στην ει-

μαρμένη, στην μοίρα που μας λένε οι σοφοί.

Γιατί αυτοί οι θεοί είναι εκείνοι που δίνουν την

ελπίδα, την ελπίδα για το απρόβλεπτο.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––––––

Βοηθήματα

1) Ξενοφών: ‘’Κύρου Ανάβασις’’ εκδ. Κάκτος 1993

2) Il. Prigorine: “Το Τέλος της Βεβαιότητας” εκδ.

Κάτοπτρο 1997

3) Γ. Μιστριώτη: “Θουκυδίδου Ξυγγραφή” Εκ.δ Σα-

κελλαρίου 1902

4) Ναπολέων: “Εγχειρίδιο Πολέμου”, Εκδ. Αρκτος 1993 

Διάλογος Ξενοφώντος και Χειρισόφου

Είναι πανδημία ή μας δουλεύουνε χοντρά; Γιατί αν είναι

πανδημία, το κράτος βρίσκεται «ξεβράκωτο» και προσπα-

θεί να μπαλώσει τις τρύπες του με «τρομοκρατία» εμβο-

λιασμού. Εκτός και είναι της …κονόμας.

Την περασμένη εβδομάδα αρρώστησε μέλος της οικογε-

νείας μου με υψηλό πυρετό, πόνους στα κόκαλα κλπ.

Την τρίτη ημέρα επικοινώνησα με το γιατρό, ο οποίος μου

είπε να του κάνω το τεστ της νέας γρίπης για να βεβαιω-

θούμε. Και με κατηύθυνε ή στο Ασκληπιείο Βούλας ή στο

Κέντρο Υγείας Βάρης, που τελικά όμως κανένα δεν κάνει

το τεστ. Για να το κάνεις πρέπει να πας σε ιδιωτικό εργα-

στήριο, να ακουμπήσεις 60-70 ευρώ και αν βγει θετικό να

προχωρήσεις στο επόμενο βήμα με άλλα 180 ευρώ. Κο-

νόμα γερή για τα εργαστήριο δηλαδή. Να σκεφτείτε ότι

δουλεύουν σε 24ωρη βάση, γιατί δεν προλαβαίνουν.

Το εμβόλιο εν τω μεταξύ το κάνει μόνο το Κέντρο Υγείας

Βάρης για μια περιοχή τεράστια χιλιομετρικά και πληθυ-

σμιακά, με αποτέλεσμα να περιμένουν ουρές…

Τελικά μου μυρίζει «τρομοκρατία» νέου τύπου όλη η ιστο-

ρία. Γινόμαστε χαμστεράκια προς πειραματισμόν ομαδι-

κής κατεύθυνσης…

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Είναι η ομάδα «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ, για την ασφάλεια, τον πολιτισμό και το περιβάλλον
στους δρόμους». Στόχος τους είναι η βελτίωση των συν-

θηκών στη Λεωφόρο Μαραθώνος, η οποία έχει εξελιχθεί

σε κεντρική οδική αρτηρία της περιοχής των Μεσογείων

και σε δρόμο που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Ο μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων, οι κακοτεχνίες

κατά μήκος της λεωφόρου, οι διαφημιστικές πινακίδες που

έχουν «χτισθεί» παραπλεύρως αλλά και οι μικρότερες που

εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, είναι μερικά από τα θέ-

ματα που θέλουμε να διορθωθούν, αλλά να ενταθεί και η

προσπάθεια ενημέρωσης των οδηγών, προκειμένου να βελ-

τιώσουμε την οδική μας συμπεριφορά.

Έχουν ήδη στο ενεργητικό τους:

• Εκδήλωση, στην οποία ομιλητές ήταν η πρόεδρος του

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλω-

νάς», ο διοικητής Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, και η

ομάδα Εθελοντών Ε.Ο.Μ.Α.Κ. που έκανε επίδειξη για την

παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος,

στην οποία επέλεξαν κατόπιν ευγενούς άμιλλας και το

λογότυπο και σύνθημα της εκστρατείας τους.

• Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε σχολεία της

Παλλήνης, δόθηκαν ειδικά έντυπα από την Τροχαία Αγ.

Παρασκευής για την οδική ασφάλεια, ξεχωριστά για τους

γονείς και για τους μαθητές, σε συνεργασία με την ΕΛ-

ΠΑ. Επίσης η κοινωνία πολιτών πέτυχε να τοποθετηθούν

ειδικά προειδοποιητικά σήματα για τους οδηγούς στο

ύψος του 1ου Λυκείου και πρώτου Γυμνασίου Παλλήνης.

“Ηλθε η ώρα να δυναμώσει η φωνή μας”
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 

λέει η ομάδα και προτείνουν σε όποιον ενδιαφέρεται να

συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την πρωτοβουλία, να πα-

ρευρεθεί  στη συγκέντρωση, που θα γίνει τη Δευτέρα 14

Δεκεμβρίου, στις 7:00μ.μ., στην αίθουσα του Κοινοτικού

Καταστήματος Πικερμίου (πλατεία Πικερμίου – Άγιος

Χριστόφορος)

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Φρένο στην οδήγηση – Γκάζι στη ζωή»
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Ο βραχνάς της οικονομικής μας αθλιότητας δεν αφήνει τους

πολίτες να διαβάσουν τα ψιλά γράμματα πίσω από τα λαο-

πλάνα συνθήματα μιάς ανορθολογικής αξιολόγησης προτε-

ραιοτήτων. «Λεφτά υπάρχουν», διακήρυττε προεκλογικά ο

νυν πρωθυπουργός κι αφού έπεισε το 44% όσων πήγαν να

ψηφίσουν, πλήττει τώρα με αμείλικτο φραγγέλιο τους αντε-

θνικώς δρώντες που έκρυβαν τόσα χρόνια αυτά τα λεφτά. Εί-

ναι οι πορωμένοι κερδοσκόποι Μπάμπης ο καφετζής και Ευ-

λαμπία η παραδουλεύτρα. Ο πρώτος έκρυβε σε κρυφό πάτο

του κουτιού της ζάχαρης 320 ευρώ και η δεύτερη δεν δήλω-

νε στην Εφορία τα τυχερά που εξοικονομούσε από τους ενοί-

κους της πολυκατοικίας.

Οι αληθινοί φοροφυγάδες ολκής θα παραμείνουν και πάλι στο

απυρόβλητο αφού ο δικομματισμός τούς έχει εφοδιάσει με

βαρύ οπλισμό προστασίας από την όποια απόπειρα του αυτο-

αναιρούμενου κράτους μας ν’ απλώσει χέρι στη λεία τους. Η

δε υπό σκέψιν φορολόγηση των μεγαλοκαταθετών, εάν πε-

ράσει το κατώφλι της Βουλής θα έχει απλώς ως αποτέλεσμα

την μεταφορά ιλιγγιωδών ποσών στο εξωτερικό και όχι την

αναγκαία τόνωση της αγοράς και των κρατικών ταμείων. Τό-

νωση που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν η κυβέρνηση ανέ-

στελλε την εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για όσους προέ-

βαιναν σε παραγωγικές επενδύσεις τουλάχιστον του 50%

των ανενεργών κεφαλαίων τους. Δελεάζοντάς τους παράλ-

ληλα και με άλλα κίνητρα. Έτσι, και η αγορά θα έβλεπε ζεστό

χρήμα και το κράτος θα εισέπραττε τα 19άρια του Φ.Π.Α. -χώ-

ρια τ’ άλλα συμπαρομαρτούντα έσοδα -αλλά και θα δημιουρ-

γούνταν νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που τώρα επι-

βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Δ., ενώ θα μπορούσαν να μετατραπούν

σε καταναλωτές και φορολογούμενους.

Λεφτά, πράγματι υπάρχουν, αλλά για να τα ξετρυπώσεις από

τα πειρατικά σεντούκια, πρέπει να ‘σαι γάτος κι όχι μπουντα-

λάς. Και επιπλέον να διαθέτεις τις κατά Κάλβον αρετή και

τόλμη φιλοπατρίας. Χαρίσματα που δυστυχώς για την πατρί-

δα δεν κοσμούν τον κατά πλειοψηφία αχάριστο προς τους

Έλληνες πολιτικό κόσμο μας. Έτσι, παρά τις φιλότιμες προ-

σπάθειες του υπουργού Οικονομικών να αποσπάσει περίοδο

χάριτος από τους Ευρωπαίους ιεροεξεταστές-η λέξη έλεος

θα ταίριαζε καλύτερα-ο αντικαταστάτης του Χοακίν Αλμού-

νια, Όλι Ρεν, διαμηνύει ούτε λίγο ούτε πολύ στην ελληνική

κυβέρνηση «κόφτε τον λαιμό σας και περιορίστε άμεσα το έλ-

λειμμα». Κι επειδή ουδείς των κυβερνώντων προτίθεται να

κόψει τον πολύτιμο λαιμό του, θα βάλουν στην κλίνη του

Προκρούστη, για απειροστή φορά από την μεταπολίτευση ως

σήμερα, όσους Έλληνες αδυνατούν να φοροδιαφύγουν, ή να

εκβιάσουν το κράτος και χρατς λίγο πόδι απ’ τον ένα, λίγο χέ-

ρι απ’ τον άλλο, «ορίστε πολυχρονεμένε μας κύριε Ρεν, κάτι

μαζέψαμε». Το «λεφτά υπάρχουν» επιδέχεται άλλωστε ποικί-

λων ερμηνειών και εφαρμογών. Και το «πρώτα ο πολίτης»,

επίσης. Πολίτη Νίκο, στο φώναζα χρόνια ότι υποσκάπτεις την

Εθνική Οικονομία με το να μην δηλώνεις το επιπλέον εισόδη-

μά σου από το delivery πίτσας τα βράδια, αλλά εσύ δεν με

άκουγες. Ορίστε τώρα που φτάσαμε! Για έλα δω πρώτος εσύ,

πολίτη Νίκο.

Όσο, λοιπόν, εμείς θα ψάχνουμε εναγωνίως στις τσέπες των

ρούχων μας στην ντουλάπα, μήπως κι έχουμε ξεχάσει εκεί λί-

γα φραγκοδίφραγκα,  όσο η κυβέρνηση θα ψάχνει γενικούς

γραμματείς για τα υπουργεία, ανάλογης ελληνοφρένειας με

την Ρεπουσοειδή γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, κυρία

Δραγώνα, όσο η αξιωματική αντιπολίτευση θα ψάχνει το νέο

στυλ της και η Αριστερά θα απαιτεί ή τα πάντα τώρα ή τίπο-

τε, ο Γιώργος Παπανδρέου θα αισθάνεται απερίσπαστος να

προωθήσει τις επιλογές της πεφιλημένης του «παγκόσμιας

διακυβέρνησης» για το ελλαδικό προτεκτοράτο. Ήδη καθί-

σταται ευδιάκριτο ότι χλωμιάζει η προοπτική ενός ελληνικού

βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.

Εκείνος που κατηγορούσε τον Κώστα Καραμανλή για κρυφή

ατζέντα στην εξωτερική πολιτική, την εφαρμόζει τώρα κατά

γράμμα προκρίνοντας τις απευθείας διαπραγματεύσεις με

τους Σκοπιανούς για το πόση Μακεδονία θα παραχωρήσει

στην ονομασία τους η από λαστέξ «εθνική κόκκινη γραμμή»

μας. Η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο αναμένεται

να παρέλθει με τις ανώδυνες συστάσεις των εταίρων μας

προς Ελλάδα και Σκόπια να «συνεργαστούν σε πνεύμα καλής

γειτονίας, ώστε να εξευρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση στο

θέμα της ονομασίας, υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε». 

Θα έχετε ίσως παρατηρήσει ότι από τη στιγμή που ορκίστηκε

η νέα κυβέρνηση έως σήμερα, απουσιάζει κάθε αναφορά σε

παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας από την τουρ-

κική αεροπορία, τόσο στα δελτία ειδήσεων των κρατικών κα-

ναλιών, όσο και σ’ εκείνα των μεγάλων ιδιωτικών. Εξυπακού-

εται βέβαια ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν σε καθημερινή βάση

την έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμά-

των στο Αιγαίο. 

Ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε γενναιό-

φρονες επιθέσεις φιλίας προς τους βουλιμικούς γείτονές μας

συνεχίζοντας την επικίνδυνη πολιτική των ανανταπόδοτων

παραχωρήσεων προς την Τουρκία, που πρώτος εγκαινίασε ο

Γ. Παπανδρέου ως υπουργός Εξωτερικών των κυβερνήσεων

Σημίτη, για να την συνεχίσει η Ν.Δ. με τη Ντόρα Μπακογιάν-

νη. Χαρακτηριστικό δείγμα η πρόσφατη απόφαση του υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας (;;;) να διαλύσει τα δύο από τα τέσσε-

ρα αερόστρωμνα σκάφη μεταφοράς της Δύναμης Ταχείας

Επέμβασης σε απειλούμενα νησιά μας. Την ίδια ώρα η πολε-

μική βιομηχανία της «φίλης» Τουρκίας παράγει με υπερεντα-

τικούς ρυθμούς δεκάδες αποβατικά σκάφη κάθε χρόνο και

εφοδιάζει την στρατιά Έβρου με πλωτές γέφυρες.

Κι όμως, μετά το ενθουσιώδες “Bravo Yiorgo” του τουρκικού

Τύπου, την επομένη της εκλογικής νίκης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο αχά-

ριστος γείτονας Ερντογάν-που τόσο γρήγορα λησμόνησε ότι

το πρώτο ταξίδι του πρωθυπουργού μας ήταν στην Τουρκία-

τράβηξε το αυτί του «Γιόργκου» με την αυστηρή υπόδειξη ότι

το Γιουνανιστάν πρέπει ν’ αφήσει τα τερτίπια και ν’ αναγνω-

ρίσει αμέσως την «Μακεδονία» ως νέτα σκέτα Μακεδονία.

Μήπως ακούσατε κάποιο απαντητικό σχόλιο του πρωθυπουρ-

γού και υπουργού των Εξωτερικών (θελημάτων), ή έστω του

κυβερνητικού εκπροσώπου;

Αλλά ας αφήσουμε τα εθνικά μας θέματα στα στιβαρά χέρια

της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» κι ας επανέλθουμε στο κυ-

νήγι του δίφραγκου. Κύριε υπουργέ των Οικονομικών, εκεί-

νον τον αισχροκερδή περιπτερά μπροστά από το υπουργείο

σου, τον χούφτωσες; Χούφτωστον, χούφτωστον.

Όσο εμείς κυνηγάμε το δίφραγκο
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Σαν ζωντανό οργανισμό πρέπει να δούμε

τους Δήμους μας γιατί η κάθε πόλη είναι

ένας ζωντανός οργανισμός. Γεννιέται,

αναπτύσσεται, ακμάζει ή φθίνει και κάποτε

πεθαίνει. Όταν οι λόγοι του θανάτου κάθε

πόλης – Δήμου δεν είναι εξωτερικοί όπως

πόλεμοι, σεισμοί, πυρκαγιές αλλά είναι

εσωτερικοί νοσογόνοι, η παρακμή έρχεται

αργά και είναι ελάχιστα αντιληπτή στους

πολλούς δημότες γιατί και αυτοί σιγά σιγά

προσαρμόζονται στην κατιούσα πορεία

της. Μεγαλύτερη αιτία παρακμής και εγκα-

τάλειψης μιας πόλης είναι η αδυναμία δια-

βίωσης των δημοτών της με ό,τι συνεπάγε-

ται η έννοια του όρου.

Στις πόλεις οι δυνατότητες του πρασίνου

είναι πολλές. Μας δίνει το οξυγόνο, μετα-

βάλει το κλίμα της περιοχής, περιορίζει τη

βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου, μειώνει

τους θορύβους, εμποδίζει τους ρύπους,

εμποδίζει την απώλεια εδάφους από τη

διάβρωση, συντηρεί την πανίδα, ομορφαί-

νει το περιβάλλον, βοηθά ασυναίσθητα τις

κοινωνικές επαφές, διδάσκει τον άνθρωπο.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημασία των

στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος

στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου στις πό-

λεις. Τις πόλεις που ζούμε, τις πόλεις ζω-

ντανούς οργανισμούς. Μεγάλης σημασίας

στοιχεία πλούτου του φυσικού περιβάλλο-

ντος είναι τα φυσικά είδη, τα φυτά. Ψηλά,

χαμηλά, μέτρια. Σε διαφορετικές μορφές

και σχήματα με διάφορους τόνους και χρω-

ματισμούς, με διαφορετική υφή, πυκνότη-

τα, μυρωδιά και ανθοφορία. Με μια λέξη

ΠΡΑΣΙΝΟ. Αυτά εκφράζουν το σημαντικό-

τερο στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος

που έχει ανάγκη η πόλη και τη διάθεση των

κατοίκων της, το πράσινο που είναι αναπό-

σπαστο κομμάτι της δομής των πόλεων, εί-

ναι η ίδια μας η ζωή.

Η ανάγκη σημαντικής αύξησης του αστικού

πρασίνου με τη δημιουργία ελεύθερων και

φυτεμένων χώρων είναι κάτι που δεν αμφι-

σβητείται. Γι’ αυτό κατατάσσεται δεύτερο

στις προσδοκίες των δημοτών μετά την κα-

θαριότητα. Το να φυτεύσουμε λίγα δένδρα

ή να βάλουμε λίγα λουλούδια σε ζαρντινιέ-

ρες με χρώμα, δεν θα λύσει το πρόβλημα.

Η λύση πρέπει να είναι σφαιρική και όχι πε-

ριστασιακή. Γιατί η κακή λύση ενός προ-

βλήματος γεννά την αιτία ενός άλλου προ-

βλήματος. Πρέπει να μελετούμε την πόλη

μας με το φυσικό περίγυρο και να σεβόμα-

στε τη σχέση του ανθρώπου μ’ αυτήν. Μια

από τις πιο σημαντικές εργασίες που πρέ-

πει να κάνει ο κάθε Δήμος είναι να ορίσει

τις προτεραιότητές του. Ποιο βαθμό προτε-

ραιότητας πρέπει να έχει το πράσινο σε

σχέση με το αυτοκίνητο στο κέντρο της

πόλης; Θα διευκολύνουμε την αυτοκίνηση

και θα διώξουμε το πράσινο ή θα γίνει το

αντίθετο; Όταν συμβαίνει το πρώτο σε μια

πόλη τι γίνεται; 

Ανθρωπος ή τσιμέντο;

Μήπως τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν στα πε-

ζοδρόμια, μπαίνουν σε κοινόχρηστους χώ-

ρους και δεν αφήνουν χώρο για πεζούς;

Μήπως γεμίζουν θόρυβο και καυσαέρια την

πόλη; Ή ακόμη μήπως οι πεζοί θα πήγαιναν

πιο γρήγορα στον προορισμό τους εάν

υπήρχαν ευχάριστοι πεζόδρομοι ή ποδηλα-

τόδρομοι τις ώρες αιχμής; Θα γίνονται δια-

νοίξεις δρόμων και θα κόβονται δέντρα για

να παρκάρουν αυτοκίνητα ή θα γίνονται πε-

ζόδρομοι; Ανθρωπος ή αυτοκίνητο; Πρέπει

να θέσουμε τις προτεραιότητες. Το ίδιο

συμβαίνει με την άναρχη και αυθαίρετη δό-

μηση, χωρίς σχεδιασμό και προοπτική ανά-

πτυξης πρασίνου. Προκύπτει και εδώ το

ερώτημα άνθρωπος ή τσιμέντο;

Το πράσινο πρέπει να ξεκινάει από τα σπί-

τια και τα γραφεία, να προχωρά στους κή-

πους μεταξύ των σπιτιών, να συνεχίζει με

το δημοτικό πράσινο και να ενώνεται με τη

γεωργική ή δασική γη. Πόσο κακό παρά-

δειγμα αισθητικής είναι τα ξενόφερτα δα-

σικά κυπαρισοειδή δέντρα ή θάμνοι σε πε-

ριοχές παραθαλάσσιες, όταν φυτά του τό-

που μας, μας δίνουν όμορφες και πολλές

επιλογές.

Το πράσινο πρέπει να κυλά μέσα στην πό-

λη, να ζει μέσα σ’ αυτήν, να την κάνει να

αναπνέει φυσικά και κοινωνικά και να συν-

δέεται με το φυσικό τοπίο της πόλης. Όταν

υπάρχει η θέληση και το μεράκι για δημι-

ουργία πρασίνου σε μια πόλη, πρέπει να

προστατεύεται από της δημότες σαν κοι-

νωνικό αγαθό. Τότε και μόνο τότε θα μπο-

ρεί να υπάρξει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι

κάθε Δήμος είναι ένας ζωντανός οργανι-

σμός που αναπτύσσεται και ευημερεί όταν

υπάρχει πολιτισμός. Και πολιτισμός υπάρ-

χει όταν οι δημότες έχουν καταλάβει την

έννοιά του: 

Διατηρείτε λοιπόν, τους κοινόχρηστους

χώρους καθαρούς και προστατέψτε το

πράσινο. Τότε και μόνον τότε η ζωή μας γί-

νεται καλύτερη.

Χρήστος Μπέκας

Τεχν. Γεωπόνος Δήμου Σπάτων

ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΖΩΗ ΜΑΣ
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η είδηση ότι κλάπηκαν από τα κο-

μπιούτερ του πανεπιστημίου του

East Anglia περίπου 1000 e-mails

του ερευνητικού κέντρου που μελε-

τά τις κλιματικές αλλαγές, λίγες μέ-

ρες πριν από την Παγκόσμια Σύνοδο

στην Κοπεγχάγη για την αντιμετώ-

πιση των κλιματικών αλλαγών “τα-

ρακούνησε τα νερά”. 

Τα e-mails κυκλοφόρησαν στο διαδί-

κτυο, εκτείνονται σε ένα χρονικό

διάστημα άνω των 10 ετών και

έχουν απόλυτα συγκεκριμένα στοι-

χεία και ονόματα απ' όπου αποδει-

κνύεται ότι:

1) Οι ερευνητές - επιστήμονες του

university of East Anglia (ένα από τα

τέσσερα μεγαλύτερα παγκόσμια κέ-

ντρα που ερευνούν τις κλιματικές

αλλαγές) αλλοίωναν τα στατιστικά

δεδομένα θερμοκρασιών (αφαιρώ-

ντας μερικές "χαμηλές" θερμοκρα-

σίες) ώστε να προκύπτουν τα απο-

τελέσματα που αυτοί ήθελαν (να

φαίνεται δηλαδή άνοδος της παγκό-

σμιας θερμοκρασίας)!!

2) Οι ερευνητές προσπαθούσαν να

παρεμποδίσουν την δημοσίευση σε

διεθνή περιοδικά εργασιών επιστη-

μόνων που υποστηρίζουν επιστημο-

νικές απόψεις αντίθετες με τις δι-

κές τους (π.χ. υποστηρίζουν αυτοί

οι επιστήμονες ότι από το 1998 έως

σήμερα η παγκόσμια θερμοκρασία

"πέφτει ή μένει σταθερή" παρά το

ότι τα αέρια του θερμοκηπίου εξακο-

λουθούν να αυξάνονται ή ότι το κλί-

μα της γης κάνει κύκλους διά μέσου

των αιώνων και ότι ο άνθρωπος δεν

μπορεί να τους επηρρεάσει κλπ).

Το παραπάνω συμβάν ονομάστηκε

από τα ξένα ΜΜΕ "climategate" κατ'

αντιστοιχία με το γνωστό

watergate*. 

Στην χώρα μας περιέργως καλύφθη-

κε η είδηση αυτή. Εμείς σας τη με-

ταδίδουμε και σας παραπέμπουμε

στο internet, στους παρακάτω συν-

δέσμους (links):

1. The New York Times - 27 November 2009

2. The Daily Telegraph - 27 November

2009
Στοιχεία βρήκαμε από το www.kede.gr

* Watergate, ονομάστηκε ένα σκάν-

δαλο που έλαβε χώρα στην Αμερική,

όταν τον Ιούνιο του 1972 επί προε-

δρείας Ρίτσαρντ Νίξον, πιάστηκε επ’

αυτοφώρω η ομάδα “plumpers” (οι

υδραυλικοί) να τρυπώνει στα γραφεία

των Δημοκρατικών για την “επιδιόρ-

θωση των διαρροών”, ή αλλιώς για

την συγκάλυψη στοιχείων που δεν

έπρεπε να δουν το φως της δημοσιό-

τητας. Για την ιστορία τα γεγονότα

έγιναν ως εξής: 

Στις 1.47 το πρωί της Κυριακής 17

Ιουνίου 1972, ο φύλακας του ξενοδο-

χείου Watergate, Φρανκ Γουίλς, ενερ-

γοποίησε τον συναγερμό καθώς αντι-

λήφθηκε την παρουσία εισβολέων

που επιχειρούσαν να διαρρήξουν τα

γραφεία της Δημοκρατικής Παράτα-

ξης. Οι πέντε άντρες - μέλη της ομά-

δας των “υδραυλικών” - στην προσπά-

θειά τους να τοποθετήσουν “κοριούς”

στις τηλεφωνικές συσκευές των πο-

λιτικών τους αντιπάλων, συνελήφθη-

σαν επ’ αυτοφώρω και αποκαλύφθη-

κε ότι αποτελούσαν γέννημα - θρέμ-

μα του Λευκού Οίκου και σκοπός της

αποστολής τους ήταν η συγκάλυψη

στοιχείων που δεν έπρεπε να βγουν

στη δημοσιότητα.

Τελικά αποκαλύφθηκε ότι η διάρρηξη

στα γραφεία των Δημοκρατικών δεν

ήταν η μοναδική τους δραστηριότητα

αφού εννέα μήνες πριν, είχε προηγη-

θεί η παραβίαση του γραφείου του

Ντάνιελ Έλσμπεργκ, πρώην αναλυτή

του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Ο

άνθρωπος αυτός είχε τεθεί υπό πα-

ρακολούθηση από τους “μυστικούς

υπαλλήλους” του Λευκού Οίκου κα-

θώς είχε δημοσιεύσει στην “New York

Times” απόρρητη έκθεση του Πεντα-

γώνου αναφορικά με την αληθινή

ιστορία στο Βιετνάμ. 

Ο Νίξον θέλοντας να καλύψει τα δε-

δομένα χρησιμοποίησε τους “υδραυ-

λικούς” για να επισκευάσουν τις διαρ-

ροές του Λευκού Οίκου...

Σας θυμίζει κάτι όλη αυτή η ιστορία;
Με μια πρώτη ματιά η διαφορά που
βρίσκουμε είναι ότι ο Νίξον παραιτή-
θηκε ενώ ο δικός μας πήδηξε απ’ τον
5ο και η κυβέρνηση κάλυψε το σκάν-
δαλο με ερωτικές περιπτύξεις...

Η πολύ διαρροή φέρνει σήψη

Ειδήσεις για όλους

Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε…

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς,

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση

«Το συμπέρασμα είναι πλέον κοινό, καθολικό και επιτακτικό.
Η Κοινωνία απαιτεί να απαλλαγεί από τα φαινόμενα διαφθοράς, που βρίσκει διαρκώς μπροστά της. 
Η Οικονομία χρειάζεται δρόμους ανοιχτούς, χωρίς διόδια συναλλαγής.
Ο δημόσιος βίος υποχρεούται να ανατάξει το κύρος του. Και αυτό, μπορεί να το πετύχει μόνο μέ-

σα από την απόλυτη ανταπόκριση στο αυτονόητο: Την εμπέδωση της διαφάνειας παντού.
Με μία φράση: Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν έχει σκιές και δεν συμβιβάζεται με το γκρίζο. Μία
Ελλάδα με περισσότερο φως. Αυτή είναι η δέσμευση και το μήνυμά μας για τη σημερινή ημέ-

ρα, αλλά και για κάθε ημέρα».

Μόνο σαν ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε τη δήλωση αυτή, καθώς τα χρόνια που βρέθηκε η

Ν.Δ. στην εξουσία η διαφάνεια είχε γίνει «opac*».

* Opac: χρησιμοποιείται συνήθως για την περιγραφή μαύρων, πολύ χοντρών, αδιαφανών καλσόν.

Φονική η γρίπη των χοίρων, αν δεν κάνουμε όλοι το εμβόλιο

θα έχουμε πολλούς θανάτους, οικονομικά συμφέροντα παίζο-

νται, δημιουργήθηκε στα εργαστήρια ο ιός, συνομωσία σκο-

τεινών δυνάμεων για να μας κατευθύνουν.... και πολλές ακό-

μη παρόμοιες εκφράσεις ακούγονται τον τελευταίο καιρό στα

τηλεοπτικά παράθυρα αλλά και στα δικτυακά, με αποτέλεσμα

στο μυαλού του κόσμου να επικρατεί χάος. 

Επειδή η παραπληροφόσηση για την γρίπη “πάει σύννεφο” κι

επειδή με τη υγεία μας δεν παίζουμε κρατήστε τα παρακάτω

tips που προτείνουν για την πρόληψη της γρίπης από το πα-

νεπιστήμιο του Κάνσας (University of Kansas Hospital, Dept. of

Nursing Units).

“Οι μόνες πύλες εισόδου είναι τα ρουθούνια και το στόμα/ο λαιμός.

Σε μια παγκόσμια επιδημία αυτού του είδους, είναι σχεδόν αδύνατο

να αποφύγετε την επαφή με τον H1N1 παρά όλες τις προφυλάξεις.

Ενώ είστε ακόμα υγιείς και δεν παρουσιάζετε συμπτώματα μόλυνσης

από τον Η1Ν1, προκει-

μένου να αποτρέψετε

τον πολλαπλασιασμό

του ιού, την επιδείνωση

των συμπτωμάτων και

την ανάπτυξη δευτερο-

βάθμιων μολύνσεων,

μπορείτε να ακολουθή-

σετε μερικά πολύ απλά

βήματα:  

1. Κάνετε δύο φορές την ημέρα γαργάρες με θερμό αλατι-
σμένο νερό ή Listerine. Ο *H1N1 χρειάζεται να παραμείνει
στην περιοχή του λαιμού/ ρινικής κοιλότητας για 2-3 ημέρες
μετά από την αρχική μόλυνση προκειμένου να πολλαπλασια-
στεί και να παρουσιάσει χαρακτηριστικά συμπτώματα. Η απλή
γαργάρα αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό. Κατά μία έννοια, η
γαργάρα με αλατόνερο έχει την ίδια επίδραση σε ένα υγιές
άτομο που έχει το Tamiflu σε ένα μολυσμένο. Μην υποτιμήστε
αυτήν την απλή, ανέξοδη, και ισχυρή προληπτική μέθοδο. 
2. Φυσήξτε τη μύτη σας δυνατά μια φορά την ημέρα και κα-
θαρίστε και τα δύο ρουθούνια με βαμβάκι εμποτισμένο σε
αλατόνερο. Αυτό συντελεί πολύ αποτελεσματικά στο να μει-
ωθεί ο πληθυσμός του ιού.  
3. Ενισχύστε τη φυσική άμυνα του οργανισμού σας κατανα-
λώνοντας τροφές πλούσιες σε βιταμίνες C και D.  Εάν χρη-
σιμοποιήσετε συμπλήρωμα διατροφής βιταμίνης C, σιγουρευ-
τείτε ότι περιέχει και ψευδάργυρο για καλύτερη απορρόφηση. 
4. Πιείτε όσο περισσότερα ζεστά ροφήματα (τσάι, καφές,
κ.λπ.) μπορείτε. Η κατανάλωση θερμών ροφημάτων έχει την
ίδια επίδραση με τις γαργάρες, αλλά με αντίστροφη κατεύθυν-
ση: Ξεπλένουν τους πολλαπλασιασθέντες ιούς από το λαιμό
στο στομάχι όπου δεν μπορούν να επιζήσουν, να πολλαπλα-
σιαστούν ή να κάνουν οποιαδήποτε ζημιά”.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι πολλοί επιστήμονες - γιατροί, υπο-

στηρίζουν ότι η γρίπη των χοίρων είναι ίσως ηπιότερη από την

συνηθισμένη. Τώρα τι παιχνίδια παίζονται και δημιουργείται όλη

αυτή η τρομοκρατία, είναι κάτι που δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε.

Ένα ερωτηματικό έχω: Αφού όταν έχεις τα συμπτώματα της

γρίπης, τα δημόσια νοσοκομεία δεν σου κάνουν τις απαραίτη-

τες εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν όντως έχεις τη νέα γρί-

πη, αλλά σε παραπέμπουν σε ιδιωτικές κλινικές που πρέπει να

πληρώσεις πάνω - κάτω 60 ευρώ για να μάθεις· πώς βγάζουν

τα στατιστικά στοιχεία και τα νούμερα όσων νοσούν; Ο κρατι-

κός μηχανισμός κοιμάται τόσο βαθιά που δεν θέλω καν να φα-

νταστώ τι θα συνέβαινε εάν όντως είχαμε “φονική” πανδημία.

Χρήσιμες συμβουλές 

από Παν/μιο του Κάνσας

για τη γρίπη
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Ο διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος Χριστιανισμός,

που συνδέεται με την Ελλάδα

Το έτος 1977 με επεσκέφθη στο Υπουργείο Βορείου Ελ-

λάδος ένας Νέγρος Αμερικανός δημοσιογράφος και μου

είπε: «Έχετε ένα θησαυρό εδώ». Όταν τον ρώτησα να μου

εξηγήσει ποίο θησαυρό εννοούσε, μου είπε «Έρχομαι από
τους Φιλίππους της Καβάλας και εάν προβάλετε το θέμα
“Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου”, θα έλθουν χριστια-
νοί όλων των Δογμάτων να περπατήσουν στο λιθόστρωτο
της Εγνατίας Οδού και θα πάνε στους Φιλίππους, όπου θα
δουν τον Ζυγάκτη ποταμό, όπου βάπτισε την πρώτη Χρι-
στιανή, τη Λυδία, την φυλακή όπου φυλακίστηκε και ίδρυ-
σε την πρώτη Χριστιανάκη Εκκλησία.
Στην Καβάλα (την αρχαία Νεάπολη και επί Βυζαντινών

χρόνων Χριστούπολη) πάτησε ο Απόστολος Παύλος το

πόδι του σε Ευρωπαϊκό έδαφος και το σημείο που αποβι-

βάστηκε ερχόμενος από την Τρωάδα, είναι προ της εκκλη-

σίας του Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει η εικόνα του και

στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα περιγραφή γιά

το πώς είδε σε όραμα Μακεδόνα, ο οποίος τον κάλεσε να

επισκεφθεί την Μακεδονία για να τους σώσει. 

Ως πλέον ελκυστικό να προβληθεί, θεωρώ το λιθόστρωτο

(η παλαιά Εγνατία οδός) που αρχίζει από τις παρυφές της

πόλης της Καβάλας, εκεί όπου ήλθε ο Μακαριστός Αρχιε-

πίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος με συνοδεία και επερπάτησεν,

όπως ο Απόστολος Παύλος και εν συνεχεία πήγε στους

Φιλίππους. Το Λιθόστρωτο πρέπει να προστατευθεί από

την Αρχαιολογική Υπηρεσία και ίσως να σκεπασθεί με

«πλεξιγκλάς».

Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε την πρώτη εκκλησία στην

Ευρώπη, που όπως αναφέρεται εις τις πράξεις του Απο-

στόλου και «την αγάπησε πολύ».

Ο σημερινός Μητροπολίτης  Φιλίππων Νεαπόλεως και Θά-

σου κ. Προκόπιος, ανήγειρε κτίριο  για να έρχονται ξένοι

και μελετούν το έργο του Αποστόλου Παύλου. 

Ο Απόστολος Παύλος από τους Φιλίππους βάδισε στη

Θεσσαλονίκη και Βέρροια (πόλεις που από αιώνες π.Χ.

έως και σήμερα διατηρούν τα αυτά Ελληνικά ονόματα),

όπου αναφέρει «Έλληνες και πλήθος Ελληνίδων επίστευ-

σαν». 

Ο Απόστολος Παύλος μίλησε στην Ελληνική και έγραψεν

επίσης στην Ελληνική γλώσσα  επιστολές προς Θεσσαλο-

νικείς και Φιλιππησίους.

Μετά τη Βέρροια ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αθήνα

και Κόρινθο.

Υπάρχουν στο εξωτερικό Σύλλογοι Αποστόλου Παύλου, οι

οποίοι έρχονται στην Καβάλα, όπου επισκέπτονται τους

Φιλίππους, όπως μου ανέφερε ο Πρόεδρος των ξενοδό-

χων Αθηνών κ. Φωκάς.

Προ ολίγων εβδομάδων έγραψε εφημερίδα της Καβάλας,

ότι καθολικός αξιωματούχος του Βατικανού επεσκέφθη

τους Φιλίππους και δήλωσε ότι θα συστήσει στους καθολι-

κούς να κάνουν το προσκύνημα «Στα βήματα του Αποστό-

λου Παύλου».

Για τους Ιταλούς ιδιαίτερα, στον Ζυγάκτη ποταμό έγινε η

μάχη των Στρατών μετά την δολοφονία του Καίσαρα όπου

νικήθηκε ο Στρατός του Βρούτου, που δολοφόνησε τον

Καίσαρα και αποτελεί, συνεπώς αφετηρία της Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας. 

Στο ύψος της Νέας Εγνατίας Οδού, εκεί όπου τέμνει το

σημείο που βάδισε ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να τοπο-

θετηθεί επιγραφή στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσ-

σα, που θα αναφέρει το σημείο που βάδισε ο Απόστολος

Παύλος.

Όλα αυτά πρέπει το Υπουργείο Τουρισμού να τα προβάλει

μέσω INTERNET  σ’ όλο τον κόσμο.

Πέραν των ανωτέρω τα οποία αναφέρονται «Στα Βήματα

του Αποστόλου Παύλου», θα πρέπει να προβληθεί, αφού

ολοκληρωθεί, το «ντοκιμαντέρ» του Θεοδόση Θεοδοσό-

πουλου, για την ζωή των γεννηθέντων στη Θεσσαλονίκη

Ελλήνων αδελφών  μοναχών Μεθοδίου και Κυρίλλου και

φωτιστών των Σλάβων, ώστε οι Σλάβοι στην εορτή των

Μεθοδίου και Κυρίλλου, να έρχονται στην Θεσσαλονίκη,

την πόλη όπου γεννήθηκαν οι εν λόγω μοναχοί.

Τη σημασία των δυο αδελφών μοναχών Μεθοδίου και Κυ-

ρίλλου συνόψισε ο Μακαριστός Πατριάρχης της Ρωσίας

Αλέξιος, που είπε στο Θεοδοσόπουλο  «εάν δεν ήσαν οι

δύο αδελφοί, οι Ρώσοι θα είμεθα  το θρήσκευμα Μου-

σουλμάνοι και Ευρώπη δεν θα υπήρχε».

Δεν είναι τυχαίο που ο Σλάβος Πάππας Ιωάννης Παύλος,

το 1980, ανακήρυξε με εγκύκλιό του, τους γεννηθέντες

στη Θεσσαλονίκη Έλληνες αδελφούς, Κύριλλο και Μεθό-

διο «Ουράνιους προστάτες της Ευρώπης». Το γεγονός

αυτό κοινοποίησε με επιστολήν του στον τότε Πρόεδρο

της Δημοκρατίας αείμνηστο Κων/νο Καραμανλή.

Διεθνές επίσης ενδιαφέρον προκαλούν: το Άγιο Όρος, το

Παπίκιο Όρος (με τα δεκάδες μοναστήρια του 10ου και

11ου αιώνος σε Ξάνθη – Κομοτηνή),  τα Μετέωρα και η λα-

τρεία της Παναγίας κ.λπ

Το 1979 χρηματοδότησα από το πρόγραμμα παραμεθο-

ρίων περιοχών την ανασκαφή  εις την περιοχή των Πομά-

κων από τον καθηγητή αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Νίκο

Μουτσόπουλο. Κατά την ανασκαφή ευρέθη Χριστιανικός

Ναός και οι Πομάκοι εργάτες, έκπληκτοι τον ερώτησαν

«μα δεν ήσαν ποτέ Χριστιανοί εδώ, πώς βρέθηκε Χριστια-
νική Εκκλησία;». Ο καθηγητής τους απήντησε: «ήσασταν
Χριστιανοί και γίνατε Μουσουλμάνοι». Με το θέμα του Πα-

πίκιου Όρους και με το γεγονός αυτό  αποδεικνύεται ότι οι

Τούρκοι ουδεμία σχέση έχουν με την Θράκη.

Νίκος Μάρτης

Πρώην Υπουργός

“Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου”
Καβάλα - Λιθόστρωτο της Εγνατίας Οδού 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΤΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Διαδρομές Λεωφορείων και νέες στάσεις

Λόγω της μεταφοράς του Σταθμαρχείου του ΚΤΕΛ από

την Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου στη Λεωφόρο Αθη-

νών (Πάρκο σιδηροδρομικού σταθμού), οι διαδρομές των

λεωφορείων και οι νέες στάσεις για την εξυπηρέτηση του

κοινού, ορίζονται όπως παρακάτω:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

― Λεωφόρος Λαυρίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)

― Λεωφόρος Σουνίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)

― Μυρρινούντος

― Γεωργίου Πίνη

α’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου

β’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον

ΟΤΕ

― Κ. Παπαδημητρίου

α’ στάση: Παπαδημητρίου & Β. Πετούρη

β’ στάση: Παπαδημητρίου & Α. Κουμπή

― Ι. Πρίφτη

στάση: Ι. Πρίφτη & Μουσχουντή

― Λεωφόρος Αθηνών

στάση: έναντι σταθμαρχείου ΚΤΕΛ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

― Λεωφόρος Αθηνών

στάση: σταθμαρχείο ΚΤΕΛ

― Γεωργίου Μεθενίτη στάση: Μεθενίτη & Κ. Ηλία

― Σουνίου στάση: Σουνίου & Μεθενίτη

― Γεωργίου Πίνη

α’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου

β’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ

― Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ

― Λεωφόρος Αθηνών

στάση: σταθμαρχείο ΚΤΕΛ

― Ιωάννου Πρίφτη

στάση: Ιωάννου Πρίφτη & Μουσχουντή

― Χαραλάμπους Νικολάου

στάση: Γυμνάσιο

― Β. Καραγιώργα

― Γεωργίου Πίνη

α’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ

β’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου

― Μυρρινούντος

― Σουνίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)

― Λαυρίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΑΘΗΝΑ

― Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)

― Γεωργίου Πίνη

α’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ

β’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου

― Μυρρινούντος

― Γεωργίου Μεθενίτη

― Λεωφόρος Αθηνών

στάση: σταθμαρχείο ΚΤΕΛ
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"Υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο"
Ομιλία στον Ροταριανό Ομιλο Γέρακα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από Αριστούχο Απόφοιτο

της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛ. 6974-806089 

210-8991597

Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα, στο

πλαίσιο της συμπλήρωσης 97 χρόνων

από την απελευθέρωση των νήσων

του Β.Α. Αιγαίου, διοργάνωσε ομιλία

στις (19-11) στο ξενοδοχείο "Αύρα". 

Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο εξαίρε-

τος μηχανολόγος-μηχανικός Αθανά-

σιος Γκαντώνας, ο οποίος έκανε μια

ενδιαφέρουσα ομιλία σχετικά με την

"Υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο" και ανέ-

πτυξε με πολλές λεπτομέρειες το ση-

μερινό καθεστώς, μίλησε για τα κυ-

ριαρχικά  δικαιώματα της Ελλάδος

στο Αιγαίο. Στο διάλογο που ακολού-

θησε ακούσθηκαν πολλές και ενδια-

φέρουσες απόψεις από τους ροτα-

ριανούς και τους άλλους επισκέπτες

του Ομίλου. 

Ο Πρόεδρος του  Ομίλου Γέρακα, Κώ-

στας Παραδείσης, ευχαρίστησε τον

Αθ. Γκαντώνα γιατί έδωσε τη δυνατό-

τητα να πυροδοτηθεί ένας γόνιμος

διάλογος. Ο Πρόεδρος, εν συνεχεία,

απένειμε στον Ομιλητή έναν πάπυρο

- αναμνηστικό του ομίλου μας και το

συλλεκτικό λεύκωμα του "Παλληνέα"

με σπάνιο φωτογραφικό υλικό...

Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα ανανέ-

ωσε το ραντεβού του με τα μέλη του

και τους φίλους του (10-12) στο ξε-

νοδοχείο "Αυρα" με την ευκαιρία της

Ομιλίας του διεθνούς φήμης και κα-

τόχου βραβείου Guinness Μαθηματι-

κού  Ελευθερίου Αργυρόπουλου, ο

οποίος θα μιλήσει για τον "Κώδικα

των Πυθαγορείων". 

Ο Αθ. Γκαντώνας παραλαμβάνει, τα αναμνηστι-
κά του Ομιλου από τον Πρόεδρος Κώστα Παρα-
δείση και τον τ. Πρόεδρο Μιχ. Καλαβρυτινό.

Το προεδρικό Πάνελ από αριστερά προς δεξιά ο Βοηθός Διοικητής 2470 Περιφέρειας Γιάννης
Μπαρκάμης, ο Πρόεδρος Κώστας Παραδείσης, ο Ομιλητής Αθ. Γκαντώνας και η ΓΓ Μαρία Θωκτα-
ρίδου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εκ-

στρατεία εθελοντικού καθαρισμού του υγροτόπου της Βραυρώνας, την Κυριακή

6 Δεκεμβρίου, μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,

με την υποστήριξη του Δήμου Μαρκοπούλου και τη συνεργασία εθελοντών του

Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, της WWF Ελλάς,

της Έλιξ, μελών της Παρέμβασης και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, περισσότερα από 70 άτομα συμμετείχαν

στον καθαρισμό της περιοχής, έκτασης περίπου 500 στρεμμάτων, απομακρύνο-

ντας περίπου 3,5 τόνους σκουπίδια. Η απελευθέρωση πουλιών από την ANIMA,

ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή εκδήλωση εθελοντικής δράσης.

Η εκστρατεία καθαρισμού της περιοχής αποτελεί συνέχεια του προγράμματος

«Προστασίας και ανάδειξης του υγροτόπου της Βραυρώνας», που υλοποιείται

από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Δήμο Μαρκο-

πούλου και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που βοηθούν στην:

• αποκατάσταση του υγροτοπικού οικοσυστήματος

• ανάκαμψη των πληθυσμών φυτών και ζώων του υγροτόπου και της ευρύτερης

περιοχής

• ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών

• ανάδειξη της περιοχής με τρόπο συμβατό προς τη διατήρηση της τοπικής φυ-

σικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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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 κατάρ-
τισης 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 στο διά-
στημα 06/11/2009 – 31/05/2010. Η θεωρητική κατάρτιση έχει προγραμματιστεί σε  6άωρα καθημε-
ρινά μαθήματα, που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Ελληνικό Αττικής, ενώ η πρακτική
άσκηση θα γίνει σε  8ωρη βάση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, στο εργοτάξιο της επιχείρη-
σης πρακτικής ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στη γραμμή ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & 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 ολο-
κληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα ενταχθούν σε περίοδο υποχρεωτικής απασχόλησης στα πλαίσια
της επιχείρησης πρακτικής άσκησης (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.), και για περίοδο τουλάχιστον 2-3 μηνών με εξασφα-
λισμένα τουλάχιστον 60 συνολικά ημερομίσθια.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21
τηλ.  210 9946210 (4 ΓΡΑΜΜΕΣ) •  www.proodos21.gr

Mεγάλη δενδροφύτευση

και το φετινό χειμώνα

πραγματοποίησε ο Δήμος

Καλυβίων σε συνεργασία

με το Ραδιοτηλεοπτικό

Σταθμό ΣΚΑΪ την Κυριακή 6

Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο

της μεγάλης εκστρατείας

αναδάσωσης των καμένων

εκτάσεων του Πάνειου

Όρους που διανύει ήδη τον

τρίτο της χρόνο.

Η συνεχής βροχή της προη-

γούμενης ημέρας, κράτησε

πολλούς στα σπίτια τους,

με αποτέλεσμα τη μειωμέ-

νη προσέλευση, παρ’ όλα

αυτά όμως, η αγάπη  για το

δάσος και το περιβάλλον,

αναπτύσσεται καθημερινά

στους πολίτες και η διάθε-

ση για προσφορά φέρνει

την επιτυχία, όπως και στην

παρούσα δεντροφύτευση.

Ελαβαν μέρος δύο Διμοι-

ρίες από τη Στρατιωτική

Σχολή Ευελπίδων (φωτο-

γραφία μαζί με το Δήμαρ-

χο), η Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία Μαρκοπούλου, η

Ομάδα Εθελοντών Πολιτι-

κής Προστασίας του Δήμου

Καλυβίων καθώς και πλή-

θος εθελοντών από όλη την

Αττική. 

Σε αυτήν την προσπάθεια

φυτεύτηκαν αρκετές εκα-

τοντάδες δενδρύλλια και

στις τέσσερις προκαθορι-

σμένες περιοχές της δεν-

δροφύτευσης ενώ στόχος

είναι καθ’ όλη τη διάρκεια

του χειμώνα να φυτευτούν

περίπου 15.000 δέντρα

προκειμένου να αποκατα-

σταθεί το φυσικό περιβάλ-

λον στην περιοχή. 

Νέα δεντροφύτευση
στα Καλύβια

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Ο Σύλλογος Μικρασιατών

Ανατ. Αττικής επισκέφθηκε

το Μουσείο Μικρασιατικού

Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδε-

μένου», που ιδρύθηκε και

λειτουργεί στη Νέα Φιλα-

δέλφεια. 

Ψυχή του Μουσείου υπήρ-

ξε η πολυαγαπημένη αεί-

μνηστη Μικρασιάτισσα για-

γιά  Φιλιώ Χαϊδεμένου, η

οποία με πίστη και πάθος

πάλεψε με χίλιες δυο δυ-

σκολίες για τη δημιουργία

του Μουσείου.

Το Μουσείο διαθέτει σύγ-

χρονο οπτικοακουστικό

υλικό, σύντομα επεξηγη-

ματικά κείμενα, και αφηγή-

σεις Μικρασιατών προσφύ-

γων πρώτης και δεύτερης

γενιάς.

Στη Λαογραφική έκθεση,

ήρθαν σε επαφή με τον

ανεπανάληπτο πολιτισμό

των Ελλήνων της Μικράς

Ασίας, μέσα από αυθεντικά

αντικείμενα και φωτογρα-

φίες του καθημερινού τους

βίου, τα οποία προσφέρθη-

καν από απογόνους των

προσφύγων.

Την ξενάγησή έκανε η ευ-

γενέστατη  και πολύ κατα-

τοπιστική κυρία Ρούλα Χα-

τζηγεωργίου (Υπεύθυνη

της συλλογής), η οποία με

πολύ μεγάλη ευχαρίστηση

και υπομονή, εξηγούσε

οτιδήποτε έβλεπαν και

πρόθυμα απαντούσε στις

διάφορες ερωτήσεις. 

Η εταιρεία μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας

με την Σύμβουλο Ακινήτων κα ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ ΠΑΜΦΙ-

ΛΗ . Η κα Γαρυφαλάκη  εντάχθηκε στην δύναμη του

γραφείου μας τη Δευτέρα 7/12/2009 . Με την ένταξή

της, η κα Γαρυφαλάκη  έγινε μέλος όχι μόνο της πλέον

δυναμικής REAL ESTATE ομάδας των νοτίων προα-

στίων αλλά και μέλος του Νο 1 κτηματομεσιτικού δι-

κτύου στον κόσμο. 

Την καλωσορίζουμε κι της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Η επικοινωνία με τον κα Γαρυφαλάκη μπορεί να γίνει  στο

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

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

βρίσκονται στην ΒΑΡΗ, στην οδό ΗΦΑΙΣΤΟΥ 20, 3ος

όροφος.

ΓΙΑ ΤΗΝ RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 

ΠΛΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

BROKER/OWNER 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού 

«Φιλιώ Χαϊδεμένου»
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Σχετικά με τα γεγονότα τα οποία δημιούργη-

σαν οι δυνάμεις καταστολής γεννιέται ένα πε-

λώριο ερώτημα. Γιατί δεν επενέβησαν οι αστυ-

νομικοί και άφησαν ανενόχλητους τους «κου-

κουλοφόρους» να παραβιάσουν την θύρα του

Πανεπιστημίου Αθηνών, να υποστείλουν την

ελληνική σημαία, να εισέλθουν στο Πανεπιστή-

μιο και να κακοποιήσουν τον πρύτανη του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών και από την άλλη πλευρά,

να παρουσιάζουν ως κακουργηματικά ευρήμα-

τα τα μπουκάλια και το κέλυφος χρησιμοποιημένης χειροβομβίδας κρό-

του λάμψης σ’ ένα στέκι νεαρών διανοουμένων που λειτουργεί δέκα

χρόνια στο Κερατσίνι και εκδίδει και εφημερίδα. Όπως και το γεγονός

ότι, ενώ τους διαβεβαίωνε ο Δήμαρχος Κερατσινίου ότι η υπόθεση των

διαδηλωτών που είχαν καταλάβει το Δημαρχείο Κερατσινίου είναι δική

του υπόθεση με τα παιδιά και να σηκωθούν να φύγουν από το χώρο, τα

ΜΑΤ επιτέθηκαν εναντίον των καταληψιών. Τα γεγονότα αυτά δεν μπο-

ρούν να περάσουν απαρατήρητα και προκαλώ τον υπουργό να πάμε μα-

ζί να τα ελέγξουμε. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

1ου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

Καταγγελία για βάρβαρη επίθεση

Καταγγέλλουμε την  βάρβαρη και δολοφονικών προθέσεων επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων της ομάδας Δ, σε βάρος των

μαθητριών και μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, καθώς και μαθητών άλλων σχολείων που διαδήλωναν ειρηνικά την

οργή τους, για την δολοφονία πέρυσι του συμμαθητή τους  Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 

Συγκεκριμένα γύρω στις 14.40, στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος των Χαυτείων, άνδρες της ομάδας Δ, οδήγησαν τις μοτοσι-

κλέτες τους πάνω στο σώμα της πορείας  μαθητών και γονέων τραυματίζοντας μαθητές και γονείς, επιτέθηκαν με τα ρόπαλά

τους , χτυπώντας με λύσσα και αναίτια παιδιά 14 έως 17 χρονών, τραυματίζοντας 14χρονη συμμαθήτρια των παιδιών μας, (δη-

λαδή μιλάμε για περισσή «παλληκαριά» των πάνοπλων πραιτόρων),  επιχείρησαν και με άλλες δυνάμεις των ΜΑΤ να δημιουρ-

γήσουν κλοιό, με πρόθεση να συλλάβουν, όπως δήλωναν βωμολοχώντας και προπηλακίζοντας όποιον εύρισκαν μπροστά τους.

Μπροστά στη σθεναρή και ψύχραιμη στάση μαθητών και γονιών τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. 

Πρόθεση της κυβέρνησης παρά τα προσχήματα αποδεικνύεται πως είναι η κατατρομοκράτηση των νεολαίων και των πολιτών,

που υψώνουν ανάστημα αξιοπρέπειας, αγώνα, και δημοκρατικής  συλλογικής δράσης και διεκδίκησης. 

Καταγγέλλουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο, το όργιο αστυνομικής βίας που ξετυλίχθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας,

καλούμε τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών την ΟΛΜΕ,  την Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, τους συλλόγους διδασκόντων, την

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, τους συλλόγους και τις οργανώσεις των γονέων, κάθε δημοκρα-

τικό πολίτη,  να υψώσουν μαζί μας φωνή διαμαρτυρίας, να συμπαραταχθούν σε ένα μέτωπο υπεράσπισης των δημοκρατικών δι-

καιωμάτων και ελευθεριών του λαού μας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. 

Δηλώνουμε πως θα διερευνήσουμε, το ενδεχόμενο της αναζήτησης νομικά των ευθυνών, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργεί-

ου «Προστασίας του Πολίτη», της ηγεσίας της Αστυνομίας, καθώς και των φυσικών αυτουργών των βάρβαρων, τρομοκρατικών

και αναίτιων επιθέσεων σε βάρος των παιδιών μας.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γιάννης Αδριανός Ελένη  Νανοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΙΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη, Τ.Κ. 153 51

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου, Τηλ. 210-6600711 Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-

σης τη χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

κίνηση μεταφορικών μέσων αξίας ευρώ 214.000,00€ συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ 19% για το έτος 2010.

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται επί πρατηρίου (ο Δήμος δεν δια-

θέτει δικές του δεξαμενές καυσίμων και ως εκ τούτου τα οχήματα θα

εφοδιάζονται καύσιμα στο πρατήριο).

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας

δαπάνης.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την

21 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 κατά την οποία λήγει

η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρε-

σίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Βασιλείου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 10/12/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 7038

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήρια

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ, για την “Προμήθεια

φρεατίων ύδρευσης”, αρ. προμ. 44/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

264/2009 απόφαση της Δημ. Επιτροπ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.342,20 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 18η Δεκεμβρίου 2009, ημέ-

ρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 και ώρα λή-

ξης την 10:00.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 1.867,11€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπε-

ζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

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

ρίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 -

14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Α/2009»

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Τ.Υ.&Π. Α.Μ.: 32(Α-03)09

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73 ― Πληρφ.: Ζ. Δράμη

Τηλ.: 213-2020000 fax: 213-2020049

E-mail: zdrami@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980,

του Νόμου 3463/06 παρ.2 άρθρο 209 & άρθρο 273 παρ.1 και το άρθρο 20 παρ.13

του Ν.3731/08 όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το έργο:

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3536/07

2. Τις διατάξεις της Π.Δ. 28/80

3. και το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/08.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

αναδόχου την εργασία: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α/2009» με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρω-

σης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της

αξίας του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 18 Δεκεμβρίου του

2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προ-

θεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της απο-

σφράγισης.

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

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

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

Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώ-

πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιο-

δοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των

προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.250,00

η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του

διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουν τους αναδόχους.

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

μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 213 20 2000 Υπεύθυνη κ. Ζ.

Δράμη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

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

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:00) μέχρι και την

17/12/2009.

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Μάντεσης 

Η « Διαδημοτική  Επιτροπή για

τη Διάσωση του Υμηττού», οι

Δήμοι Ελληνικού, Αλίμου, Αρ-

γυρούπολης και Καισαριανής,

το σωματείο ΜΟnuΜΕΝΤΑ κα-

θώς και άλλοι φορείς και πολί-

τες, προσέφυγαν ήδη στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας ζητώ-

ντας την ακύρωση της  προα-

ναφερόμενης Κ.Υ.Α, της Δια-

κήρυξης Δημοπράτησης του

έργου, της Διενέργειας Διαγω-

νισμού και της έγκρισης Τευ-

χών Δημοπράτησης του Δια-

γωνισμού.

Επειδή μέχρι σήμερα, παρά τις

διαβεβαιώσεις των αρμόδιων

υπουργών της νέας κυβέρνη-

σης ότι θα επανεξεταστούν  τα

«Νέα Οδικά Έργα Αττικής», δεν

έχει προκύψει καμία μεταβολή

των δεδομένων, δηλαδή ισχύει

και βρίσκεται σε εξέλιξη η Δη-

μοπράτηση των έργων, καλού-

με σε

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Την Παρασκεύη 18 Δεκεμβρί-

ου στις 12 το μεσημέρι έξω

από το υπουργείο Υποδομών –

Μεταφορών – Δικτύων (Χαρι-

λάου Τρικούπη και Λεωφ. Αλε-

ξάνδρας).

Τηλ Επικοινωνίας 210-9954362

– 6974 775279.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 18/12

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Οι Σύλλογοι της Αναβύσσου οργανώθηκαν και δημιούρ-

γησαν Ομοσπονδία  και τυπικά με την υπ. αρ. 5399/2009

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου οι Σύλλογοι συγκροτήθηκαν

σε σώμα με  προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθε-

ση του οποίου είναι η εξής: 

Πρόεδρος: Κούτσιος Απόστολος 

Αντιπρόεδρος: Νομικού Ευδοκία 

Γραμματέας: Μοροζίνης Παναγιώτης 

Ταμίας Κουγιεντάκης Δημήτριος 

Μέλος: Δελαγραμμάτικας Αλέξανδρος 

Με τη συσπείρωση αυτή ευελπιστούν  ότι θα επιτύχουν

τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων

και οικιστών της περιοχής.



ΕΒΔΟΜΗ  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Ελλειμμα καθαριότητας στη Βούλα

Πυκνώνουν καθημερινά τα παράπονα των δημοτών της Βούλας για το έλλειμμα

καθαριότητας που αντικρίζουν στους δρόμους.

Ογκώδη βουνά τα σκουπίδια, που παραμένουν επί εβδομάδες στα πεζοδρόμια,

αποκόπτοντας την πρόσβαση σ’ αυτά, και όχι μόνο, γιατί αγανακτισμένη δημό-

τισσα μας κατήγγειλε ότι γλίστρησε από τα σαπισμένα φύλλα στην οδό Ασκλη-

πιού, με αποτέλεσμα να πάθει κάταγμα στη λεκάνη!

Τηλεφωνούν καθημερινά, παίρνουν υποσχέσεις ότι «αύριο θα έρθουν να τα πά-

ρουν» και περιμένουν εβδομάδες!

Χαρακτηριστικές εικόνες είναι οι φωτογραφίες στην οδό Γαληνού και στην οδό

Ασκληπιού.

Απέραντο πάρκινγκ η Κάτω Βούλα
Παράπονα – δικαιολογημένα – εκφράζουν οι καταστηματάρχες της Κάτω Βούλας. Ο λό-

γος τα μόνιμα σταθμευμένα αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση από το πρωί έως το από-

γευμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ελεγχόμενη στάθμευση που μπήκε στην πλατεία

της Βούλας, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που μετακινούνται με τα λεωφορεία αφήνοντας τα

οχήματά τους στη στάση, να τα κατεβάσουν στην Κάτω Βούλα και να γίνει το αδιαχώρη-

το.

Η Δημοτική Αρχή, πρέπει να το λάβει σοβαρό υπ’ όψιν, ιδιαίτερα αφού θα συζητηθεί η

ελεγχόμενη στάθμευση προσεχώς, όπως έχει παρθεί απόφαση του Δ.Σ. για τυχόν πα-

ρεμβάσεις.

Λύση για …θεριακλήδες

Θυμάστε το νόμο για την απαγόρευση του τσιγάρου στους κλειστούς χώρους,

που εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου;

Ε, όσο ήταν Καλόκαίρι, όλα ήταν καλά.

Μόλις όμως έκλεισαν τα πορτοπαράθυρα λόγω κρύου, άρχισε το πρόβλημα.

Ο νόμος ξεχάστηκε, έλεγχος δεν γίνεται από κανέναν και οι θεριακλήδες ντου-

μάνιασαν για άλλη μια φορά τα μαγαζιά.

Ετσι και διαμαρτυρηθείς, βρίσκεις και το μπελά σου.

Πρωτότυπο τρόπο βρήκαν πάντως οι Πανοραμίτες και το νόμο να τηρήσουν και

τους συνανθρώπους τους να μην «τσιγαρίζουν», στήνοντας μια τέντα στην αυ-

λή για όποιον θεριακλή θέλει να …φουμάρει.

Εμείς το είδαμε, και για άλλη μια φορά, θαυμάσαμε την ευρεσιτεχνία του Ελλη-

να.

Οσο για την ασχήμια της …σκηνής, εμείς παραπέμπουμε λίγο πιο κάτω στο

Μάρκετ Μπαλάσκας.

Αναψαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου πραγματοποίησε ο Δήμος Βούλας

στην κεντρική πλατεία με αγιοβασίληδες και γλυκολιχουδιές.

Γέμισε η πλατεία με παιδιά που το καταχάρηκαν, όπως και οι γονείς που τα συ-

νόδευαν.

Οδός Γαληνού

Οδός Ασκληπιού
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Τα κόμματα χρησιμοποιούν τις δημοσκοπήσεις

στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ψήφους:

οι πολίτες εκφράζουν επιθυμίες και οι πολιτικοί

σχηματισμοί αντιδρούν ανάλογα. Ο τρόπος αυτός

φανερώνει τη φύση των κομμάτων, ότι δηλαδή εί-

ναι ουραγοί και όχι ηγέτες στη διαδικασία της δια-

μόρφωσης κοινωνικής πολιτικής. 

Οι πολιτευόμενοι μεταχειρίζονται τις δημοσκοπή-

σεις σε αντικατάσταση των δικών τους κοινωνικών

αισθητηρίων, που έχουν ατονήσει, αφού ενδιαφέ-

ρονται κυρίως για την πρόσβαση στην εξουσία και

όχι για την κοινωνική μέριμνα. Έτσι, στις προεκλο-

γικές συγκεντρώσεις ως πολιτική πρόταση παρου-

σιάζεται μια συρραφή συνθημάτων, που στηρίζο-

νται στους πόθους των δημοσκοπηθέντων και

απευθύνονται στο θυμικό και όχι στο λογικό των

ακροατών.

Το κύριο μειονέκτημα των προεκλογικών προγραμ-

μάτων, που κατασκευάζονται με βάση τις δημοσκο-

πήσεις, είναι η περιορισμένη αναφορά στην τακτική

υλοποίησης των στόχων, αφού οι δημοσκοπηθέ-

ντες εξέφρασαν επιθυμίες και δεν ρωτήθηκαν για

τη μέθοδο εκπλήρωσής τους. Εδώ ακριβώς εμφανί-

ζεται ο ρόλος των κομματικών επιτελείων, που

φροντίζουν να παρουσιάζουν ελάχιστα εφαρμόσι-

μες ιδέες, αφού όσο λιγότερο εφαρμόσιμη είναι

μία πρόταση, τόσο πιο θελκτική είναι. Με τον τρό-

πο αυτό, παραμένει ουσιαστικά αδιερεύνητο από

τα κόμματα το βασικό ζητούμενο της πολιτικής, το

πώς θα επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τα

υπάρχοντα μέσα. Τη σωστή αξιολόγηση και χρήση

των δημοσκοπήσεων μπορεί να την κάνει μόνο

όποιος ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την εξυπη-

ρέτηση του κοινωνικού συνόλου και αυτός είναι

ένας και μόνον: η ίδια η κοινωνία των πολιτών.

Ο ενεργός πολίτης προσέχει τις δημοσκοπήσεις,

όχι όμως για να πάρει οδηγίες, αλλά για να ξεχω-

ρίσει τα πραγματικά σημαντικά θέματα, που απα-

σχολούν την κοινή γνώμη. Σε ένα δεύτερο στάδιο

ο σκεπτόμενος πολίτης εκφράζει με κάθε τρόπο τις

ιδέες του, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει συζήτηση

και αναζήτηση άλλων προτάσεων, για να κάνει σύν-

θεση απόψεων και να σχηματίσει τη δική του θέση.

Τα κομματικά χαλκεία δεν μπορούν πια να επηρεά-

σουν τον ενεργό πολίτη με τις προεκλογικές τους

συγκεντρώσεις, που κατάντησαν παραπλανητικές

παραστάσεις κομματικών οπαδών. Η κοινωνία των

πολιτών έχει τεκμηριωμένη άποψη για όλα τα θέ-

ματα αιχμής και θα ταχθεί με το μέρος εκείνου, που

θα προβάλει παρόμοιες θέσεις και θα τις στηρίξει

με συγκεκριμένες, αξιόπιστες και εφαρμόσιμες

προτάσεις υλοποίησης. 

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Αξία δημοσκοπήσεων: 

όχι τι να γίνει, 
αλλά τι να συζητηθεί

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων

Μαθητών Ανατ. Αττικής συμμετεί-

χε σε παράσταση διαμαρτυρίας

στο Υπουργείο Υγείας που διορ-

γάνωσε την 1/12 η ΑΣΓΜΕ μαζί με

τις Ομοσπονδίες των Ενώσεων

Γονέων του Λεκανοπεδίου. 

Θέμα τους η νέα γρίπη και ζητή-

ματα πρόληψης και υγιεινής στα

σχολεία.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης

πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με

τον ΓΓ του Υπουργείου Πολύζο

στον οποίο και κατέθεσαν υπό-

μνημα, όπου καταγράφονται οι

θέσεις του γονεϊκού κινήματος. Ο

Γεν. Γραμματέας, αφού άκουσε τα

αιτήματα δήλωσε αναρμόδιος και

δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει

την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου. 

Στο υπόμνημα που κατέθεσαν

γράφουν μεταξύ άλλων:

Η φετινή   σχολική χρονιά άρχισε

με την πρόκληση της αντιμετώπι-

σης  της πανδημίας της «νέας γρί-

πης»  και η κατάσταση στα σχο-

λεία, τρείς μήνες μετά, παρά την

έγκαιρη παρέμβαση των συλλογι-

κών οργανώσεων των γονέων συ-

νεχίζει να παραμένει τραγική. 

Η γρίπη βρίσκεται  ήδη εδώ.

Μπροστά στον κίνδυνο διασποράς

φροντίζουν να κλείνουν κατά δε-

κάδες καθημερινά, τμήματα, τά-

ξεις και σχολεία μόνο με την εμ-

φάνιση των πρώτων συμπτωμά-

των (χωρίς να είναι βεβαιωμένα

κρούσματα).  Θέλουν να μας πεί-

σουν πως αν κλείσει το σχολείο, η

νέα γρίπη δεν θα υφίσταται ή πως

αν ο καθένας από μόνος του φρο-

ντίσει να κάνει αυτό που αρνείται

συστηματικά να διασφαλίσει η κυ-

βέρνηση και το κράτος, θα αντιμε-

τωπιστεί αποτελεσματικά η παν-

δημία. 

Η κάθε οικογένεια μόνη της προ-

σπαθεί να βρει λύση, τόσο για

την ιατροφαρμακευτική  περίθαλ-

ψη του  παιδιού της (χρυσοπλη-

ρώνοντας τους ιδιώτες γιατρούς

και τα ιατρικά  κέντρα, όπου οι τι-

μές  κυμαίνονται από 130 ως 190

ευρώ), αφού τα δημόσια νοσοκο-

μεία παίδων δεν κάνουν το test

ταυτοποίησης  της νέας γρίπης. 

Προωθούν μέτρα αποκέντρωσης

ώστε την ευθύνη  για  την υγεία

των  παιδιών μας και  την υγιεινή

στα  σχολεία να την  έχουν οι εκ-

παιδευτικοί, οι γονείς, η σχολική

επιτροπή, οι Μη Κυβερνητικές Ορ-

γανώσεις, οι δήμοι, οι ιδιώτες για-

τροί, οι χορηγοί (για να θυμηθού-

με και τα χαρτομάντιλα που μοί-

ραζαν διάφορες εταιρίες στα σχο-

λεία), οι φαρμακευτικές και ασφα-

λιστικές εταιρίες.

Η προσπάθεια εξατομίκευσης  της

ευθύνης στα  πλαίσια της συμμε-

τοχικότητας, της συνυπευθυνότη-

τας και του κοινωνικού εταιρισμού

είναι ενδεικτική για τις προθέσεις

τους.   

omosp_anattikis@goneis.org

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεταθέτουν την ευθύνη στην οικογένεια για  

την ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση της νέας γρίπης!

Νέα Διοίκηση στον Αναπτυξιακό

Σύνδεσμο Παλλήνης
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες για την Κυρια-

κή 15/11  ΕΚΛΟΓΕΣ για την ανάδειξη νέων οργάνων του

Αναπτυξιακού συνδέσμου Πολιτών Ανατ. Αττικής. Οι

εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκαν σε

σώμα με την παρακάτω σύνθεση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΠΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Α): ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Β): ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜ. (Α): ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛ..ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜ. (Β): ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜ.: ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜ. (Α): ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜ. (Β): ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ (Α): ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ (Β): ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΛΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΣ

ΑΝ.ΕΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ(Α): ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ.ΕΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ (Β): ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝ.ΥΠ.ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜ.ΣΧ.(Α): ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝ.ΥΠ.ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.(Β): ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ 

Σ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝ.: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 

Σ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤ.: ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΟΠΥΛΟΣ 

Σ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΡΑΣΤ.: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να λειτουργήσουν

άμεσα τα παρακάτω ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ και οι ΑΝΟΙΚΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Τ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ: Θ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Ι. ΣΜΕΡΟΣ, Κ. ΡΙΠΗΣ, Γ. ΤΖΑΒΑ-

ΡΑΣ, Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ, Μ. ΣΠΥ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, Φ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ,

Θ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Ν. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ζ. ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ, Π. ΓΡΗ-

ΓΟΡΗ, Θ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ.

Τ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ: Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Χ. ΛΥ-

ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΚΟΤΣΙΛΗΣ, Γ. ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ, Χ. ΒΛΑΧΟΣ, Λ.

ΖΑΧΟΣ.

Τ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ: Λ. ΓΚΟΓΚΑΣ, Γ. ΣΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ρ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,

Ι. ΚΑΡΤΕΡΗΣ, Π. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ, Η. ΛΒΑΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: Ι. ΣΜΕΡΟΣ, Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ,  Λ. ΓΚΟΓΚΑΣ, Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ: Ρ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, Ζ. ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ,

Π. ΓΡΗΓΟΡΗ, Θ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Δ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Α. ΤΣΙΑΜΗ, Χ. ΛΥ-

ΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Το Νεοεκλεγέν Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.)  απευθύνει  ΑΝΟΙΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  προς όλες τις Οργανώσεις Πολιτών της Ανατολι-

κής  Αττικής για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  και καλεί τους ΠΟΛΙΤΕΣ που κα-

τοικούν η εργάζονται στην περιοχή να γίνουν μέλη του ΣΥΝΔΕ-

ΣΜΟΥ. Το Γ.Σ. στην προσπάθεια του να συμβάλλει κατά τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο στην ανάδειξη, προβολή και επίλυση  προ-

βλημάτων της περιοχής αναμένει προτάσεις Πολιτών στο  e-mail

: anespa2001@gmail.com.
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Ο τ. Υφυπουργός και  βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας, προσυ-

πέγραψε επερώτηση για το πρόβλημα των χιλιάδων νέων που εργάζονται στο Δη-

μόσιο και στους ΟΤΑ του προγράμματος stage.

Ο Θ. Μπούρας τόνισε ότι, οι μονιμοποιήσεις των εργαζομένων σε προγράμματα

stage έχουν ξεκινήσει από τη δική σας εποχή. Τα

stage στο δημόσιο τομέα δεν καθιερώθηκαν το 2004,

καθιερώθηκαν το 1997, μη το ξεχνάμε αυτό. Η ενδε-

χόμενη ελλιπής ή ακόμη και κακή διαχείριση από την

πλευρά του κράτους – για την κακή διαχείριση όλοι

έχουμε διαχρονικές ευθύνες και εσείς παλαιότερα

και εμείς πριν από λίγο και σήμερα συνεχίζετε πάλι

εσείς – δε δύναται να μετατρέψει σε εξιλαστήρια θύ-

ματα αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν

ανάγκη ακόμη και τα 450€. 

Ακόμη ο Θ. Μπούρας αναφερόμενος στην κυβέρνη-

ση είπε ότι από τις πρώτες ημέρες παλινωδεί στις

εξαγγελίες της. 

Το στρατόπεδο Λάμπρου, ένα σημα-

ντικό θέμα για την τοπική κοινωνία

της Παλλήνης,  ανέδειξε με ερώτησή

του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυ-

νας,  ο Βουλευτής  Περιφέρειας Αττι-

κής  Παντελής Ασπραδάκης.

Στην ερώτησή του κάνει μια σύντομη

ιστορική αναδρομή του Στρατοπέδου

Λάμπρου, έκτασης 80 περίπου στρεμ-

μάτων, αναδεικνύοντας τη βούληση

της τοπικής κοινωνίας για περισσότε-

ρους ελεύθερους χώρους, ψυχαγω-

γία και αναψυχή. 

Γράφει δε μεταξύ άλλων: “Το Στρατό-

πεδο Λάμπρου έχει ενταχθεί από το

1991 στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

με Υπουργική απόφαση και η χρήση

του προβλέπει αθλητικές και κοινω-

φελείς εγκαταστάσεις. 

Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργεί-

ου Εθνικής Άμυνας προόριζε να ανε-

γείρει σε αυτό τριώροφες πολυκατοι-

κίες, παρά την αντίθετη βούληση της

τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.

Κατά τις προγραμματικές σας δηλώ-

σεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ανα-

δείξατε το θέμα της απόδοσης στρα-

τοπέδων, που βρίσκονται εντός αστι-

κών ιστών, στην τοπική κοινωνία μέσα

στο πλαίσιο της νέας πολεοδομικής

και χωροταξικής αντίληψης που πρέ-

πει να επικρατήσει σε όλη τη χώρα”. 

Καταλήγει δε ρωτώντας αν προτίθε-

νται να αποδόσουν το στρατόπεδο

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το στρατόπεδο Λάμπρου 

στην τοπική κοινωνία
ερώτηση του Παντελή Ασπραδάκη

Στην δικαιοσύνη 

οι παρανομίες του Κολεγίου

Κάντζας Παλλήνης
μετά από ερώτηση του βουλευτή

Βασίλη Οικονόμου

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ.,

Μάκης Βορίδης κατέθεσε ερώτηση

σχετικά με την νομιμότητα της έκτα-

κτης οικονομικής εισφοράς που κα-

λούνται να πληρώσουν χιλιάδες φο-

ρολογούμενοι. 

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

(3624/2009), κρίθηκε ότι «…οι διατά-
ξεις του άρθρου 18 Ν. 3758/2009 με
τις οποίες επιβλήθηκε έκτακτη οικο-
νομική εισφορά επί του ατομικού ει-
σοδήματος των φυσικών προσώπων
που προέκυψε κατά τη διαχειριστική
περίοδο 1/1-31/12/2007, αντίκεινται
στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγμα-
τος και για το λόγο αυτό είναι ανί-
σχυρες και μη εφαρμοστέες…». 

Ερωτά λοιπόν ο βουλευτής αν προτί-

θεται η Διοίκηση να επιστρέψει

στους υπόχρεους φορολογούμε-

νους την έκτακτη εισφορά που κατέ-

βαλαν δυνάμει της κριθείσας ως

αντισυνταγματικής διάταξης και αν

όχι, γιατί; 

Συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Παραγω-

γής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα το

υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής για την προστασία των δα-

σών και των δασικών εκτάσεων του Νο-

μού Αττικής.

Στην ενημέρωση, στην οποία συμμετείχε ο

Βουλευτής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας

Νίκος Καντερές, η Υπουργός Περιβάλλο-

ντος Τίνα Μπιρμπίλη κατέθεσε ένα συνολι-

κό πλαίσιο, στο οποίο σκοπεύει να κινηθεί το

Υπουργείο της, σε θέματα δασικής προστα-

σίας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Κατόπιν της ενημέρωσης από την Υπουρ-

γό, ο Βουλευτής  Νίκος Καντερές  υπέβα-

λε ουσιαστικά ερωτήματα στην κυρία

Μπιρμπίλη, αναδεικνύοντας την ανάγκη

συγκεκριμένων δράσεων για τα δάση της

Αττικής. 

Τόνισε δε, ότι το υπό κατάθεση νομοσχέ-

διο κινείται σε θετική κατεύθυνση, χρήζει

παρ’ όλα αυτά αποσαφήνισης και βελτίω-

σης σε επιμέρους μέρη. 

Σε θετική κατεύθυνση το Νομοσχέδιο

για την προστασία των δασών
επισημαίνει ο βουλευτής Νίκος Καντερές

Σε απάντηση της ερώτησης (Αριθμ. Πρωτ. 614/04-11-09)

αναφορικά με την έναρξη εργασιών οδοποιίας σε δασική

έκταση στην Κάντζα Παλλήνης, που είχαν σταματήσει

πριν ένα χρόνο ως παράνομες, η Υπουργός Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρ-

μπίλη, απάντησε στον

ερωτώντα βουλευτή Βασί-

λη Οικονόμου, ότι κατόπιν

της ανάδειξης του θέμα-

τος  στην Βουλή, διενερ-

γήθηκε έλεγχος από την

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

της Ν.Α. Ανατ. Αττικής και

από το Δασαρχείο Πεντέ-

λης. Διαπιστώθηκε με νε-

ώτερη αυτοψία η επανέ-

ναρξη εργασιών οδοποι-

ίας και συγκεκριμένα ερ-

γασίες επιχωμάτωσης κα-

τά παράβαση της υπ’

αριθμ 2583/16-10-08 από-

φασης της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Αττικής περί

μερικής παύσης εργασιών που είχαν εγκριθεί με την

1832/29-08-07 απόφαση εγκριτικής μελέτης «Προστασία
και Πυροπροστασία δασικής έκτασης ιδιοκτησίας Ελλη-
νοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος». Όπως διαπι-

στώθηκε το έργο ήταν και πάλι παράνομο αφού δεν είχαν

εκδοθεί οι νόμιμες άδειες. Κατόπιν αυτών υπεβλήθη στην

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το με στοιχεία ΑΒΔΛ

85/09 πρωτόκολλο μήνυσης του Δασοφύλακα Δασονομεί-

ου Σπάτων Παναγιώτη Μητσιάρα με το υπ’ αρίθμ. 8368/17-

11-09 έγγραφο του δασαρχείου Πεντέλης. Η Υπουργός

μάλιστα δηλώνει σε απάντηση σχετικού μας ερωτήματος

ότι προετοιμάζεται το νέο νομικό πλαίσιο για την προστα-

σία των δασών με στόχο την προώθηση μιας ολοκληρω-

μένης δασικής πολιτικής με συγκεκριμένους στόχους, ξε-

κάθαρους κανόνες και νομικό πλαίσιο τόσο για την προ-

στασία όσο και για την ανάπτυξη των δασών.  

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων ο Βουλευτής Αττικής του

ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να εκφράσει την ικανοποίησή

του για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος αλλά και γενικότερα των κρατικών υπηρεσιών που

επενέβησαν ταχύτατα και αποτελεσματικά.  

Είναι η πρώτη φορά στα δέκα χρόνια που εκπροσωπεί ο

Βασίλης Οικονόμου τους πολίτες της Περιφέρειας Αττι-

κής στην Βουλή που τα προβλήματα που αναδεικνύει δια

μέσου του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου αντιμετωπίζονται

οριστικά και με μεγάλη ταχύτητα. Είναι προφανές ότι η

υπεύθυνη και σοβαρή διακυβέρνηση του τόπου από το

ΠΑΣΟΚ αλλάζει πλέον τα δεδομένα. Οι αρμόδιοι επιτέ-

λους εντοπίζονται, κινητοποιούνται και δρομολογούνται

λύσεις για τα καίρια προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 

Ο Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Οικονόμου δη-

λώνει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα σημαντικά προ-

βλήματα των πολιτών και να αναζητά την επίλυσή τους

έχοντας εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η

οποία φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στα μηνύματα που ο

λαός έστειλε στις εκλογές πριν δύο μήνες.

Αντισυνταγματική
η έκτακτη ΕΙΣΦΟΡΑ

ερώτηση του βουλευτή 

Μάκη Βορίδη

Το “δίκαιο” του ρουσφετιού και του παραθύρου 
Ερώτηση του Θ. Μπούρα για τα stage
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ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΑΣ- Η ΘΕΜΙΣ

Νέος εξωραϊστικός σύλλογος ιδρύθηκε στο Βούλα με την

επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΒΟΥ-

ΛΑΣ- Η ΘΕΜΙΣ».

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, όπως αυτά προέκυψαν

από τις τελευταιες εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου 2009 του

συλλόγου, αποτελούν οι:

1) Δημήτριος Ηλιού, πρόεδρος 

2) Φίλιππος Συρίγος, αντιπρόεδρος

3) Ελένη Κατσακιώρη, γενική γραμματέας

4) Έλσα Γιαννοπούλου, ταμίας

5) Σαράντης Μιχαλόπουλος, μέλος

6) Μάκης Κουρσούνης, μέλος

7) Αλέξανδρος Γιάγκος, μέλος. 

Σκοπός του Συλλόγου, όπως αυτός προσδιορίζεται στη νόμι-

μα δημοσιευμένο καταστατικό του,  είναι η μελέτη, προστασία

και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής των Δικηγο-

ρικών Βούλας και η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και του Δήμου Βούλας

γενικότερα. 

Τηλ.επικοινωνιας: 6944 38 76 39 ― 6974 50 58 66 

exoraistikodikigorikavoula2008@gmail.com 

Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εγκατάστα-

ση επεξεργασίας τροφίμων), Τατοϊου 343,

Αχαρναί. Παραγωγή προϊόντων τα οποία

δεν περιγράφονται στη μελέτη HACCP και

στη τεχνική περιγραφή της αδειοδότησης

της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

METRO (Σουπερ μάρκετ), Προφήτη Ηλία 1,

Μαραθώνας. Κατασχέθηκαν 11,5 κιλά κρε-

ατοσκευασμάτων τα οποία στερούνταν ση-

μάνσεων και 4,2 κιλά γαλακτοκομικών τα

οποία είχαν υπερβεί το χρόνο διατηρησιμό-

τητας. Επίσης εντοπίστηκε ελλιπής ορθή

αποθηκευτική πρακτική στον  ψυκτικό θά-

λαμο νωπών κρεάτων. 

Π. ΒΑΖΑΝΑΣ (Κρεοπωλείο), Ν. Πλαστήρα

47, Νέα Μάκρη. Κατασχέθηκαν 10,5 κιλά

κρεατοσκευασμάτων τα οποία στερούνταν

σημάνσεων. Επίσης, εντοπίστηκαν ελλεί-

ψεις στις υποδομές  καθώς και στις ορθές

πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων.

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (Σουπερ μάρκετ), 40Ο ΧΛΜ. Λ.

Μαραθώνος, Μαραθώνας. Κατασχέθηκαν 5

κιλά βουτύρου και παγωτών τα οποία στε-

ρούνταν σημάνσεων. Επίσης, εντοπίστη-

καν ελλείψεις στις υποδομές  καθώς και

στις ορθές πρακτικές διαχείρισης των τρο-

φίμων. 

Γ. ΧΑΡΑΜΗΣ (Καφετέρια - Σνακ μπαρ), Λ.

Αθηνών 1, Λαύριο Αττικής. Μη συμμόρφω-

ση σε προηγούμενες συστάσεις.

ΒΑΡΒ. ΛΙΩΡΗ (Κυλικείο Γυμνασίου-Λυκεί-

ου Ραφήνας), Χρ. Σμύρνης 10, Ραφήνα.

Πώληση στους μαθητές μη επιτρεπομένων

ειδών τροφίμων (αναψυκτικά, ντόνατς, πα-

τατάκια κλπ.).

ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (Αποθήκη χονδρι-

κού εμπορίου εμφιαλωμένων νερών), Λ.

Πάρνηθας 201, Αχαρναί. Η αποθήκη λει-

τουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια

λειτουργίας.

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία 
Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής για τη προστασία των καταναλωτών, αποφασίστηκε η επι-

βολή κυρώσεων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

Σε συνέχεια δειγματοληψιών σε προϊόντα για την διαπίστωση της ασφά-

λειάς τους, παραπέμπονται στον Εισαγγελέα, οι παρακάτω επιχειρήσεις:

Σε έλεγχο δείγματος «ΣΚΕΥΟΣ ΑΝΟΞΕΙ-

ΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ-ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΑΒΗ - ALCE», το οποίο δειγ-

ματίστηκε από την αποθήκη «ΒΑΛΙΑΝΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΧΟΝ-

ΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», βρέ-

θηκε μη κανονικό ως προς τη χημική του

σύσταση και δε μπορεί να χαρακτηρίζεται

ως ανοξείδωτος χάλυβας.

Σε έλεγχο δείγματος «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑ-

ΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ - LARA», σε αυτοτελή

σφραγισμένη συσκευασία 6 τεμαχίων με

code: 69942, BC5204415699421, το οποίο ει-

σάγεται και διανέμεται από την εταιρία

«ALEX PAC AE», βρέθηκε μη σύμφωνο ως

προς τις ενδείξεις της συσκευασίας.

Σε έλεγχο δείγματος «ΦΟΡΜΑ ΤΑΨΑΚΙ -

KITOM», 225mm x 225mm με κωδικούς

KCM 50550, 238129000032 μέταλλο, το

οποίο παρασκευάζεται στη Κίνα και εισάγε-

ται από την εταιρία «JUMBO ΑΕΕ», βρέθη-

κε μη κανονικό – μη ασφαλές – ακατάλλη-

λο για χρήση του σε επαφή με τα τρόφιμα

και αποκλειόμενο της κατανάλωσης. 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ των Αφων Κουτσούμπα (Ερ-

γοστάσιο εμφιάλωσης νερού), 8Ο χλμ. Ε.Ο.

Άρτας-Ιωαννίνων. Στη ετικέτα αναγράφεται

χημική ανάλυση του νερού που πραγματο-

ποιήθηκε το 2003 και όχι ο μέσος όρος των

αποτελεσμάτων των τεσσάρων εποχιακών

αναλύσεων του προηγούμενου έτους. Επί-

σης, δεν αναγράφεται η ημερομηνία εμφια-

λώσεως ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής

της παρτίδας.

ExpertIN στο Μαρκόπουλο

Η ExpertIN, Εκπαιδευτικός Οργανισμός Πληροφορικής,

λειτουργεί πλέον και στο Μαρκόπουλο. 

Γνωρίζοντας ότι στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογι-

κών εξελίξεων η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατι-

κό της σύγχρονης πραγματικότητας, η ExpertIN έρχεται

να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ενδιαφερό-

μενου στον τομέα αυτό. 

Η ExpertIN έχει δημιουργήσει στο Μαρκόπουλο έναν

καινούριο και άνετο χώρο με υπερσύγχρονες εγκατα-

στάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Κάθε

σπουδαστής διαθέτει τον προσωπικό του ηλεκτρονικό

υπολογιστή και με τη συμβολή άψογα καταρτισμένων

καθηγητών απολαμβάνει τις σπουδές του σε ένα άρτια

οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Ποιητές από Ελλάδα και

Βουλγαρία συναντήθηκαν

με τους μεγαλύτερους ποι-

ητές και συγγραφείς της

Ρουμανίας στη Βραΐλα (12

& 13/11), προσκεκλημένοι

από την Βιβλιοθήκη «Panait

Istrati».

Ήταν ένα διήμερο γεμάτο

ποίηση και ήχους πολύ-

γλωσσους. Οι εκδηλώσεις

έγιναν στους χώρους της

Βιβλιοθήκης «Panait Istrati»

και στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Παιδαγωγικού

Λυκείου της Βραΐλας. Η

ελληνική αντιπροσωπεία

αποτελείτο από τον Ηλία

Δεμιρτζόγλου, πρόεδρο

του Ομίλου για την

UNESCO Τεχνών Λόγου

και Επιστημών Ελλάδος,

μουσικό/σολίστα, μέλος

της Κρατικής Ορχήστρας

Αθηνών και καθηγητή του

Εθνικού Ωδείου, την Στέλ-

λα Λεοντιάδου, βραβευμέ-

νη ποιήτρια, εικαστικό και

πολιτιστική εκπρόσωπο του

Ομίλου στα Μεσόγεια και

τον  Τάσο Μακράτο, ποιη-

τή, βυζαντινολόγο. Ο πρόε-

δρος στον λόγο του ευχα-

ρίστησε τους διοργανωτές

και αναφέρθηκε στη σημα-

σία που έχουν αυτές οι εκ-

δηλώσεις μεταξύ των γει-

τονικών λαών και εξέφρα-

σε την βεβαιότητα ότι θα

συνεχιστούν και στην Αθή-

να και αλλού, για να φέ-

ρουν ακόμη πιο κοντά τους

ποιητές και συγγραφείς

των Βαλκανίων. Η  Στ. Λεο-

ντιάδου στο χαιρετισμό της

αναφέρθηκε  και στο κοινό

σημείο που έχει αυτή η συ-

νάντηση για την Ελλάδα

και τη Ρουμανία, καθώς ο

διάσημος συγγραφέας

Panait Istrati που η Βιβλιο-

θήκη φέρει το όνομά του,

ήταν κατά το ήμισυ Ελλη-

νας, το όνομά του ήταν Γε-

ράσιμος Βαλσάμης και κα-

ταγόταν από τα Φαρακλά-

τα της Κεφαλλονιάς. 

Τα ποιήματα των Ελλήνων

μεταφράστηκαν στη ρουμανι-

κή γλώσσα από τον

Constantin Gherghinoiu, διευ-

θυντή του Παιδαγωγικού Λυ-

κείου Βραΐλας. Τα ποιήματα

των συμμετεχόντων από

Βουλγαρία μεταφράστηκαν

στην ρουμανική γλώσσα από

την Mikaela Deşliu, ποιήτρια

και μεταφράστρια. Από τη

Βουλγαρία συμμετείχαν οι :

Stefan Mollov, πρόεδρος της

Κοινότητας Ποιητών του Πλέ-

βεν, Valentina Atanasova,

Lalka Pavlova, Zdravka

Seiretova, Petko Petkov. Από

την Ρουμανία συμμετείχαν οι

Constantin Gherghinoiu, Vasile

Datcu, Stere Bucovalǎ, Sterian

Vicol,  Corneliu Antoniu,

Rodica Alexandrov και άλλοι.

O Διευθυντής της Βιβλιο-

θήκης Dragoş Adrian Neagu

ήταν ένας εξαίρετος οικο-

δεσπότης που φρόντισε

ώστε με την άψογη διοργά-

νωση και την εκπληκτική

φιλοξενία να μείνει αξέχα-

στο σε όλους μας αυτό το

φεστιβάλ ποίησης. 

Στέλλα Λεοντιάδου

Πολιτιστική εκπρόσωπος

του Ομίλου για την UNESCO

Τ.Λ.Ε.Ε. στα Μεσόγεια

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Από αριστερά: Vasile Datcu, Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Τάσος Μα-
κράτος, Στέλλα Λεοντιάδου, Constantin Gherghinoiu

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 17 Δεκεμβρίου,

Η AQS υλοποιεί σεμινάρια

σε Έργα οργάνωσης επι-

χειρήσεων  με κύριο χα-

ρακτηριστικό τον πρακτι-

κό προσανατολισμό. 17

Δεκεμβρίου “ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ“ στο Ξενο-

δοχείο CROWNE PLAZA

(πρώην Holiday Inn), ΜΙ-

ΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 50,

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκδήλωση 18/12

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ-

ΣΟΚ Ανατολικής Αττικής σε

συνεργασία με την Τ.Ο. Αρτέ-

μιδας οργανώνουν εκδήλωση

συζήτησης και ψυχαγωγίας

που θα πραγματοποιηθεί στο

ξενοδοχείο MARE

NOSTRUM HOTEL-CLUB (Λ.

Βραυρώνος-Βραυρώνα) 

την Παρασκευή 18 Δεκεμβρί-

ου και ώρα 21.00.

Τηλ – Fax :  210 60.33.170

E-Mail: neanatt@pasok.gr ―

http://ne.pasok.gr/anattiki



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ενοικιάζεται Γραφείο στη Βούλα, Βασ. Παύλου 94,

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

ρίες 9-2πμ. & 6-8μ.μ.
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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 

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 μουσαμά

Νορβηγού καλλιτέχνη, με

θέμα τη θάσσα με μία βάρ-

κα διαστάσεις 1Χ1.35εκ. Τι-

μή ευκαιρία 900€.

Μόνο σοβαρές 

προτάσεις 6937583101

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δίσκοι 33

στροφών κλασικής μου-

σικής, συλλεκτικοί, σε

άριστη κατάσταση. 115

τεμάχια μεγάλων μαέ-

στρων. Τιμή 1.150€.

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις 6937583101

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/59/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Τροποποίηση και συμπλήρωση

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ μεταλλικού σκελετού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κερκίδων στο Παπασιδέρειο

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

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

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Αριθμ. Πρωτ.: 22457/08-12-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:

“Τροποποίηση και συμπλήρωση μεταλλικού σκελετού κερκίδων στο

Παπασιδέρειο”

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

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

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Δε-

κεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και ώρα

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Κορωπί 8/12/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 22416

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12, Κορωπί ΤΚ 19400  ―  Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Τηλ.: 210-6623628, fax: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Την 11η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. έως

10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, οδός Βας. Κων/νου 47, θα γίνει ανοι-

κτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τι-

μή για την «Προμήθεια καυσίμων 2010», ενδεικτικού πρ/σμου

198.946,00€ πλέον ΦΠΑ 19%.

Η προμήθεια καυσίμων αποτελείται από:

- Πετρέλαιο κίνησης

- Πετρέλαιο θέρμανσης

- Βενζίνη SUPER

- Αμόλυβδη βενζίνη

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προαναφερομένων ειδών. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: σταδιακή, ανάλογα με τις ανά-

γκες της υπηρεσίας.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47, Κορωπί ΤΚ 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική

ορίζεται η ελληνική. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί

προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί,

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία πα-

ρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαι-

ρη αποστολή της προσφοράς;. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά

θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημε-

ρομηνίας του διαγωνισμού.  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεω-

τικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που

θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγ-

γύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρό-

νου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα του

διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 8 Δεκεμβρίου 2009.

Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 25 Νοεμβρίου 2009. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (χωρίς χρέωση) και πληροφορίες για το δια-

γωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γρα-

φείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-

6623628) έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/63/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Καθαρισμός Φρεατίων 2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.771,12 € πλέον  ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Αριθμ. Πρωτ.: 22456/08-12-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:

“Καθαρισμός Φρεατίων 2010”

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

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

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Δε-

κεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.888,56 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/63/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Έργο περιτοίχισης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α΄ Νεκροταφείου 

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.815,13 € + 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ 

Αρ. Πρωτ.: 22491/08-12-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ

των οποίων τα 5.016,01 € είναι ΓΕ & ΟΕ και τα 4.932,42 € είναι απρό-

βλεπτα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2009 ημέ-

ρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. 

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

μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

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

των εκατόν ογδόντα (180) ημερών. 

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον

τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που

όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα



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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 13, ΤΕΤΑΡΤΗ 16 & ΣΑΒΒΑΤΟ 19 /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
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Αναρωτηθήκατε ποτέ τι γεύση θα είχε ο,τιδήποτε τρώμε

αν δεν υπήρχαν τα μπαχαρικά στην μαγειρική; Πώς θα

ήταν το παγωτό βανίλια χωρίς τη βανίλια, ο σιμιγδαλένιος

χαλβάς χωρίς τη κανέλα ή η τυροκαυτερή χωρίς την καυ-

τερή πιπεριά;

Τα μπαχαρικά προέρχονται από τους σπόρους, τους καρ-

πούς, το φλοιό, την ρίζα ή τα άνθη ενός φυτού. Κάθε μπα-

χαρικό ξεχωρίζει για το μοναδικό του άρωμα και την χα-

ρακτηριστική του γεύση. Βασική τους ιδιότητα είναι να

προσδίδουν ιδιαίτερη γεύση σε κάθε τροφή, αλλά παράλ-

ληλα έχουν και θρεπτική αξία.

Πολλά χρόνια πριν, οι βοτανολόγοι και οι γιατροί της κινέ-

ζικης ιατρικής και οι πρακτικοί της Αγιουβέρδα, βάσιζαν τις

περισσότερες θεραπείες τους σε συνδυασμούς βοτάνων

και μπαχαρικών. Πολλοί βέβαια, δεν ξεχνάμε και παραδο-

σιακές συνταγές των γιαγιάδων μας που βασίζονται σε

βότανα, όπως για παράδειγμα το ρόφημα από κανέλα και

γαρύφαλο για την καταπολέμηση του στομαχόπονου. Σε

καμία περίπτωση, όμως δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε

αποκλειστικά στα μπαχαρικά για την θεραπεία των ασθε-

νειών. Η σύγχρονη ιατρική δεν μπορεί να αντικατασταθεί

από πρακτικές μεθόδους, ωστόσο συμπληρωματικά τα

μπαχαρικά βοηθούν στην υγεία και την ευεξία.

Κύρια αποστολή των μπαχαρικών είναι να δώσουν στο

γεύμα μία ιδιαίτερη, ευχάριστη και ωραία γεύση και οσμή.

Η χρήση τους είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε άτομα που

ακολουθούν ένα πρόγραμμα διατροφής για απώλεια βά-

ρους, καθώς με τον τρόπο αυτό μειώνουν την προσθήκη

λίπους σε ποικίλες συνταγές. Πολλά από τα μπαχαρικά

έχουν και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αντικαθιστούν τα

διάφορα συντηρητικά που σε πολλές περιπτώσεις βλά-

πτουν την υγεία του ανθρώπου. 

Τα πιο γνωστά μπαχαρικά είναι: πιπέρι, μουστάρδα, κάρι,

μπαχάρι, καυτερή πιπεριά.  Υπάρχουν και πολλά άλλα, ιδι-

αίτερα αγαπητά για πολλούς και άλλα για  λίγους. 

Βανίλια: Βοηθάει την χώνεψη, αλλά σε μεγάλες ποσότη-

τες μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές. Τονώνει το νευρικό

σύστημα. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε γλυκά,

μπισκότα, κέικ, παγωτά ή ακόμη και στον καφέ ή το τσάι.

Γλυκάνισος: Θεωρείται υποβοηθητικό στην χώνεψη και

αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της ναυτίας. Μπορεί-

τε να το προσθέσετε σε σάλτσες για ζυμαρικά ή ρύζι.

Κανέλα: Βοηθάει στην αντιμετώπιση στομαχικών  διατα-

ραχών, έχει αφροδισιακές ιδιότητες και βοηθάει στον κο-

ρεσμό. Ταιριάζει σε πολλά γλυκά, αλλά και στο κόκκινο

κρασί.

Μοσχοκάρυδο: Το μοσχοκάρυδο περιέχει αιθέριο έλαιο με

θεραπευτικές ιδιότητες. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν

ως θυμίαμα και σήμερα χρησιμοποιείται για να δώσει άρω-

μα σε πολλά αρτοσκευάσματα, σε προϊόντα ζαχαροπλα-

στικής, σε κρέατα, λαχανικά, σάλτσες, τυριά και σε

cocktails.

Μαύρο πιπέρι: Θεωρείται ο Βασιλιάς των μπαχαρικών.

Έχει αντιβακτηριδιακή δράση, βελτιώνει την όρεξη, βοη-

θάει στην χώνεψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πε-

ρισσότερες συνταγές.

Τσίλι: Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και ενδείκνυται για

κρυολογήματα και γρίπη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

σάλτσες.

Ρίγανη: Βρίσκεται στην κορυφή της Μεσογειακής Μαγει-

ρικής. Οι Αρχαίοι Έλληνες έπιναν αφέψημα ρίγανης για να

γιατρέψουν τους σπασμούς της κοιλιάς, αλλά και τις διάρ-

ροιες. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και ο συνδυασμός της

με το ελαιόλαδο προσδίδει εκείνη την χαρακτηριστική Ελ-

ληνική γεύση των παραδοσιακών συνταγών μας.

Κάπαρη: Ανοίγει την όρεξη και διεγείρει τα γαστρικά υγρά.

Είναι ιδανική για σαλάτες λαχανικών με θαλασσινά, για

μακαρονάδες αλλά και σε ψωμιά τα οποία έχουν αρωματι-

στεί με ρίγανη και μαντζουράνα.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί με την χρήση των μπαχαρικών θα

πρέπει να είναι όσοι πάσχουν από παθήσεις του στομά-

χου, όπως έλκος, γαστρίτιδα κλπ. Τα καυτερά μπαχαρικά

αυξάνουν τις εκκρίσεις του γαστρεντερικού συστήματος

και μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση των ανωτέρω πα-

θήσεων. Επίσης, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα,

άσθμα, καθώς και έγκυες γυναίκες θα πρέπει πάντα να

συμβουλεύονται τον διαιτολόγο ή τον γιατρό τους πριν τα

χρησιμοποιήσουν.

Βέβαια, πρέπει να αγοράζουμε πάντα μικρές ποσότητες

μπαχαρικών και να τα ανανεώνουμε τακτικά αν μείνουν

αρκετούς μήνες στο βαζάκι τους. Ο μέσος χρόνος ζωής

τους μέχρι δηλαδή να χάσουν τα αρώματά τους είναι 12

μήνες. Όταν αγοράζουμε μπαχαρικά ή μυρωδικά καλό εί-

ναι να τα αγοράζουμε ολόκληρα και όχι τριμμένα αφού

έτσι διατηρούν περισσότερο τα αρώματά τους. Ένα μικρό

γουδί είναι απαραίτητο όταν έχουμε ολόκληρα μπαχαρικά

για να τα σπάσουμε τελευταία στιγμή πριν τα προσθέσου-

με στο μαγείρεμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός των

μπαχαρικών είναι ή ζέστη και η υγρασία γι’ αυτό βάζουμε

τα μπαχαρικά σε ένα ράφι που δεν το βλέπει ο ήλιος και

ποτέ δεν τα ρίχνουμε κατ’ ευθείαν από τη συσκευασία

τους μέσα στο φαγητό, αλλά βγάζουμε μία μικρή ποσότη-

τα στο χέρι μακριά από τους υδρατμούς της κατσαρόλας

που βράζει.

Αναστασία Δ. Κόκκαλη
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος B.Sc (Hons)

medNutrition

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

Μπαχαρικά: Απλά νόστιμα και θεραπευτικά...

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.

Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας» 

Σε ημερίδα της ΚΕΔΚΕ με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση
και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» που έγινε στο πλαί-

σιο της 7ης Έκθεσης POLIS 2009, μίλησε ως κεντρικός

ομιλητής, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Δια-

δημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο.Τ.Α. και Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

της ΤΕΔΚΝΑ Γιώργος Πατούλης. 

Ο Γ. Πατούλης μίλησε στην θεματική ενότητα που είχε

ως θέμα «Πολιτικές Συνεργασίας των ΟΤΑ για την Προ-
άσπιση της Δημόσιας Υγείας», τονίζοντας ότι «η Υγεία
και η Πρόληψη θα πρέπει να αποτελούν βασικό άξονα
μιας Δημοτικής πολιτικής που σχεδιάζεται και υλοποιεί-
ται με επίκεντρο τον πολίτη, στο πλαίσιο χάραξης μιας
ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής» ενώ επεσήμανε

το σημαντικό έργο που επιτελούν τα Δημοτικά Ιατρεία

και τα Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης. 

Ο Γ. Πατούλης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των διαδη-

μοτικών συνεργασιών λέγοντας ότι «το επόμενο μεγά-

λο βήμα που θα οδηγήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση

των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες, στους

τομείς της υγείας, της πρόληψης και της πρόνοιας,

μπορεί να γίνει όχι μέσα από την μεμονωμένη δράση

καθενός ΟΤΑ ξεχωριστά, αλλά μέσα από την ανάληψη

κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών». 

Παράλληλα,  τόνισε τη σημασία που έχει η θέσπιση από

την Πολιτεία νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τα

νέα όρια και τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Ια-

τρείων. 
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Οι παίκτριες του Μαρκόπουλου επιβλήθηκαν του Ηρακλή
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των κοριστιών του Μαρκοπούλου

που από την αρχή του πρώτου σετ, έδωσε στις αντιπάλους να κα-

ταλάβουν ότι δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν συνέχεια στις

μέτριες εμφανίσεις, και πήραν κεφάλι με 13-8, με πολύ καλές τις

Νίκη Γκαραγκούνη και  Σοφία Δρούγκα.

Με 19-9 συνεχίστηκε το σετ και την Αρετα Κονόμι να "καθαρίζει"

στην άμυνα. 

Από τον ΗΡΑΚΛΗ καλύτερη του σετ ήταν η Σιμάνκοβα. 

Η επιστροφή της Νίκης Γκαραγκούνη 

ανέβασε την ψυχολογία της ομάδας

Το δεύτερο σετ "καθάρισε" η εμπειρία των Κόστιτς και Νίκης

Γκαραγκούνη. Το τρίτο και τελευταίο σετ η Νίκη Γκαραγκούνη

που "γύρισε" το σετ με 6 σερί πόντους από αλλαγές και εξαιρε-

τικές τις Τσίμα, Δρούγκα, Κρντσεβιτς που είχε "τρομερές" εξάρ-

σεις σε όλο τον αγώνα, αλλά και των Κονόμι, Καβαθά, δεν άφη-

σε περιθώρια στους φιλοξενούμενους για να σκεφτούν να πά-

ρουν το σετ. 

Έτσι χαρούμενοι αποχώρησαν από το γήπεδο οι φίλοι της ομά-

δας που παρακολούθησαν το παιχνίδι. 

Η ομάδα των βορείων προαστίων από την άλλη δεν μπόρεσε σε

κανένα σημείο της αναμέτρησης να ακολουθήσει τον ρυθμό των

γηπεδούχων, πλην ίσως του τρίτου σετ, τότε όμως ήταν αργά για

να κυνηγήσουν κάτι καλύτερο.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Λυκούδης): Δρούγκα, Κόστιτς, Καβαθά, Ν. Γκαραγκού-

νη, Τσίμα, Κρνιέσεβιτς, Κονόμι, Κουτσιβίτη 

ΗΡΑΚΛΗΣ (Χουντουμάδης): Σιμάνκοβα, Κούκου, Γιακουμή, Γιώτα,

Όστοϊτς, Ούτλα, Μαγγίνα, Καραγκούνη, Λαμπρούση, Ιβάνοβα.

Μαρκόπουλο - Ηρακλής Κηφισιάς 3-0

Η αθλήτρια Γκαραγκούνη Νίκη παίρνει οδηγίες από τον προπο-
νητή της Γ. Λυκούδη.

Στις 9-12-2009 στην αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων του Δήμου Βούλας το Γρ. Φυσι-

κής Αγωγής Δ΄ Αθηνών πραγματοποίησε

Αγώνες Επιτρ. Αντισφαίρισης Λυκείων

με την Συμμετοχή 10 Σχολείων.

Αποτελέσματα 

Ομαδικό Αγοριών:

1. 1ο ΓΕΛ Ελληνικού

2. 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ατομικό Κοριτσιών:

1. Πυλαρινού Κων/να (1ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ)

2. Λαγοπόδη Ειρήνη (2ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

3. Καλιακουδάκη Μαριφίλη (2ο ΓΕΛ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

Ατομικό Αγοριών:

1. Μουχτούρης Φίλιππος (4ο Π. Φαλήρου)

2. Μουχτούρης Γεώργος (4ο Π. Φαλήρου)

3. Στεφανής Αλέξανδρος (3ο ΓΕΛ Ν.

Σμύρνης) και Μπισύλλας Αλέξανδρος

(3ο ΓΕΛ Καλλιθέας)

Οι δύο πρώτοι προκρίνονται για την τε-

λική φάση που θα γίνει τον Φεβρουάριο

του 2010 στα Ιωάννινα.

Την διεξαγωγή των αγώνων ανέλαβε

από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δ’

Αθήνας η Λουκά Ευαγγελία και βοήθη-

σαν οι Μακρής Άγγελος καθηγητής ΤΕ-

ΦΑΑ, Μαθιουδάκη Ελευθερία Κ.Φ.Α. και

ο βετεράνος αθλητής Καρατζάς Μάκης.

Γιατρός των αγώνων ήταν η Νάντια

Μαρκοπούλου. 

Σχολικοί αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Με τη συμμετοχή 23 αθλητών

του Γενικού Επιτελείου Αερο-

πορίας από όλη την Ελλάδα

στις 4 Δεκεμβρίου διεξήχθη

στην αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων του Δήμου Βούλας το

Πρωτάθλημα της Αεροπορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της

προκριματικής ημιτελικής και

τελικής φάσης, όπου πραγμα-

τοποιήθηκαν συναρπαστικές

αναμετρήσεις, νικητές ανεδεί-

χθησαν οι: 
1ος Ξυδιάς Αναστάσιος, 2ος

Μακράκης Διαμαντής, 3ος Παρί-

σης Απόστολος, 4ος Πούτος Θ.,

5ος Βαϊδάνης Κ., 6ος Σάσαρης

Θεοδ., 7ος Δημολιάτης Αναστ.,

8ος Μάμαρης Γρ., 9ος Κανέλλος

Φ., 10ος Φουρφουρής Διον.,

11ος Νιφόρος Βασιλ., 12ος Κα-

ραμανλής Δημ. 13ος Μάτος

Κων., 14ος Αθανασιάδης Λ.,

15ος Λεώνης Κων., 16ος Με-

ντώνης Παν., 17ος Χύτος Βασ.,

18ος Ρεκατσίνας Ιωαν., 19ος

Μήτσιος Ελευθ., 20ος Θεότης

Παν., 21ος Νάκας Θεοδ., 22ος

Τσέτσας Γ., 23ος Καλογρίδης

Μιχ.

Τους αγώνες παρακολούθη-

σαν φίλοι του αθλήματος αντι-

προσωπείες αξιωματικών, υπα-

ξιωματικών και οπλιτών από

μονάδες της περιοχής.

Τιμήθηκαν από τον Φωτίου

Παν. (ΕΠΓΟΣ), ο Αθλητικός

Οργανισμός του Δήμου Βού-

λας για την βοήθεια του στους

αγώνες. Την πλακέτα την πα-

ρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Ρουσ-

σάκης Ε.

Τέλος ο Άγγελος Παρίσης

(ΕΠΓΟΣ) απένειμε πλακέτες

εκ μέρους του Γ.Ε.Α. στους δι-

αιτητές του αγώνα, Μαθιουδά-

κη Ελευθερία,  Καραντά Μάκη,

Σαρρή Κατερίνα, Νίκα Σωτήρη

και Αναστασίου Κώστα. 

Στην γραμματεία των αγώνων

ήταν ο Φωτίου Παναγ. (ΕΠ-

ΓΟΣ) Μαυρογιάννης Μάριος

(ΥΠΓΟΣ) και ο Μακρής Άγγε-

λος καθηγητής Φυσικής Αγω-

γής στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας. 

Η Πολεμική Αεροπορία παίζει πινγκ - πονγκ

Επηρεασμένη είναι όλη η ομάδα

της ΘΕΤΙΔΑΣ από το πρόβλημα της

εποχής, την εποχική γρίπη, δεδομέ-

νου ότι 13 αθλητές και αθλήτριες

του συλλόγου μας ήταν και είναι

ασθενείς και δεν συμμετέχουν

στους αγώνες και στις προπονήσεις, αυτής της εβδομά-

δας. Αναλυτικότερα:

Οι κορασίδες παρά το δυναμικό ξεκίνημα στον αγώνα με

το Λαγονήσι, δεν κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη και ητ-

τήθηκαν με 3-0 σετ (25-23, 25-20, 25-17). Με την ήττα αυ-

τή, οι όποιες πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φά-

ση των κορασίδων εξανεμίστηκαν κι έτσι ο αγώνας του

Σαββάτου με το Κορωπί αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Σε ότι αφορά την ομάδα των γυναικών την Δευτέρα 7/12

αγωνίστηκε με σύνθεση ανάγκης λόγω των πολλών ασθε-

νειών και τραυματισμών και ηττήθηκε από τη Νίκη Αμα-

ρουσίου στο Μαρούσι με 3-0 σετ (25-17, 25-18, 25-16).

Την επόμενη εβδομάδα στις 14/12 ημέρα Δευτέρα η γυ-

ναικεία ομάδα θα αγωνιστεί ενάντια στο Κορωπί στο κλει-

στό γήπεδο της Βούλας στις 21:30.

Σχετικά με τους παίδες αναμένουμε την κλήρωση της

επόμενης φάσης του πρωταθλήματος της Ε.Σ.Π.Α.Α. Η

ομάδα προετοιμάζεται σε έντονους ρυθμούς προκειμένου

να παρουσιαστεί έτοιμη και βελτιωμένη, σε σχέση με την

πρώτη φάση, δεδομένου ότι και οι αντίπαλοί της θα είναι

μεγαλύτερης δυναμικότητας απ’ ότι οι προηγούμενοι.

Μιλώντας και με τον προπονητή Παναγιώτη Ιωάννου μας

είπε: «Το ζητούμενο σ’ αυτή τη φάση είναι να είμαστε υγι-

είς, να επιστρέψουν οι ασθενείς και οι τραυματίες έτσι

ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις

ομάδες έως και να πετύχουμε τους στόχους μας». 

Δύσκολη εβδομάδα για τη Θέτιδα
γράφει η Χρυσάνθη Καράμπαλη
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Ο Ιππικός Όμιλος Mega Sports φιλοξενεί φέτος τους

62ους Πανελλήνιους Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων

- τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς - στις όμορφες

εγκαταστάσεις του στη Δεκέλεια (δίπλα από το αερο-

δρόμιο του Τατοίου) αυτό το τετραήμερο, 10 – 13 Δε-

κεμβρίου. Στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ιππείς και

αμαζόνες από όλη την Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των

συμμετοχών αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο.

Και φέτος η Ελληνική Ιππασία θα δώσει Χριστουγεν-

νιάτικο χρώμα στους αγώνες, καθώς διεξάγονται μόλις

δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Η είσοδος

είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Περσινοί Πανελληνιονίκες είχαν αναδειχθεί στην Κα-

τηγορία Ενηλίκων ο Zdenek Stastny, στην κατηγορία

εφήβων η Ζέτα Φούντα, στην κατηγορία Νέων Ιππέων

ο Φίλιππος Χάγερ και στην κατηγορία παίδων ο Δημή-

τρης Μπάσδρας. 

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου θα αναδειχθούν οι

Πανελληνιονίκες στις Κατηγορίες Ενηλίκων ύψους

1.45μ., Νέων Ιππέων ύψους 1.40μ., Εφήβων ύψους

1.35μ. και Παίδων ύψους 1.15μ.  και οι νικητές στις κα-

τηγορίες Z, Ε Δ, Γ, Β και Νεολέκτων Ίππων 5 και 6

ετών. Οι αγώνες ξεκίνησαν την Πέμπτη με τις δύο χα-

μηλές κατηγορίες Ζ και Δ και θα ολοκληρωθούν την Κυ-

ριακή με την ανάδειξη των Πανελληνιονικών των τεσ-

σάρων ηλικιακών κατηγοριών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 

με πολύ βροχή

Καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Έλληνες ιππείς και

αμαζόνες στο Διεθνή αγώνα Ιππικής Δεξιοτεχνίας, «FEI

Dressage Challenge», που φιλοξενήθηκε στον Ιππικό Όμι-

λο Mega Sports το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, παρά τη βρο-

χή. Αντίθετα, ο Τελικός Αγώνας Ανάπτυξης της Υπερπή-

δησης Εμποδίων, τόσο στην Βόρεια όσο και στη Νότια Ατ-

τική, αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά

τους 62ους Πανελλήνιους Αγώνες Υπερπήδησης Εμπο-

δίων, το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου. 

62 χρόνια Πανελλήνιοι Αγώνες 

Υπερπήδησης Εμποδίων ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Ανακαλείται η χρηματοδότηση

του Kick Boxing

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Πάνου

Μπιτσαξή, ανακαλείται κάθε χρηματοδότηση της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού προς την Πανελλήνια Ομοσπον-

δία Kick Boxing, μέχρις ότου να διερευνηθεί πλήρως η

υπόθεση, που προέκυψε με τα σωματεία “σφραγίδες”.

Επίσης δόθηκε εντολή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, να διε-

ξαγάγει σχετικό έλεγχο, τόσο στην Ομοσπονδία, όσο και

στα σωματεία. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 4μ.μ.

Γήπεδο Σπάτων

ΑΗΤΤΗΤΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Καλούνται όλοι οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν τον εν-

διαφέροντα αυτόν αγώνα.

Με την ομάδα του Ατρόμητου θα αγωνισθούν όλοι οι πο-

δοσφαιριστές που αγωνίσθηκαν στην Α’ Εθνική Κατηγο-

ρία.

Θα τιμηθούν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές Ιωάννης Ρα-

φαήλ,  Μπάμπης Κούκης, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης,

Σταύρος Κωνσταντινίδης και Καίσαρας Τσιριμιάγκος που

έχουν αγωνισθεί στο παρελθόν και στις δύο ομάδες.

Η Διεύθυνση του Συνδέσμου Διενέργεια έρευνας για τον

τραυματισμό αθλητή στο ΕΑΚΝ

Μετά το δυστύχημα, που έγινε στο Ε.Α.Κ.Ν. του Αγίου Κο-

σμά, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αθλητή, με

εντολή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Πάνου Μπι-

τσαξή, κλιμάκιο τεχνικών της Γενικής Γραμματείας Αθλη-

τισμού πήγε στο προπονητικό κέντρο, προκειμένου να διε-

νεργήσει αυτοψία για τα αίτια του δυστυχήματος και να

προτείνει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των τυχόν ελλείψε-

ων. 

Παράλληλα, εκπρόσωπος του  Πάνου Μπιτσαξή  επισκέ-

φθηκε τον τραυματισμένο αθλητή στο νοσοκομείο, για να

ενημερωθεί για την κατάστασή του και να του ευχηθεί

πλήρη και ταχεία ανάρρωση.

Εξελίξεις στα πρωταθλήματα

Πινγκ - Πονγκ

Με τα πρωταθλήματα των  διαφόρων κατηγοριών συνεχί-

στηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ για τις

ομάδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

Η αντρική ομάδα του ΑΡΗ αποτελού-

μενη από τους αθλητές Δήμα, Λίλη

και Βασιλείου αγωνίστηκε στην Πά-

τρα για το πρωτάθλημα της Α2

εθνικής κατηγορίας και έχασε με

4-0 από τον Δ.Α.Ο. ΤΑΥΡΟΥ αλλά

κέρδισε με 4-1 την ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, η ομάδα του ΑΡΗ

έχει 14 βαθμούς (5 νίκες και 4 ήττες) βρίσκεται στην 4η θέ-

ση ισοβαθμώντας με τις ομάδες της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, του ΛΟΥ-

ΤΡΑΚΙΟΥ και της Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. 

Για το πρωτάθλημα της Β’ Αττικής η ανδρική ομάδα του

ΑΡΗ 2006 κέρδισε με 4-1 τον ΚΑΡΕΑ και έχασε πολύ δύ-

σκολα με 4-3 από την ΚΟΡΩΝΙΔΑ.

Η νίκη επί της ομάδος του ΚΑΡΕΑ είναι η πρώτη νίκη στο

πρωτάθλημα για το ΑΡΗ που στόχος του είναι η παραμο-

νή στην κατηγορία. 

Οι αθλητές Παπαδάκης, Δαούλας, Σκουτέρης, Τσαπόγας

και Γενεράλης βελτιώνονται κάθε Σαββατοκύριακο και έτσι

πιστεύουν ότι στον δεύτερο γύρο θα πετύχουν περισσό-

τερες νίκες.

Για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής, οι αθλή-

τριες του ΑΡΗ 2006 (Πατεράκη, Γκοβάτσου, Ισαμπάλογλου

και Φίσερ) πέτυχαν άλλες δύο νίκες κερδίζοντας με 4-0 τον

ΚΑΡΕΑ και με 4-2 τον ΑΘΗΝΑΪΚΟ.

Ο Αγώνας με τον ΑΘΗΝΑΪΚΟ ήτανε και το ντέρμπι της

αγωνιστικής αφού και οι δύο ομάδες δεν είχανε ήττα. 

Τελικοί Βετεράνων Πινγκ-Πονγκ

Τελικοί αγώνες κυπέλλου πινγκ-πονγκ του Π.Ο.Φ.Ε.Π.Α.

θα διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του

Δήμου Βούλας (γέφυρα), το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

στις 7.30μ.μ. μεταξύ των ομάδων Βετεράνων του Δήμου

Βούλας και της νικήτριας ομάδας Βετεράνων Περάμα-

τος/ Αγίας Βαρβάρας -Πάνθεο.

Ένα νέο είδος αγώνα ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα μέσα

στον Δεκέμβριο. Το όνομα του, Enduro Sprint. Πρόκειται

για είδος αγώνα ιδιαίτερα δημοφιλή στο εξωτερικό, ενώ

στην Μεγάλη Βρεττανία έχει ήδη προκηρυχθεί και το πρώ-

το Εθνικό Enduro Sprint Championship για το 2010, μια έκ-

δοση του οποίου δεν αποκλείεται να δούμε και στη χώρα

μας.

Η παρθενική εμφάνιση του και η προσπάθεια που την πε-

ριβάλλει αξίζουν μια ή μάλλον δυό ημέρες γεμάτες από

λάστιχα που θα παλεύουν με το χώμα, μουσική και εκπλή-

ξεις!

Η πρώτη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί σε έναν ιδιαίτε-

ρο όσο και πολύπαθο χώρο στο Οβριόκαστρο Κερατέας,

ένα μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας τόπο, έναν ανέγγι-

χτο ακόμη χώρο της Αττικής γης που προορίζεται για ΧΥ-

ΤΑ παρά την θέληση των δημοτών του και της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης.

Ξεκινάμε από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου με test ride μο-

τοσυκλετών, διαγωνισμό babycross, επιδείξεις, ποδήλα-

τα υπό τους ήχους δυνατής μουσικής και με άφθονο φα-

γητό.

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου την αυλάια θα ανοίξουν τα

ποδήλατα στις 09.30 με αγώνα mountain bike. Αμέσως

μετά, στις 11.00 θα ξεκινήσει το enduro Sprint με το οποίο

και θα τερματίσει η ημέρα και το πρόγραμμα του διημέρου.

Είναι αγώνας ειδικής διαδρομής (μεγέθους 5 χλμ) γύρω

από ευρύχωρα και αμφιθεατρικά paddocks όπου οι αθλη-

τές έχουν την ευκαιρία να χρονομετρηθούν πέντε φορές

στην διάρκεια της ημέρας. Στα ενδιάμεσα διαστήματα θα

έχουν την δυνατότητα να επισκευάσουν, ρυθμίσουν την

μοτοσυκλέτα τους, enduro ή και motocross, να περιηγη-

θούν στα περίπτερα του χώρου, να φάνε να πιούνε και να

παρακολουθήσουν τους συναθλητές στην προσπάθεια

τους. Το σύνολο των 25  χρονομετρημένων χιλιομέτρων

είναι εφάμιλο ενός πρωταθληματικού αγώνα enduro.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

Συνεχίζεται αδιάκοπα η αγωνιστική δραστηριότητα  του

συνδέσμου βετεράνων του ΑΗΤΤΗΤΟΥ όπου το τελευταίο

διάστημα διεξήχθησαν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες:

― 16 Νοεμβρίου 2009 (Γήπεδο Χαλανδρίου)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ  1-2

―  27 Νοεμβρίου 2009 (Γήπεδο Κερατέας) 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ 2-3

― 30 Νοεμβρίου (Γήπεδο Πανιωνίου στο Κορωπί)

ΑΗΤΤΗΤΟΣ – ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ 3-2

Στους αγώνες με τους βετεράνους του ΑΗΤΤΗΤΟΥ αγωνίστηκαν

οι παρακάτω αθλητές:

Μπίμπιζας Αν. , Τσιμπούρης  Δ., Γεώργας Δ., Τσούκας Χ., Βούλγα-

ρης Αγ., Κουλοχέρης Π.,  Μαργέτης Χ., Μαργέτης Π., Γεωργάκης

Χρ., Γεωργάκης Αντ.,  Νανούρης Μ., Τσίχλης Κ., Κατσίφης Λ., Νι-

κολάου Ν., Παπακωνσταντίνου Ν., Μάρκου Φ., Μπάτρης Δ., Πρό-

φης Ισ., Δανιάς Κ., Μαντζούνης Α., Παπαϊωάννου Β., Μαργέτης Γ.,

Μαργέτης Αντ.,  Λίγκος  Γ, Γκίκας Κ. Φράγκου Π., Ραφαήλ Ι.

ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ENDURO SPRINT ΣΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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Από την Ελλάδα παρουσίασαν χορογραφίες μόνο 3 ζευ-

γάρια οι Δημήτρης - Στέλλα,  Κίκη – Έλλη και Miler –

Ηλέκτρα (Μεξικό - Ελλάδα). Οι τελευταίοι, απ’ ότι συζη-

τήθηκε ξάφνιασαν ευχάριστα με την χορευτική τους πα-

ρουσία το κοινό, χορεύοντας έναν συνδυασμό salsa και

quebradita, ενός μεξικάνικου χορού, ενώ έλαβαν μέρος

και στο διαγωνισμό που διεξήχθη κάνοντας μια καλή

παρουσία χωρίς όμως διάκριση αφού στην πίστα συνα-

γωνίστηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

Τα βράδια μετά τα shows και τις συναυλίες όλο το κλειστό

στάδιο Φαλήρου, Tae kwo do, χόρευε στην κυριολεξία

στους ρυθμούς της salsa, αφού ο χώρος κατακλυζόταν απ’

τα ζευγάρια που μέχρι τις πρωινές ώρες διασκέδαζαν με

τους αναγνωρισμένους Dj’s που έπαιζαν μουσική. 

Στο διαγωνισμό που διεξήχθη τη 2η μέρα του φεστιβάλ -

φέτος πολύ πιο οργανωμένα – τα ζευγάρια είχαν έρθει

πολύ καλά προετοιμασμένα για να καταφέρουν να κερδί-

σουν και τον τίτλο αλλά και το βραβείο που τον συνοδεύ-

ει, τα 10.000 δολάρια. 

Συμμετείχαν 17 ζευγάρια, πέρασαν 10 στον τελικό και ο

ανταγωνισμός ήταν τέτοιος, που έμειναν έξω απ’ την

5άδα μεγάλα ονόματα χορευτών. Την πρώτη θέση κράτη-

σαν οι περσινοί νικητές Adrian & Annita από την Ισπανία,

2οι ήρθαν οι Oliver Pineda & Luda kroitor και τρίτο, ήρθε το

ζευγάρι από τους Tropical Gem με τον Fernando Sosa.

Το βράδυ διασκέδασαν όλοι υπό τον εκρηκτικό ήχο της

συναυλίας των “La Orquesta Del Solar” με τους Luigi Texi-

dor και Frankie Vazquez.

22οο  TTooddoo  llaattiinnoo  ssaallssaa  ffeessttiivvaall

Τρεις μέρες γεμάτες από salsa
Για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος το

Todo latino salsa festival έκανε τους λά-

τρεις της salsa απ’ όλο τον κόσμο να μι-

λάνε για την Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Μπαμπίλης απ’ τη σχολή χο-

ρού Todo Latino, διοργανωτής του φεστι-

βάλ, ετοίμασε ένα τριήμερο (27, 28, 29 Νο-

εμβρίου) γεμάτο latin ρυθμούς, σεμινάρια

salsa, shows από τα μεγαλύτερα ονόματα

χορευτών ανά τον κόσμο, διαγωνισμό χο-

ρού και συναυλίες με πρώτη αυτή που όλοι

περιμένανε, από τον πιο αναγνωρισμένο

τραγουδιστή latin και βραβευμένο με 4 βρα-

βεία Grammy, Marc Anthony. 

Ο κόσμος που συμμετείχε, είχε την ευκαι-

ρία να απολαύσει στην πίστα τον βασιλιά

της salsa Eddie Torres, τους Adrian y

Annita – το ζευγάρι που έχει ανακηρυχθεί

2 φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές, τον

Oliver Pineda, τους Tropical Gem, τους

Swing Guys, που για άλλη μια φορά εξέ-

πληξαν τον κόσμο, ο οποίος τους έδωσε

επάξια τον τίτλο του καλύτερου show,

Pablo y Diana που με τα ακροβατικά του

μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό, Seo

Fernandez y Alexia και πολλά άλλα άξια

και διάσημα ζευγάρια που λόγο χώρου

δεν μπορούμε να ονομάσουμε. 

Το μεγάλο finale του τριημέρου έδωσε ο καλύτερος τραγουδιστής latin μουσικής, Marc Anthony (όσοι δεν

ασχολούνται με την latin σκηνή τον ξέρουν ίσως ως σύζυγο της Jennifer Lopez) με την μοναδική συναυλία, που

έδωσε στους Έλληνες και όχι μόνο, την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τον σφυγμό της μουσικής του και την

μαγεία των live του. Ούτε ο ίδιος έδειξε να πιστεύει την απήχηση που είχε σ’ ένα λαό μακριά απ’ την κουλ-

τούρα της Λατινικής Αμερικής.

Το Todo Latino Salsa Festival, είναι ίσως η καλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως και όλοι ήδη περιμένουν την επό-

μενη χρονιά με μια μόνο παρατήρηση. Χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου, καθώς αυτή τη φορά κάποιοι την «βρήκαν»

λίγο ανεβασμένη λόγω της συναυλίας του Marc Anthony. 

Ο Miler Rodriguez και η Ηλέκτρα Βενετσάνου στη χορογραφία του show.

Ο Miler Rodriguez και η Ηλέκτρα Βενετσάνου από τη συμμετοχή τους στο
πρώτο γύρο του διαγωνισμού.

Στιγμιότυπο του show των Tropical Gem.

Ο γνωστός σε όλους Eddie Tores σε χορευτικές κινήσεις με την
καινούργια του ντάμμα.


