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Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Βομβαρδισμός νέων μέτρων, δράσεων, δηλώσεων, εξελίξεων

στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ η περιφέρεια – οι τοπικές

πολιτικές δράσεις – δεν δείχνει να έχει αντιληφθεί τις εξελί-

ξεις. 

Κι ενώ το πολιτικό τοπίο, με τις σαφείς προθέσεις και απο-

φάσεις της Κυβέρνησης, έχει σαφώς τροποποιηθεί καθορι-

στικά, σε τοπικό επίπεδο παρατηρείται το

λιγότερο μια υστέρηση μέχρι και άγνοια, ή

ένας στρουθοκαμηλισμός, ή μια υφέρπου-

σα προσδοκία, ότι όλα θα εξελιχθούν σύμ-

φωνα με τις επιθυμίες και τα συμφέροντα

των τοπικών παραγόντων. 

Αναφέρομαι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσθε

στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, στι γνω-

στό Καποδίστρια 2 και στις προσεχείς

εκλογές του Νοεμβρίου 2010, για την πρω-

τοβάθμια και δευτεροβάθμια Τοπική Αυτο-

διοίκηση.

Είναι σαφής πρόθεση και εξαγγελία της Κυβέρνησης, του

Υπουργού Εσωτερικών Ι. Ραγγούση και του ίδιου του Πρωθυ-

πουργού Γ. Παπανδρέου και στις προγραμματικές δηλώσεις

αλλά και τελείως  πρόσφατα, στην  ομιλία του στο  Ζάππειο, 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 612 
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Ante portas
Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2 προ των πυλών

Θ’ αναστατώσει ή θα μας “στρώσει…”; 

Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα Χριστούγεννα τα έχουμε συνδυάσει με χιόνι. “Χιόνια στο καμπαναριό που χριστούγεννα
σημαίνουν” κλπ. που λέει και ο ποιητής. Τα Χριστούγεννα έφτασαν όπως έφτασαν και τα χιόνια. Βέβαια στο κλινόν άστυ
μη περιμένουμε να δούμε χιόνι. Το βλέπουμε σπάνια και λίγο. Πάντως οι πίστες φέτος είναι έτοιμες για να υποδεχθούν
τους “φανατικούς”. Για τους άλλους υπάρχουν καφέ και ταβέρνες σε όμορφα ορεινά χωριά. Εκείνοι που βγάζουν “χιο-
νίστρες” μόνο που τα αντικρίζουν, δεν έχουν παρά να μείνουν στον καναπέ τους.
Η φωτογραφία είναι από το Βελούχι και μας την ενεχείρισε ο Αθλητικός Οργανισμός της Αγ. Παρασκευής, ο οποίος μά-
λιστα προτείνει 3ημερο Πρόγραμμα SKI – SNOWBOARD στον Παρνασσό. Σελίδα 23.

KENTΡΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ»

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

του Κέντρου Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας,

τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00.

Σας περιμένουν εκπλήξεις και δώρα σε μια ιδιαίτερα
όμορφη βραδιά γεμάτη φως, ζεστασιά, αρμονία…

Η βραδιά περιλαμβάνει κάλαντα, ομιλία, διαλογισμό,

ανταλλαγή δώρων  κ.α.

Μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας κι ένα δωράκι…  

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής (τηλ: 210 - 6641545)

Ανοιχτή 

απολογιστική 
συνεδρίαση στο Κορωπί

Συναινετικο το κλίμα

σελ. 6,7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

σελ. 11
ΟΧΙ στον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2 

από τη  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

σελ. 11
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www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Συνέχεια από τη σελ. 1

όπου μεταξύ άλλων τόνισε: «…απαιτεί-

ται και η οικοδόμηση ενός κράτους που

τοποθετεί στο επίκεντρο της δράσης του

τον πολίτη και τις ανάγκες του. Αυτή εί-

ναι η αφετηρία της νέας αρχιτεκτονικής

για την διοίκηση και αυτοδιοίκηση στη

χώρα, την οποία προωθούμε και θα ολο-

κληρώσουμε έγκαιρα, έτσι, ώστε στις 14

Νοεμβρίου του 2010 να εκλέξουμε τους

νέους δημάρχους και περιφερειάρχες.

{..}

Το δημόσιο εξοικονομεί τεράστιους πό-

ρους από τη μείωση των βαθμών της δι-

οίκησης σε 3 από 5 που είναι σήμερα και

ξεκινά να λειτουργεί με επίκεντρο την
εξυπηρέτηση των πολιτών, την εξεύρε-

ση λύσεων για τα καθημερινά τους προ-
βλήματα”, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-

πουργός και... δεν μας βρίσκει σύμφω-

νους.

Αδυνατώ ν’ αντιληφθώ πως η «μαμουθο-

ποίηση» της πρωτοβάθμιας, κυρίως, Το-

πικής Αυτοδιοίκησης θα λειτουργήσει

προς την κατεύθυνση «της εξυπηρέτη-

σης των πολιτών και της εξεύρεσης λύ-

σεων για τα καθημερινά τους προβλήμα-

τα».

Δεν επαρκεί ως αρνητικό παράδειγμα το

μοντέλο μεγέθους των Δήμων Αθηνών,

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για να διαπι-

στώσουμε ότι δεν λείπει το μέγεθος από

τους Δήμους, για την αποδοτική λειτουρ-

γία τους; 

Οι πολίτες αυτών των μεγάλων Δήμων

εξυπηρετούνται καλύτερα από τους δη-

μότες των Καλυβίων, της Παλλήνης, ή

της Βούλας, κλπ; Κι όταν οι δεύτεροι δεν

εξυπηρετούνται ικανοποιητικά, φταίει το

μέγεθος ή τα αίτια πρέπει ν’ αναζητη-

θούν κυρίως σε ενδογενείς αδυναμίες

και στρεβλώσεις, ανικανότητες, γραφει-

οκρατία και διαφθορά; Δεν φταίει λοιπόν

το μέγεθος!

Οι Δήμοι δεν είναι επιχειρήσεις, για

όσους πιστεύουν ότι η μεγιστοποίηση

του κεφαλαίου συνεπιφέρει ισχύ, αποδο-

τικότητα, ανταγωνιστικότητα και όφελος

των… εργαζομένων – πολιτών. Εξ’ άλ-

λου η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρί-

ση είναι περισσότερο από εύγλωττη. Εί-

ναι κραυγαλέα.

Δεν έλειπε το μέγεθος ούτε στην

General Motors (GM) ούτε στην Lehman

Brothers (από τις μεγαλύτερες επενδυτι-

κές τράπεζες των ΗΠΑ) που κατέρρευ-

σαν. 

Διαφωνούμε ακόμη, διότι ο Δήμος, με

μυθολογικό βάθος χρόνου, ταυτίζεται με

την πόλη κι όχι με μια αυθαίρετα επιλεγ-

μένη διοικητική περιφέρεια.

Σημασία όμως έχει ότι μάλλον δεν δια-

φωνούν οι δημοτικοί άρχοντες κι αυτό θα

φανεί περίτρανα και στο προσεχές συνέ-

δριο της ΚΕΔΚΕ (18-20/1/2010). Γιατί; 

Δεν διαφωνούν οι Δήμαρχοι

Στο εύλογο ερώτημα «γιατί δεν εκφρά-

ζουν διαφωνία οι δήμαρχοι», οι δημοτικοί

άρχοντες γενικότερα, θα προσπαθήσου-

με να δώσουμε μιαν ερμηνεία.

Α) Μοιρολατρεία. Υπάρχει, λανθασμένα

πιστεύω, βαθιά ριζωμένη η αντίληψη σε

ορισμένους ότι «και να αντιδράσω, δεν

πρόκειται να γίνει τίποτα. Εκείνο που

έχουν αποφασίσει να κάνουν, θα το κά-

νουν».

Β) Κομματοφοβία και εξάρτηση. Είναι οι

κομματικοί. Εκείνοι που εκλέγονται και

αναδεικνύονται από τα κόμματα, που δεν

τολμούν να εκφράσουν άποψη (αν

έχουν) διαφορετική από το κόμμα. Και τα

κόμματα συμφωνούν με τις συνενώσεις

των δήμων, γιατί έτσι ελέγχονται καλύ-

τερα οι δημοτικές αρχές  και εξαρτώνται

περισσότερο από τους κομματικούς μη-

χανισμούς.

Γ) Χαλιφολαγνεία. Ένα άλλο κινούν αί-

τιον αποδοχής της μαμουθοποίησης των

Δήμων είναι η κρυφή ελπίδα ορισμένων

να γίνουν «χαλίφης στη θέση του Χαλί-

φη», κατά το πρώτυπο του γνωστού Ιζ-

νογκούντ. 

Η φιλοδοξία και λοιπές επιδιώξεις ορι-

σμένων ικανοποιούνται εν μέρει έστω,

με την αναρρίχηση τους σε υψηλότερα

αξιώματα. Άλλο λοιπόν είναι να είσαι

ένας Δήμαρχος μια πόλης 10-20.000 δη-

μοτών κι άλλο τριών – τεσσάρων πόλεων

100.000 κατοίκων!

Υπάρχουν ακόμα πολλά κίνητρα προς

την ίδια κατεύθυνση. Κατ’ αρχήν, οι εν

ενεργεία Δήμαρχοι πλεονεκτούν των

αντιπάλων τους που βρίσκονται στην

αντιπολίτευση.

Πόσοι από τις γειτονικές πόλεις γνωρί-

ζουν τους επίδοξους δημάρχους. Αντίθε-

τα, τους εν ενεργεία «τους έχουν ακου-

στά».

Μ’ αυτά και μ’ αυτά προχωράμε για «ρα-

ντεβού στα τυφλά» γιατί όλα είναι προς

το παρόν εικασίες, ενώ στη Βούλα για

παράδειγμα έχουν δηλωθεί για την ώρα

τρεις υποψηφιότητες που δηλώνουν μά-

λιστα ότι θα συνεχίσουν και στην περί-

πτωση συνένωσης της Βούλας με τη Βά-

ρη και τη Βουλιαγμένη (Β.Β.Β.)

Τα προηγούμενα πάντως σχέδια του

Ι.Τ.Α1 δεν προβλέπουν ενοποίηση αυτών

των τριών πόλεων, που θα ταίριαζε στο

κάτω – κάτω γεωγραφικά, πληθυσμιακά

και ιστορικά, ενώ αντίθετα προβλέπουν

την συνένωση της Παλλήνης με το Γέρα-

κα, τα Γλυκά Νερά και την Ανθούσα. Την

αυτοτέλειά τους κρατάνε και οι Θρακο-

μακεδόνες που δεν τους απορροφά το

Μενίδι. Συμπτωματικά αυτοί ο Δήμοι φι-

λοξενούν κάποιους διακεκριμένους οικο-

νομικούς και πολιτικούς παράγοντες.

Τα «κουτσομπολιά» λένε ότι συνένωση

των τριών «Β» δεν πρόκειται να γίνει,

γιατί έχει βάλει veto ο Κασιδόκωστας,

που ως γνωστόν είναι πρώην γαμπρός

του Λάτση, και ο Λάτσης θέλει, ο εγγο-

νός του να ’χει πατέρα δήμαρχο.

Αυτά βέβαια είναι «κουτσομπολιά» και

δεν νομίζουμε ότι στη «νέα» αρχιτεκτο-

νική» της διοικητικής μεταρρύθμισης θα

δεχθεί ο Πρωθυπουργός τέτοιες παρεμ-

βάσεις. Αλίμονο! Εξ’ άλλου, αν τα δυο

μεγάλα κόμματα υποστηρίξουν τον Γρ.

Κασιδόκωστα, όπως το 1986 – παρ’ όλο

που τότε βρίσκοντας «στα μαχαίρια» - ε,

τότε είναι δυνατόν να εκλεγεί και Δή-

μαρχος των τριών «Β». Γιατί όχι; 

Μ’ αυτούς τους προβληματισμούς, μ’

απασχολεί σοβαρά το μέλλον την Πρω-

τοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

διερωτώμαι μήπως θα πρέπει το ίδιο σο-

βαρά ν’ απασχολήσει και τους δημοτι-

κούς μας άρχοντες. 

Είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθή-

σουμε στην έκφραση του προβληματι-

σμού τους και θα το κάνουμε. 

――――――

1. Ι.Τ.Α.: Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης.

Η  “Αλογίου Δίκη” 
γ. κορναράκης Σελ. 8

Τα ΟΧΙ δεν σκυλεύονται
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Νέα πρόσωπα στο συνδυσμό του

Αποστολάτου Σελ. 8

“Εσσεται ήμαρ” Σελ. 9

Ειδήσεις για όλους Σελ.10

Εγκαίνια βρεφονηπιακού σταθ-

μού Βούλας Σελ. 12

“Βοήθεια στο Σπίτι”  και παλιά

φωτογραφία στη Βάρη Σελ. 13

Κοινωνία των πολιτών Σελ. 16

Προσφυγή στο ΣτΕ από τους

“Ανοιχτούς Ορίζοντες Γλυφά-

δας” για οδικούς άξονες Σελ. 16

Σχολικοί αγώνες πινγκ-πονγκ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η στήριξη της ανεξαρτησίας της εφημερίδας από τους αναγνώστες της, είναι όντως καθοριστι-
κής σημασίας για την διατήρηση της ελευθεροτυπίας και την αβίαστη τέλεση του κύριου σκο-
πού του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
Θα λέγαμε, χωρίς τον κίνδυνο να παρασπονδήσουμε, ότι κύριοι και αδιαίρετοι σκοποί της δη-
μοσιογραφίας είναι η αντικειμενική και πολύπλευρη ενημέρωση, η κριτική των θέσεων και των
πράξεων ή παραλείψεων - κυρίως της εξουσίας και η έκφραση θετικής γνώμης και προτάσεων.
Παρεκτροπή, παρέκλιση, νόθευση των παραπάνω σκοπών της δημοσιογραφίας είναι η παρα-
πληροφόρηση - η εσκεμμένη ή αβασάνιστη ή μονόπλευρη και ελλειματική πληροφόρηση - το “λι-
βάνισμα” της εκάστοτε εξουσίας και των οικονομικών δυνάμεων ή η κακόβουλη και άδικη κριτι-
κή όλων των πράξεών τους, με ιδιοτελείς σκοπούς. 
Προϋπόθεση της σωστής δημοσιογραφίας είναι η οικονομική επάξεια του μέσου. Η υγιής επάρ-
κεια εξασφαλίζεται κυρίως από τους αποδέκτες τους.
Εμείς, κατανοώντας και αισθανόμενοι τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, μειώνουμε για τα
έτη 2009 και 2010 την ετήσια βασική συνδρομή στήριξης της εφημερίδας μας, στα 10 ευρώ.
Οποιαδήποτε περαιτέρω συνδρομή είναι ένδειξη δυνατότητας, θέλησης και αγάπης και είναι ευ-
πρόσδεκτη.
Εξ’ άλλου, από την πλευρά μας, διανέμουμε την εφημερίδα μέσω των περιπτέρων και άλλων ση-

μείων διανομης (Δήμοι κλπ) δωρεάν.

Η Διεύθυνση

Χτυπάμε την κρίση. 

Επιζητούμε την συνδρομή σας

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2 προ των πυλών. Θ’ αναστατώσει ή θα μας στρώσει; 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωτοχρονιάτικη

πίτα
Στις  10  Ιανουαρίου 2010,

Κυριακή ώρα 6.00μ.μ. ο Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Μικρα-

σιατών Ανατ. Αττικής οργα-

νώνει στο SΙSTOVARI HALL

(DA VINCI ), Αγίου  Ιωάννου

23  Αγία Παρασκευή, την κο-

πή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας.
Θα βρείτε εδέσματα, γλυκά, κα-

φέ-τσάι-αναψυκτικά, νόστιμα

παραδοσιακά Σμυρνέικα αετου-

δάκια που έφτιαχναν οι μαμά-

δες τα Χριστούγεννα και ό,τι

άλλο προκύψει μέχρι την ημέρα

της γιορτής.

Αν επιθυμείτε να βρεθείτε κο-

ντά στην εκδήλωση, και να

περάσετε ένα ευχάριστο από-

γευμα σε Μικρασιάτικο κλίμα

με μουσική και χορό, δηλώστε

συμμετοχή και προμηθευτείτε

την πρόσκλησή σας.

Πληροφορίες  210-6519501 -

ΚΙΝ.: 6974987890
e-mail: papageorgiou_paraskevi@

hotmail.com

Τιμή πρόσκλησης 30 ευρώ

«Forum: Εξευρωπαϊσμός 
Ελλάδα 2021»

Η Μ.Κ.Ο. Ευρωπαϊκή Έκφραση, διοργανώνει το «Forum:

Εξευρωπαϊσμός- Ελλάδα 2021»,  στο Ξενοδοχείο Hilton

Athens, στις 19 & 20 Δεκεμβρίου, από 10.00-20.00 στο πλαί-

σιο του Money Show, του μεγαλύτερου πολυσυνέδριου, με

πορεία 19 ετών σε Ελλάδα & εξωτερικό.

Το  Forum Εξευρωπαϊσμός - Ελλάδα 2021 περιλαμβάνει σει-

ρά συνεδριακών εκδηλώσεων και συζητήσεις στρογγυλής

τραπέζης με θεματολογίες που καλύπτουν το ευρωπαϊκό γί-

γνεσθαι και τη δράση της κοινωνίας πολιτών.

Το Forum, «Εξευρωπαϊσμός-Ελλάδα 2021», έχει στόχο την

ενημέρωση και τον γόνιμο προβληματισμό σχετικώς με την

πορεία του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας, κα-

θώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το μέλλον. Μετά

από 30 χρόνια πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο είναι οι

πυλώνες της προσαρμοστικής αλλαγής. Ο εκσυγχρονισμός

και οι μεταρρυθμίσεις, νομοθετικές, θεσμικές και άλλες, οι

ακολουθούμενες πολιτικές και η εκάστοτε κυβερνητική

στρατηγική. Ταυτόχρονα χρειάζεται δραστική προσπάθεια

ταχείας αναδιαμόρφωσης της συνείδησης, της νοοτροπίας

και της συμπεριφοράς του Έλληνα πολίτη που να λειτουργεί

περισσότερο προωθητικά μέσα σ’ ένα πολιτικό περιβάλλον

αλλαγής, αν δεν είναι κιόλας η ίδια η κοινωνία πολιτών που

προκαλεί την πολιτική αλλαγή. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Χριστουγεννιάτικος Χορός

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα διοργανώνει τον ετήσιο Χριστουγεννιά-

τικο Χορό του το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 9μ.μ στην ταβέρνα ΡΟΥ-

ΜΕΛΗ 4οχλμ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ.  Πληροφορίες 6944580761

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ 

Με αφορμή τον χριστουγεννιάτικο εορτασμό ο Δή-

μος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου

Γέρακα, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο

« Ο Ερμής»,  διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσε-

ων έχοντας ως στόχο τη μετάδοση της μαγικής

ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων και τη δημιουρ-

γία ενός γιορτινού κλίματος σε κεντρικά σημεία

της πόλης.

Με αφετηρία εκδηλώσεων την Παρασκευή που

άναψαν το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην Πλα-

τεία Μακεδονίας συνεχίζονται όπως:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΏΡΑ 19.30,   

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

 Βυζαντινό Ορατόριο «Η ΦΑΤΝΗ» του

Ηλία Γιουρούκου. 
Ψάλλει 25μελής Χορωδία Ελληνικής Παραδοσιακής

Μουσικής. Απαγγέλει: η Μαρία Τζανουκάκη. Αφηγείται:

η Ευαγγελία Μπούρδου

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.  ΏΡΑ 20.00,  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ»
 Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχή-

στρας και της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Γέρακα με

τη συμμετοχή της Νάντιας Γουάινμπεργκ

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!

19 & 20 Δεκεμβρίου οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ οργανώνουν

ένα happening ενημέρωσης στους δρόμους της Αθήνας.

Στις 11.00  2 ομάδες εθελοντών ξεκινούν από την πλατεία

Κλαυθμώνος, και για τρείς ώρες μεταφέρουν στο κέντρο της

Αθήνας με την συνοδεία κρουστών, το μήνυμα κατά της φτώ-

χειας στην Αφρική. Συναντήστε τους στην πλατεία Κλαυθμώ-

νος, στην Πανεπιστημίου, στην Σταδίου, στο Σύνταγμα, στην

Ερμού, στο Μοναστηράκι..

Είναι μια παρέμβαση εν όψει των Χριστουγέννων, με σκοπό να

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες πάνω στα προβλήματα τις Αφρι-

κής, και για την στήριξη των 131 παιδιών του ορφανοτροφείου

Hohite Misrak στην Harar της Αιθιοπίας. 

Η «μακρινή» Αφρική είναι δίπλα μας και μας χρειάζεται όλους! 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Τηλ. 210 8069737, 

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του

χρόνου, ο πολυχώρος SPRING PEOPLE 

& οι Παραμυθοκόρες Βασιλεία Βαξεβάνη, Αντωνία Βέλλι-

ου, Ιφιγένεια Κακιδώνη, οργανώνουν μια βραδιά αφήγη-

σης παραμυθιών. Μια μεγάλη νύχτα παραμυθιών για όλη

την οικογένεια.

Από την  αρχή του κό-

σμου, τη μεγαλύτερη

νύχτα του χρόνου, οι

άνθρωποι σε όλο τον

κόσμο μαζεύονται και

λένε ιστορίες... 

Spring People Αγαθάρ-

χου 12, Ψυρρή

2103252034.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

«ΤΟ ΤΕΡΑΣ», Ρομπέρτο Μπενίνι

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 9:15 στο σινε ΑΛΙΚΗ:  

«ΤΟ ΤΕΡΑΣ», του Ρομπέρτο Μπενίνι. Ιταλία 1994.

Επανέκδοση. 97 λεπτά. 

Ο Λόρι, ένας

ονειροπόλος ερ-

γένης, πέφτει

θύμα παρεξηγή-

σεως και ταυτί-

ζεται με έναν

παρανοϊκό δολο-

φόνο που τρομο-

κρατεί τη Ρώ-

μη… Ο Μπενίνι

σ’ ένα ρεσιτάλ

του τι σημαίνει

κωμικός του σώ-

ματος, σε ένα

εξαιρετικό one

man show παρα-

δίδει μαθήματα

ερμηνείας, μιλά-

ει, αλλά και παίζει με τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια,

το σώμα. Μια κλασική πλέον κωμωδία, σε επανέκ-

δοση νέας κόπιας.
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ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, 11.00 στο δημοτικό Κινηματο-

θέατρο Άρτεμις

Η Φιλαρμονική του Δήμου διοργανώνει τη μεγάλη Χρι-

στουγεννιάτικη Συναυλία της χρονιάς, με ένα μοναδικό

εορταστικό μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος για το κοινό

είναι ελεύθερη.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010, 9.30 π.μ. 

Δοξολογία για την 1η του Νέου Έτους στο Μητροπολιτι-

κό Ναό του Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου.

10.30 π.μ. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην αίθουσα

«Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου» στο Δημαρχείο Μαρκο-

πούλου.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, 18.00 στον Κινηματοθέατρο Άρτεμις

Η Φιλαρμονική του Δήμου υποδέχεται το αγαπημένο τζαζ

συγκρότημα του κοινού MILLENNIUM BRASS QUINTET. 

Το κοινό που θα βρεθεί στο Μαρκόπουλο, θα έχει την

σπάνια ευκαιρία να απολαύσει τους καταξιωμένους μου-

σικούς ανωτάτης τεχνικής και κατάρτισης: Lisa O’ Bon-

tranger, Marty Erickson, Rich Illman, Scott Hartman, Vince

Di Martino. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

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.

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.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Ο Δήμος Βούλας θα βραβεύσει τους επιτυχόντες

φοιτητές πλέον, που εισήχθησαν στα ανώτατα και

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε μια τελετή

την Τρίτη 22/12 στις 7μ.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πα-

νοράματος Βούλας προσκαλεί την Πέμπτη 31/12

σε πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, που θα πραγματο-

ποιηθεί στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ στη Γλυφάδα.

Ωρα προσέλευσης 21.30μ.μ. με εκλεκτό menu και

πολύ χορό.

Δηλώσεις συμμετοχής: 

6974941990 & 6936964851

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟ-

ΧΡΟΝΙΑ – ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

στην Κερατέα

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  11 π.μ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ

Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι στον κόσμο των παραμυ-
θιών και της μαγείας για τα παιδιά της Κερατέας…

Αφήγηση παραμυθιών από τη  Ζωή Νικητάκη

Συμμετέχει ο Μάγος  «Πρωτέας» με ταχυδακτυλουργικά

τεχνάσματα και πολύ χιούμορ…

Όλα τα παιδιά θα πάρουν δώρο από το Δήμο ένα υπέρο-

χο παζλ της Κερατέας ή του αρχαίου θεάτρου Θορικού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 7μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο

Η γιορτή των νέων φοιτητών – φοιτητριών του Δήμου

Κερατέας

Θα μιλήσει ο καθηγητής Πολιτισμού & Επικοινωνίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Καραποστόλης με θέμα:

«Οι νέοι και το ζήτημα της δημιουργίας»
Η εκδήλωση θα διανθιστεί με μουσικό – καλλιτεχνικό

πρόγραμμα με την ευθύνη του   Δημοτικού Ωδείου Κερα-

τέας «Δημήτρης Νικολάου» που ξεκίνησε τη λειτουργία

του. Στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες θα απονεμη-

θούν αναμνηστικά δώρα από το Δήμαρχο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  7μ.μ στον Αγιο Δημήτριο

Η Δημοτική Χορωδία Κερατέας παρουσιάζει ύμνους και
τραγούδια για τη νύχτα των  Χριστουγέννων από το Βυ-
ζάντιο ως τις μέρες μας με τίτλο: 
«Σήμερον δέχεται η Βηθλεέμ…» 
Διευθύνει ο Αναστάσιος Λαζάρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, πρωί

Θεοφάνεια στην Κακή Θάλασσα, Αγιασμός των υδάτων.

Με συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κερατέας.

Παραμονή πρωτοχρονιάς

με χάλκινα 
31 Δεκεμβρίου στον Πειραιά

Με μουσικές από παραδοσιακά χάλκινα πνευστά θα γε-

μίσει πρωί του Σαββάτου 11.30 το Κέντρο του Πειραιά.

Με τη μπάντα του από χάλκινα πνευστά ο Θανάσης Σέρ-

κος Παραμονή πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου με Χρι-

στουγεννιάτικες μελωδίες, παραδοσιακά τραγούδια από

όλοι την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ρυθμός και κέφι με

κλαρίνα, νταούλια, ζουρνάδες & τρομπέτες. 

Θα περιπλανηθεί στα σοκάκια του Πειραιά και θα «ζω-

ντανέψει» με τους ήχους των πνευστών τον κόσμο που

θα βρεθεί δίπλα του. Η βόλτα αυτή θα ολοκληρωθεί στην

πλατεία Κοραή με άφθονο κρασί.

Η μπάντα του Θανάση Σέρκου δημιουργήθηκε το 1980-

81 και είναι ξακουστή σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτε-

ρικό. 

Έχει δώσει συναυλίες με 30 χάλκινα στη Γουμένισσα και

τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάστηκε με την Ελευθερία Αρβα-

νιτάκη και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες και έχει  παίξει

στο Μέγαρο μουσικής Αθηνών. 

“Από τα Αρχαία στα
Νέα Ελληνικά”

Κυριακή 20 Δεκεμβριου 6 -9μ.μ., Χίλτον

Ο Οργανισμός για τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και

το Σχολείο Ελληνικών για ξένους “Μέγας Αλέξανδρος”

οργανώνουν ημερίδα με θέμα: ‘Από τα Αρχαία στα Νέα
Ελληνικά”, την Κυριακή 20 Δεκεμβριου από 6 εώς 9 το

βράδυ στο Ξενοδοχείο Χίλτον, 

τηλ. επικοινωνίας: 210 77 180 77 – Ιστοσελίδα:

www.odeg.gr – Ηλ. Ταχυδρομείο: odeg@otenet.gr –

SKYPE: poddeg

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εκθεση ζωγραφικής: «Ιστορίες της πόλης»
Εκθέτουν έργα τους οι Σ. Τζελέπης, Κ. Φαζός, Γ. Βρυττιά, Γ. Αγ-

γελίδης. Εγκαίνια: Τετάρτη 16/12/09, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Κα-

βούρι, ώρα 20.30 – Διάρκεια έκθεσης έως 16/1/10.

Τραγούδια για ένα χειμωνιάτικο βράδυ
Μπαλάντες από τους «Αιθεροβάμονες», Γ. Πρεβενιός, Γ. Μηνάς.

Τετάρτη 23/12/09, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι, ώρα 20.30.

Μελωδίες του πάθους και των ψιθύρων
Πιάνο: Μ. Χατζηκωνσταντή, κλασσική κιθάρα: Κ. Πανουργιά, σε

έργα κλασσικής μουσικής, τζαζ, τάνγκο και σε ποίηση Ρίλκε,

Μπωντλέρ, Νερούντα. Τετάρτη 30/12/09, ξενοδοχείο Αμαρίλια,

Καβούρι, ώρα 20.30.

Τέλος εποχής: Από τον Παπαδιαμάντη στον Παπακώστα
Κείμενα και μουσική. Κυριακή 3/1/10, ξενοδοχείο Αμαρί-

λια, Καβούρι, ώρα 20.30.

Μουσική Βραδιά
Με την Χορωδία Βουλιαγμένης και κοπή πίτας. Κυριακή 16/1/10,

ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι, ώρα 20.30.
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Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος

έκανε έναν μακρύ απολογισμό για

έργα που έγιναν, αλλά και για εκεί-

να που δεν έγιναν εξηγώντας τους

λόγους και τις αιτίες που άλλοτε εί-

ναι πέρα από τις δικαιοδοσίες του

Δήμου, είναι στην σφαίρα της κε-

ντρικής διοίκησης.

Εξήγησε ότι χωρίς να αυξήσει τα

δημοτικά τέλη, αύξησε τις κοινωνι-

κές παροχές, ο Δήμος.

Μίλησε για δωρεά δύο οικοπέδων -

της οικογένειας Βασιλείου - για να

γίνουν κτίρια που θα στεγάσουν

δραστηριότητες της Κοινωνικής

Πρόνοιας. Δύο ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημι-

ουργικής Απασχόλησης). Εχουν

ετοιμαστεί οι μελέτες με τη βοήθεια

υπαλλήλων του Δήμου, χωρίς να

πληρώσουν. Τους απέρριψαν την

αίτηση για χρηματοδότηση και  πή-

γε στην επόμενη περίοδο χρήσης

γιατί δεν είχε γεωλογική μελέτη.

― Γραμμή Δημότη

― ΚΕΠ το οποίο βρίσκεται στην

ένατη θέση ανάμεσα σε 33 ΚΕΠ σε

όλη την Αττική, όσον αφορά την

εξυπηρέτηση του πολίτη. Δουλεύει

με τρεις μόνιμους υπαλλήλους.

― Ευρυζωνική Ηλεκτρονική Εξυ-

πηρέτηση πολιτών

― Κέντρο Πληροφόρησης και νέων

πληροφοριών του οποίου το κτίσμα

είναι έτοιμο αλλά δεν λειτουργεί

γιατί δεν διαθέτει προσωπικό.

― Η κατασκευή ενός βρεφονηπια-

κού σταθμού «πάγωσε» αφού ανα-

κλήθηκε η απόφαση 60 σταθμών μέ-

χρι νεωτέρας. Και σωστά ανακλήθη-

κε – κατά την άποψη του Δημάρχου

– γιατί δεν μπορεί ένας Βρεφονη-

πιακός σταθμός να κοστίζει

3.800.000€

Ο Δήμος προσέλαβε Γενικό Γραμμα-

τέα, γιατί θεωρήθηκε, όπως είπε ο

Δήμαρχος, κρίθηκε αναγκαίο για κα-

θαρά συμβουλευτικό ρόλο προς

τους υπαλλήλους.

Απάντησε γιατί καθυστερεί η εγκα-

τάσταση στο ανακαινισμένο Δημαρ-

χείο, η οποία οφείλεται σε αίτια έξω

από το Δήμο. Το έργο ήταν συγχρη-

ματοδοτούμενο με την Περιφέρεια

55% και το Δήμο  45%. Ο Δήμος

έχει καλύψει το 100% των υποχρε-

ώσεών του, ενώ η Περιφέρεια (το

κράτος δηλαδή) χρωστά στον εργο-

λάβο. Ετσι για να απελευθερωθεί,

προσανατολίζεται ο Δήμος να πλη-

ρώσει τα χρήματα της Περιφέρειας

για να προχωρήσει. 

Σ.Σ. Το κράτος δεν λειτουργεί ακό-

μη με τη νέα κυβέρνηση ως φαίνε-

ται.

Οι ανάγκες της πολιτικής αλλάζουν,

επεσήμανε ο Δήμαρχος. Αυτός που

θα θελήσει να ασχοληθεί με την πο-

λιτική πρέπει να εκπαιδευτεί. Πρέ-

πει εφεξής οι παρατάξεις να κατε-

βαίνουν με ένα επιχειρησιακό πρό-

γραμμα που θα καλείται ο πολίτης

να το ψηφίσει ή να το απορρίψει.

“Πολίτες της επαρ-

χίας της Αττικής”
Περιέγραψε με μελανά χρώματα

την ατμόσφαιρα στην πόλη του Κο-

ρωπίου.

Η πόλη του Κορωπίου, είναι χτισμέ-

νη σε κακή τοποθεσία όσον αφορά

την συσσώρευση ρύπων.

Οι δύο σταθμοί μέτρησης ρύπων

που βρίσκονται στο Κορωπί, ίσως

μόνο 15 ημέρες το χρόνο να είναι

κάτω από τα όρια. Καθημερινά είναι

πολύ ψηλότερα.

Όταν είδα στην παρουσίαση του

Ρυθμιστικού Σχεδίου, που προωθού-

σε ο Σουφλιάς τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις από τα οδικά δίκτυα,

έπαθα σοκ, είπε ο Δήμαρχος και συ-

νέχισε:

Πνιγόμαστε εμείς και το Μαρκόπου-

λο.  Και να σκεφτείτε ότι δεν είχαν

δώσει κυκλοφοριακούς φόρτους

από τους νέους οδικούς άξονες.

Η νέα Υπουργός έχει αναστείλει

την εργολαβία για τους οδικούς

άξονες που υπέγραψε ο Σουφλιάς

το Καλοκαίρι με κόστος 2 τρισεκα-

τομμύρια ευρώ!

Ο Δήμος έχει προσφύγει στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας για τους οδικούς

άξονες και αν δεν αλλάξει ο σχεδια-

σμός δεν θα σταματήσουν να αγωνί-

ζονται, δήλωσε ο Δήμαρχος.

Η πόλη πεθαίνει

Ετσι ο Δήμαρχος εξήγησε και την

προσπάθεια πεζοδρόμησης της κε-

ντρικής λεωφόρου που δεν έχει

ακόμη εφαρμοστεί.

Όταν ανοίξει ο σταθμός του Νομι-

σματοκοπείου θα μπουν δύο μικρά

λεωφορεία με πυκνά δρομολόγια

και θα εφαρμοστεί η πεζοδρόμηση.

Είναι μια προσπάθεια να αποσυμφο-

ρηθεί το Κέντρο και να ανανήψει

μια και πεθαίνει, αφού οι κάτοικοι

φεύγουν σε άλλες αγορές.

Το Εμπορικό Κέντρο του Αεροδρο-

μίου θα είναι ο θάνατος του Εμπορι-

κού Κέντρου της πόλης, αν δεν

παρθούν μέτρα, τόνισε. Το Κορωπί

είναι μία πόλη που ερημώνεται.

Λατομεία τέλος
Αναφέρθηκε στα Λατομείου Κιτσίου

– Αγίας Μαρίνας και τόνισε ότι έχει

τελειώσει ο χρόνος δράσης τους

και πρέπει να κλείσουν. Η περιοχή

αστικοποιείται και πρέπει να μετακι-

νηθούν.

Λύση ανάγκης η Λουμπάρδα

Αναφέρθηκε στη συμφωνία μίσθω-

σης της Λουμπάρδας τονίζοντας ότι

έτσι όπως είχαν τα πράγματα δια-

μορφωθεί, έπρεπε να δοθεί όπως

δόθηκε. Δεν είχαν άλλες επιλογές.

Σ.Σ. Δέσμευση του Δήμου με δικα-

στική απόφαση, επαναφορά του

ενοικιαστή και αποζημίωσή του (δέ-

σμιος ο Δήμος). Είχαμε γράψει σχε-

τικά.

78 τόνους σκουπίδια παράγει το Κο-

ρωπί σε ημερήσια βάση. Κάνουν οκτώ

δρομολόγια την ημέρα και προς το

παρόν καλύπτονται από τη χωματερή

για προσωρινή εναπόθεση. “Ειλικρι-

νά, με πιάνει ίλιγγος την ημέρα που

αυτό το πράγμα πρέπει να σταματή-

σει”, τόνισε ο Δήμαρχος.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βρήκε

έτοιμους τους πολίτες που το αγκά-

λιασαν, και χωρίς πλήρη υποδομή

των ΟΤΑ το 2008 το Κορωπί είχε

10% πλέον σκουπίδια ανακυκλώσι-

μα.

Κατηγόρησε πολίτες που νοικιά-

ζουν γη για διαχείριση σκουπιδιών

με αποτέλεσμα να γεμίζει η περιοχή

από σκουπίδια και παράλληλα να

προσελκύουν τσιγγάνους που κά-

νουν διαλογή, φτιάχνοντας ολόκλη-

ρο οικισμό. 

Για τα μεγάλα θέματα, όπως της

Αποχέτευσης, εξήγησε ότι δεν είναι

θέμα μόνο του Κορωπίου, αλλά της

Κεντρικής Διοίκησης πρωτίστως και

γι’ αυτό δεν προχώρησε. 

Συναινετικός 

ο Κιούσης

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο

Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος, το λό-

γο πήρε ο επικεφαλής της μειοψηφίας

Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος με λίγες

φράσεις έδωσε ένα συναινετικό στίγ-

μα.

«Η σημερινή διαδικασία έχει να κάνει

με τον απολογισμό της διοίκησης και

του Δημάρχου για, τα οικονομικά,  τη

διοίκηση του Δήμου και για το πρό-

γραμμα δράσης.

Εμείς σε όλα αυτά είχαμε τοποθετη-

θεί. Και εκεί που έπρεπε να στηρίξου-

με πραγματικά,  το έχουμε κάνει και

το έχουμε αποδείξει.

Αυτά που πρέπει να γίνονται  θεωρού-

με ότι πρέπει να στηρίζονται από όλες

τις πλευρές.

Ετσι κι αλλιώς το επίπεδο του Δ.Σ. εί-

ναι αρκετά υψηλό. Να το διατηρήσου-

με όλοι σε υψηλά επίπεδα και να κα-

λύψει τις πραγματικές ανάγκες των

δημοτών και της πόλης.

Ακουσα πολλές διαπιστώσεις. Διαπι-

στώσεις που έχουμε συνειδητοποιή-

σει όλοι τα τελευταία δέκα, δεκαπέ-

ντε, είκοσι χρόνια.

Φυσικά δεν μπορούμε να μένουμε σε

διαπιστώσεις. Χρειάζεται ένα πρό-

γραμμα δράσης. Αυτό το πρόγραμμα

έρχεται τώρα και μας υποχρεώνει η

πολιτεία  μέσα από τη νομοθεσία, να

το υλοποιούμε και να κάνουμε κριτική

στο τέλος αυτού.

Φυσικά όλες οι παρατάξεις που κατε-

βαίνουν στις εκλογές έχουν ένα πρό-

γραμμα. Σ’ αυτό το πρόγραμμα δίνο-

νται οι προτεραιότητες και οι στόχοι

που βάζει κάθε παράταξη να υλοποιή-

σει για να βελτιώσει την ποιότητα ζω-

ής των κατοίκων.

Η Διοίκηση έχει κινηθεί προς   συγκε-

κριμένη κατεύθυνση. Αν είναι ικανο-

ποιημένη με αυτά που είχε υποσχεθεί

στους δημότες όλα αυτά τα χρόνια

και στις εκλογές του 2006 και στις

εκλογές του 2002 και έχει υλοποιήσει

τους στόχους και τα οράματα αποδει-

κνύεται από το αν έχουν γίνει πράξη

και έχουν γίνει αντιληπτά από τους

δημότες.

Ωστόσο εμείς έχουμε να καταθέσου-

με πάρα πολλές ελλείψεις στον τόπο,

που από τότε που τις διαπιστώσαμε

μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί.

Και δεν μπορούμε να θεωρούμε διαδι-

κασίες που αφορούν την καθημερινό-

τητα του Δήμου, την καθημερινότητα

των υπηρεσιών του Δήμου, τις τυπι-

κές υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος

ως προς τους δημότες να τους θεω-

ρούμε και έργο.

Ο Δήμος μας δεν είναι και τόσο καλά

στα Οικονομικά, έχει πρόβλημα. Το

πρόβλημα εντοπίστηκε από τον Ισο-

λογισμό, ο οποίος είχε κάποιες ελλεί-

ψεις και εμφάνισε ένα πλεόνασμα

Ανοιχτή συνεδρίαση με απολογισμό πραγματοποίησε το Δ.Σ. Κορωπίου την περασμένη Κυρια-

κή 13/12.

Η συνεδρίαση αυτή γίνεται βάσει του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων και όπως επεσήμα-

νε ο τ. πρόεδρος του Δ.Σ. Αν. Χρήστου, βρίσκεται σε ισχύ από το 1995.

Παρά το ότι παρακολουθώ πολλά συμβούλια σε αρκετούς Δήμους, ίσως είναι ο μοναδικός Δή-

μος που το εφαρμόζει.

Σύσσωμο λοιπόν το Δ.Σ. από όλες τις πτέρυγες στα έδρανα. Ο κόσμος λιγοστός, σε αντίθεση

με προηγούμενα χρόνια που γέμιζε η αίθουσα.

Αυτό είναι καμπανάκι για να μην πω καμπάνα, για την πλειοψηφία.

Διεψεύσθη ο κόσμος στις προσδοκίες του ή περίμενε πιο πολλά και  απογοητεύθηκε.

Αυτό πρέπει να προβληματίσει την πλειοψηφία.

Απολογιστή συνεδρίαση στο Κορωπί
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Το κυνήγι είναι τρόπος ζωής και όποιος έπαιξε

με τον τρόπο ζωής έχασε. Παρακολουθώντας

τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την προ-

σωρινή απαγόρευση του κυνηγίου κατόπιν προ-

σφυγής μιας οργάνωσης οικολόγων στο ΣτΕ,

κρίνω απαραίτητη την αφύπνιση τόσο των κυ-

νηγών όσο και ολόκληρης της πολιτείας. 

Εμείς σαν κυνηγοί που έχουμε πληρωμένο ένα

δημόσιο έγγραφο, δηλαδή την κυνηγητική

άδεια, για να σταματήσουμε να κυνηγάμε θα

πρέπει να υπάρχει απαγόρευση του νόμου 251

του Δασικού Κώδικα και ενημέρωση του Υπουρ-

γείου προς τα Δασαρχεία. Εφόσον δεν υπάρχει

επίσημη απαγόρευση μέχρι σήμερα, δεν μας

απαγορεύει κανείς να κυνηγήσουμε. Περισσό-

τερες πληροφορίες θα έχουμε μετά την Παρα-

σκευή 18/12/2009. 

Με αφορμή την απόφαση που πάρθηκε για την

προσωρινή απαγόρευση του κυνηγίου, θα ήθε-

λα να στείλω ένα μήνυμα προς τον Κύριο Πρω-

θυπουργό και την  την Υπουργό κυρία Μπιρμπί-

λη. Συγχώρεσε με, υπουργέ μου, αλλά η δια-

χείριση που έγινε στο θέμα του κυνηγίου δεν

έχει κατά την προσωπική μου άποψη δημοκρα-

τικό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι ασέβεια και

εκμηδενισμός κάθε δημοκρατικής έννοιας όταν

κουβεντιάζεις για το κυνήγι μόνο με «βαμμέ-

νους» αντικυνηγούς σε ένα τραπέζι από το

οποίο απουσιάζει η άλλη άποψη. Ασέβεια απέ-

ναντι στους 300.000 νόμιμους Έλληνες κυνη-

γούς και τους χιλιάδες επαγγελματίες που ζούν

απ’ αυτούς. Ήδη κάποιοι «σωτήρες του περι-

βάλλοντος» πανηγυρίζουν εκεί έξω. Πανηγυρί-

ζουν την απαγόρευση του κυνηγιού.

Είτε σας αρέσει, είτε όχι, ο Έλληνας είναι κυ-

νηγός, κυρίες μου και κύριοι και να το πάρετε

απόφαση. Επίσης είναι ο κυνηγός με τους πε-

ρισσότερους περιορισμούς στην Ευρώπη, γεγο-

νός που σημαίνει ότι οποιασδήποτε επιπλέον

περιορισμός θα φέρει οργή, θα γεννήσει λα-

θροθήρες, θα προξενήσει μεγάλη καταστροφή

στο περιβάλλον, σε αυτό που θέλετε, τάχα μου,

να προστατέψετε...

Εξάλλου η επαρχία δεν αντέχει άλλη δυστυχία.

Η επαρχία για τον κυνηγό είναι ο συγγενής, ο

φίλος και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τον

αποκόψει από αυτήν, χωρίς να το συζητήσει

πρώτα μαζί του. Σε αυτή την επαρχία όπου ο ξε-

νοδόχος, ο βενζινάς, ο μπακάλης, ο χασάπης, ο

αρτοποιός, ο ταβερνιάρης και όλη η αγορά θα

χάσει τους επισκέπτες – κυνηγούς  ως φυσικό

επακόλουθο θα χαθεί και ένα σοβαρό εισόδημα:

τα χρήματα που αφήνουν οι τελευταίοι κατά τις

εξορμήσεις τους. Η απαγόρευση του κυνηγιού

θα δημιουργήσει επίσης προβλήματα σε όλος

τους καταστηματάρχες κυνηγητικών ειδών οι

οποίοι θα χάσουν τους πελάτες τους και κατ’

επέκταση θα κλείσουν τα μαγαζιά τους.

Άραγε σκέφτεται κανείς τους ανθρώπου αυ-

τούς ή ελλείψει πολιτικού κόστους (μιας και η

υπουργός μας δεν είναι όπως μας λένε «παρα-

δοσιακός» πολιτικός), δε νοιάζεται κανείς.

Ελλείψει πολιτικού κόστους; Δεν είναι ακριβώς

έτσι. Πρωθυπουργέ μου, με ιδιαίτερο σεβασμό

προς το πρόσωπό σας και με μεγάλη εκτίμηση,

είναι ασέβεια προς το λαό  και είναι σοβαρή έλ-

λειψη Δημοκρατίας, το «αποφασίζουμε και δια-

τάζουμε». Ο λαός μέσα από την διαδικασία των

εκλογών επέλεξε και σου έδωσε τους άριστους

για να φτιάξεις κυβέρνηση. Εξέλεξε και σου

έδωσε βουλευτές, ανάμεσα στους οποίους

υπάρχουν και λαμπροί επιστήμονες και μορφω-

μένοι τεχνοκράτες, για να διαλέξεις τους

υπουργούς. Όταν υπουργοποιείς με το «έτσι

θέλω» οποιονδήποτε, όσο άξιος και αν είναι,

αδικείς τους βουλευτές σου και απαξιώνεις αυ-

τούς που τους έστειλαν στη βουλή.

Επειδή μέχρι τώρα η πολιτική σας πορεία μας

έχει δείξει ότι αφουγκράζεστε την κοινή γνώμη

ζητάμε και τη δική σας βοήθεια για να λυθεί αυ-

τό το ζήτημα που έχει προκύψει.

Θεόδωρος Γρίβας

Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής 

ΟΠΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είναι αλή-

θεια.

Όλα αυτά φαίνονται στον προϋπολογισμό, ο

οποίος εμφανίζεται με 45 – 50 εκατομμύρια ευ-

ρώ και στο τέλος ο Δήμος καταλήγει να υλοποι-

εί λιγότερο από το 50%.

Τέλος άφησε τις ελπίδες του στη Διοικητική Με-

ταρρύθμιση που έρχεται για να δημιουργήσει

ισχυρούς Δήμους, κατά την άποψή του. Ετσι ο

Δήμος θα πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής. 

Εμείς είμαστε σήμερα εδώ για τη λογοδοσία της

δημοτικής Αρχής. Την κριτική μας την έχουμε κά-

νει μέσα από τα θέμα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Και ο λόγος στους πολίτες

Μετά την ομιλία του Δ. Κιούση, ο πρόεδρος

Αντώνης Ντούνης, έδωσε το λόγο στους πολί-

τες, οι οποίοι όμως στη συντριπτική τους πλειο-

ψηφία έμειναν βουβοί! μίλησαν μόνο δύο.

Ενας κάτοικος της Λαμπρικά (Χατζίρια) αναφέρ-

θηκε στην κακή ποιότητα των δρόμων στην πε-

ριοχή, αλλά δήλωσε ευχαριστημένος από το Δή-

μο, γιατί ό,τι ζήτησε βρήκε ανταπόκριση.

Στην πλατεία Ανάληψης αναφέρθηκε μία κυρία,

που αποδεσμεύθηκε μετά από 80 χρόνια, πλη-

ρώνοντας ο Δήμος την απαλλοτρίωσή της με

800.000 ευρώ, και ζήτησε να επισπεύσουν την

αναμόρφωσή της για να την απολαύσουν οι κά-

τοικοι.

Μάλλον όμως απογοητεύθηκε, αφού ο Δήμαρ-

χος εξήγησε ότι ναι μεν απαλλοτριώθηκε, αλλά

μένει ένα μικρό κομμάτι που προσπάθησε να

εξαγοράσει ο Δεσπότης.  Η εκκλησία δίνει το

ένα εκατομμύριο, αλλά ο ιδιοκτήτης ζητάει 1,5

εκατομ. ευρώ. Μένουν 500.000 ακόμη που θα

πρέπει να αποφασίσει ο Δήμος αν θα τα καταβά-

λει.

Ελπίζω, είπε ο Δήμαρχος, να μην περιμένει άλ-

λα ογδόντα χρόνια η κυρία!

Δεν θέλαμε την αγωγή

Αναφέρθηκε στην αγωγή που έχει κάνει ο Δήμος

κατά του τέως Δημάρχου Πέτρου Παπαγιαννό-

πουλου και τόνισε ότι ο Δήμος δεν ήθελε να κά-

νει την αγωγή, αλλά προσέφυγε ένας πολίτης

στην εισαγγελία, με αποτέλεσμα να πάνε όλοι οι

σύμβουλοι κατηγορούμενοι, αν δεν κατέθεταν

αγωγή.

Σέβομαι τον κ. Παπαγιαννόπουλο και εκτιμώ αυ-

τά που έχει κάνει για το Κορωπί και  έχει κάνει

πάρα πολλά. 

Το 2002 που αναλάβαμε βρήκαμε ένα χρέος τεσ-

σάρων εκατομμυρίων που έπρεπε ένα καταβάλ-

λει ο Δήμος σε εργολάβο για μία μελέτη ακα-

θάρτων και ύδρευσης.

Είχαν υπογραφεί δύο συμβάσεις. Υπήρχε ένα

νομικό κώλυμα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με την πρώτη σύμβαση το κόστος ήταν

6 εκατομ. € και στη δεύτερη 2 εκατομ. ευρώ.

Εμείς δεχθήκαμε να πληρώσουμε τα 2 εκατ. ευ-

ρώ. Ο μελετητής δεν το δέχθηκε.

Στη συνέχεια μίλησαν σύμβουλοι της μειοψη-

φίας: Σπέλλας, Δήμου, Γρινιεζάκης αναφέρθη-

καν σε ελλείψεις, σε μη έργα και στο τι θέλει ο

πολίτης.

Σπέλλας: Υπάρχει παντελής απουσία του κό-

σμου.

Δήμου: Επρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα.

Δεν λύσαμε κανένα σοβαρό πρόβλημα της πό-

λης.

Γρινιεζάκης: Λέγατε όταν αναλάβατε, ότι σε 3

χρόνια θα έχετε εντάξεις και σχέδια. Και σήμε-

ρα δεν έχει προχωρήσει τίποτα ακόμα.

Δύο ΓΠΣ σε δύο δημοτικές θητείες!

Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να περάσεις ένα

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χωρίς να βρεις αντι-

δράσεις και αντιστάσεις από τους κατοίκους. Όμως

η Δημοτική Αρχή, όπως επεσήμανε και ο Αντιδή-

μαρχος Σερ. Κόλλιας, απέκτησε ΓΠΣ όταν ανέλα-

βαν ως Δημοτική Αρχή, το 2004, που το προχώρη-

σαν με ταχύτατους ρυθμούς. Μέσα σε ενάμισι χρό-

νο κατόρθωσε και πέτυχε το Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο της πόλης. Δηλαδή ποιες περιοχές θα μπουν

στο σχέδιο και τι χρήσεις γης θα έχουν. 

Το ΓΠΣ μπορεί να αναθεωρείται κάθε πενταετία και

ήδη έχουν πάρει απόφαση στο στο Δ.Σ. προκήρυ-

ξης για αναθεώρησή του, αφού έκλεισε την πεντα-

ετία.

Μάλιστα επεσήμανε ότι 80 χρόνια έχουν ακόμα

κλειστούς δρόμους στο Κορωπί και αρνούνται οι

ιδιοκτήτες να τους ανοίξουν. Εκανε έκκληση μάλι-

στα στους παρευρισκόμενους να πείσουν ιδιοκτή-

τες να αφήνουν την διάνοιξη των οδών χωρίς να

προσφεύγουν στην Πολεοδομία, γιατί έτσι δεν γί-

νονται καθυστερήσεις.

Υπάρχει ελπίδα

Οσον αφορά για τις εντάξεις στο σχέδιο πό-

λης, ο Αν. Χρήστου επεσήμανε ότι βρίσκονται

υπό ένταξη 7000 στρέμματα γης και αυτό δεν

μπορεί να αμφισβητηθεί.

Κατά πλειοψηφία 

ο Προϋπολογισμός

Την Δευτέρα 13/12 σε Δημοτική Συνεδρίαση

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογι-

σμός του Κορωπίου, με συνοπτικές διαδικα-

σίες.

Ο Δ. Κιούσης όπως δήλωσε, περίμενε μια

προσαρμογή, κάτι που δεν είδε. Θεωρεί ότι εί-

ναι υπερβολικός, με αδυναμίες που έχουν επι-

σημανθεί αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα να

υλοποιείται το 50%. 

Προηγουμένως είχε ψηφιστεί το Τεχνικό Πρό-

γραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Ο Δ. Κιούσης δήλωσε ότι έχει εκφράσει επι-

φύλαξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί υπάρχει

έλλειψη συντονισμού, αλλά και  το Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης το ψήφισαν  με τη σημεί-

ωση της επιφύλαξης.

Αννα Μπουζιάνη

με συναινετική διαδικασία
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«Οι μεγάλοι είναι μεγάλοι  μόνο γιατί  εμείς
είμαστε στα γόνατα».

Προυντόν* 

Διαβάζω  στην “Αθηναίων Πολιτεία” του Αρι-

στοτέλη, ότι κατά τον νόμο του Δράκοντα,

δικαιώματα πολιτικής εξουσίας  δίνονταν  σε

εκείνους  που μπορούσαν να υπηρετήσουν

στο στρατό:  «απεδέδοτο η πολιτεία  τοις

όπλα παρεχομένοις». Αυτοί δηλαδή οι άρχο-

ντες, έπρεπε  να δίνουν εγγυήσεις και υπο-

σχέσεις υπευθυνότητας  στους πρυτάνεις**,

στους στρατηγούς  και τους  ιππάρχους ***

της προηγούμενης χρονιάς, μέχρι να λογο-

δοτήσουν  για τη δική τους πολιτική  θητεία

και τις πράξεις τους: «τούτους δ΄έδει διεγ-

γυάν  τους πρυτάνεις  και τους στρατηγούς

και τους ιππάρχους του ένους μέχρι ευθυ-

νών».    

Αυτό με δυό λόγια  θα πεί- το επαναλαμβάνω

για να γίνει απόλυτα κατανοητό-  ότι όλοι οι

άρχοντες  μόλις έληγε η θητεία τους, έπρε-

πε υποχρεωτικά να  δίνουν εξηγήσεις στο

λαό τι έκαναν και  τι δεν έκαναν από αυτά

που έπρεπε και είχαν υποσχεθεί πως θα κά-

νουν.  Η λογοδοσία αυτή ονομαζόταν “Εύθυ-

να”  και αφορούσε μόνο τις δημοσίου συμφέ-

ροντος υποθέσεις . Η “Εύθυνα” δινόταν  απέ-

ναντι στην Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή

στον ίδιο το λαό, μέσα σε ένα μήνα  από τη

λήξη  της θητείας. Στους άρχοντες που όφει-

λαν να υπακούσουν στην διαδικασία της λο-

γοδοσίας  απαγορευόταν η έξοδος από την

Πόλη. Αν έφευγαν,  αυτόματα εδημεύετο η

περιουσία τους. Αλλά και κάθε Αθηναίος πο-

λίτης είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει τη

λογοδοσία του άρχοντα, φυσικά με τεκμη-

ριωμένα και σοβαρά επιχειρήματα. Τότε ο

άρχοντας δικαζόταν για παρατυπίες ή κακή

διαχείριση  του δημοσίου συμφέροντος. Η δί-

κη ήταν και έμεινε γνωστή με το όνομα “Αλο-

γίου Δίκη”. 

Από τα παλιά χρόνια, η απλή λογική πρέ-

σβευε, ότι η διαχείριση του δημόσιου συμφέ-

ροντος, από τα εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα

έπρεπε να ελέγχεται και ανάλογα να επαινεί-

ται, να ψέγεται ή να τιμωρείται. 

Οντως στη σκέψη του κάθε  πολίτη, η δια-

σπάθiση του δημόσιου χρήματος αποτελεί

και σήμερα ποινικό αδίκημα.  Ομως οι ‘’εκλεγ-

μένοι’’  από εμάς  και τονίζω από εμάς, με

διάφορα τερτίπια και επινοήματα,  μας επέ-

βαλαν τον όρο  πολιτική ευθύνη. Δηλαδή δεν

είναι ποινικό αδίκημα το να σπαταλάς το δη-

μόσιο χρήμα “ελαφρά τη καρδία’’, επιπόλαια

και πολλάκις ιδιοτελώς, αλλά πολιτικό αδίκη-

μα που απαλλάσσεται  της όποιας καταδίκης.

Το χάλι αυτό της δημοκρατίας ο Αριστοτέλης

το είχε διαβλέψει. Καίτοι συντηρητικός παρα-

δεχόταν πως η δημοκρατία είναι η καλύτερη

από τα υπάρχοντα πολιτεύματα, αλλά τόνιζε

ότι σ΄αυτή  κυριαρχούν οι  δημαγωγοί, οι

οποίοι εξαπατούν τον λαό και εξυπηρετούν

όχι τα  κοινά συμφέροντα,   αλλά τα δικά

τους· τα προσωπικά, τα ιδιοτελή. 

Ακόμη τόνιζε πως η  ισοτιμία,  που συνιστά

την αρχή της δημοκρατίας, ενέχεται σ’ αυτή

την κατάσταση, διότι  δημιουργεί εύλογα το

δικαίωμα  στους κατ’ αξία καλύτερους, να

διαμαρτύρονται, να θεωρούν τους εαυτούς

τους αδικημένους αλλά ακόμη και να  πιστεύ-

ουν ότι δικαιούνται και ηθικά να παρεκτρέπο-

νται. Η αλήθεια βέβαια είναι  ότι μια πραγμα-

τική αριθμητική ισοτιμία ίσως θα μπορούσε να

εφαρμοσθεί σε μια μη ανταγωνιστική ‘’Κοινω-

νία φίλων’’ όπως τη βλέπει και τη δέχεται ο

Πυθαγόρας. Δυστυχώς όμως, στη δομή των

ανθρωπίνων κοινωνιών, υπάρχουν ανισότη-

τες· ανισότητες  ταξικές, κοινωνικές, οικονο-

μικές. Σ’ αυτές, το ίσο  αστικό δίκαιο που δή-

θεν  εφαρμόζεται,   οξύνει κατά τον Μάρξ πα-

ρά αμβλύνει τις αντιθέσεις, γιατί κατ΄ ανάγκη

αδικεί τους αξίους. Έτσι σ’ αυτές τις δημο-

κρατικές κοινωνίες, οι πολίτες νοιώθουν

έντονα τον ρωμαϊκό διαχωρισμό σε πατρικί-

ους και πληβείους, όσον αφορά τα δικαιώμα-

τα στη ζωή. Διαβιούν μια  κατάσταση κοινω-

νική που πόρρω απέχει από το ‘’μόττο’’ του

Κλεισθένη, που διακήρυττε την ισοτιμία με-

ταξύ  πλουσίων και φτωχών. 

Στις δημοκρατικές μας κοινωνίες  οι πολίτες

νοιώθουν να είναι εγκλωβισμένοι,  αφού ανα-

γκάζονται να δέχονται την απαξίωση, για τις

γινόμενες παρεκτροπές που αφορούν το δη-

μόσιο συμφέρον, επενδυμένες με νομιμοφα-

νείς δικαιολογίες. Τις παρεκτροπές που σε

παλιές  εποχές  θα επέφεραν την  “Αλογίου

Δίκην’’. 

Κάποτε όμως αυτό το κράτος ‘’των συνεταί-

ρων’’ θα πρέπει να καταλυθεί. Ήδη έχουν

ανοίξει οι ασκοί του Αιόλου. Τα μηνύματα έρ-

χονται, αλλά εμείς ‘’τυφλοί στα ώτα και τον

νούν’’ δεν θέλομε να τα συλλάβομε. Τα μηνύ-

ματα  μιάς  αποτρόπαιης επαναστατικής

βίας, που δεν γνωρίζει ανθρωπισμό. Τα μηνύ-

ματα της βίας ‘’του κακού επαναστάτη’’, γιατί

όπως λέει ο Λένιν «ο καλός επαναστάτης

πρέπει να κλαίει επάνω στα θύματα του και

να μη θριαμβολογεί».

Κανένα όμως χθές δεν ήταν καλύτερο από το

σήμερα, αλλά και κανένα  αύριο δεν θα πρέ-

πει να είναι χειρότερο από το σήμερα. Και αυ-

τό θα γίνει μόνο αν πάψομε να παραμένομε

γονατιστοί. Η αντίδραση δεν είναι μόνο η βί-

αιη. Είναι και η ειρηνική  αντίδραση του Γκά-

ντι. Και ίσως αυτή να είναι και η πιο διαχρονι-

κά αποτελεσματική.   

–––––––––
* Πιέρ Ζοζέφ Προυντόν: Γάλλος φιλόσοφος 

**Πρύτανις: Άρχοντας Διοικητής. 

***Ιππαρχος: αρχηγός ιππικού  
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H  “Αλογίου Δίκη”

Στο πυρ το εξώτερον!

Απαγόρευσαν, λέει, τα σύμβολα του κομμουνισμού

στην Πολωνία. Απαγορεύονται μπλουζάκια, κονκάρ-

δες, φωτογραφίες του Τσε Γκεβάρα κ.ά.

Αλήθεια, η Πολωνία είναι ευρωπαϊκή χώρα; Μέλος της

“ελεύθερης” και “δημοκρατικής” Ευρώπης, της πολυπολι-

τισμικής, της ... μπορούμε να λέμε πολύ ώρα επίθετα.

Αν λοιπόν μπει κάποιος Ευρωπαίος στην Πολωνία φο-

ρώντας ένα μπλουζάκι του Τσε Γκεβάρα μπορεί να

βρεθεί πίσω απ’ τα κάγκελα της φυλακής!!

Και η Ευρωπαϊκή Ενωση καμώνεται.

Απ’ την άλλη όταν οι Ελβετοί με δημοψήφισμα αποφά-

σισαν ότι φτάνουν οι μιναρέδες στη χώρα τους, “βγή-

κε από τα ρούχα της” η Ευρωπαϊκή Ενωση για την ανε-

λευθερία και τη μη δημοκρατία.

Νέα “α-ν-ηθική!” 

Η Τουρκία στην Ε.Ε.

Εδωσαν το “πράσινο φως” για τις ενταξιακές διαπραγ-

ματεύσεις της Τουρκίας στην Κύπρο. Πάρτυ έκαναν οι

Τούρκοι αξιωματούχοι.

Γιατί τους κρατούντες στο Ευρωκοινοβούλιο δεν τους

ενδιαφέρει η Κύπρος, τους ενδιαφέρει ο Καύκασος και

τα πετρέλαια που ονειρεύονται.

Τα περί δημοκρατίας και αλληλεγγύης των λαών είναι

το περιτύλιγμα.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

ΜΕ 4 ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

“ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ”

Ανακοινώθηκαν τέσσερις νέοι υποψήφιοι του συνδυασμού ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ

ενισχύοντας έτσι σημαντικά το δυναμικό του. Οι νέοι υποψήφιοι σύμβουλοι εί-

ναι οι: 

Δεκούλος Βασίλειος (Συνταξιούχος Δήμου Βούλας)

Ρουμπέσης Γεώργιος (Ασφαλιστής)

Τσαλκάνης Γεώργιος (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

Χρήστου Γεώργιος (Καθηγητής)

Με αυτές τις υποψηφιότητες ο συνδυασμός πλέον έχει ανακοινώσει πάνω από

τα 2 /3 του συνόλου του και δίνει ξεκάθαρα το στίγμα

του ευρύτερου σχεδιασμού του.

Όπως δήλωσε ο υπ. Δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος,

“πρόθεση του συνδυασμού είναι να ανακοινωθούν επί-
σημα όσο το δυνατόν περισσότεροι σύμβουλοι έτσι
ώστε να μπορεί ο κόσμος να δημιουργήσει ξεκάθαρη
εικόνα για εμάς. 
Παράλληλα θεωρούμε πως με αυτόν τον τρόπο ισχυ-
ροποιούμε την ομάδα μας, γιατί οι σύμβουλοί μας
έχουν όλο το χρόνο να ενημερωθούν, να συμμετέχουν
στο σχεδιασμό και έτσι να είναι καθ'  όλα έτοιμοι, όταν
με το καλό θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις
μας. Οι θέσεις που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί θα
δημοσιοποιηθούν αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνω-
ση -από το Υπουργείο Εσωτερικών- του τρόπου με τον
οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές”.

Ε, ρε γέλια!!!

Βλέπω την Κώστα Καρα-

μανλή (αν ήμουν σκιτσο-

γράφος θα τον σχεδίαζα),

καθισμένο σ’ ένα ανάκλι-

ντρο να απολαμβάνει την

ελευθερία του, ξεκαρδι-

σμένος στα γέλια.

Γιατί;

Γιατί όταν εκείνος έλεγε

ότι έρχονται πολύ δύσκο-

λες ημέρες για την οικονο-

μία (προεκλογικά), ο Γ.

Παπανδρέου απαντούσε:

“λεφτά υπάρχουν”.
Μόλις προχθές πήρε το

πρώτο δάνειο 5 δισεκα-

τομμύρια ευρώ και έπεται

άλλο ένα στις αρχές του

νέου έτους!!

Http:angelosaposto

latos.gr

Site απέκτησε ο Συνδυ-

σμός “ΔΑΔΑ με ΟΡΑ-

ΜΑ”, δίνοντας έτσι τη

δυνατότητα στους δη-

μότες, να “σερφάρουν”:
Http:angelosapostolatos.gr
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Σε σένα νοιώθω την ανά-

γκη να μιλήσω τώρα, Έλ-

ληνα της Κύπρου, αδερφέ

μου, συμπατριώτη μου, λα-

χτάρα και πόνε αγιάτρευτε

κι αντάμα στήριγμα και πε-

ρηφάνεια μου. Για να σου

πω ότι η οργή σου είναι και

δική μας οργή, όλων των

Ελλαδιτών που έχουν ψη-

λά θρονιασμένη στην ψυχή

τους την Ελλάδα και την

Κύπρο και τον σταυραετό

μας, τον Τάσσο Παπαδόπουλο.

Αυτό που έκλεψαν οι σκυλάνθρωποι από τον τάφο του,

είναι μόνο ότι ξαναγύρισε στην γη που τον γέννησε,

που την λάτρεψε και την υπερασπίστηκε ως την τελευ-

ταία του πνοή. Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει το κά-

στρο που ο Τάσσος όρθωσε μέσα μας. Γιατ’ είναι χτι-

σμένο με όλα τ’ αθάνατα ΟΧΙ του Γένους μας, με όλα

τα φυλαχτά και τα εικονίσματα, τ’ ασύλληπτα, τ’ ανέγ-

γιχτα και άπαρτα, τα ιερά.

Ο τρίτος μου γιός, ο Κωνσταντίνος, ήταν μόλις έξη

ετών όταν ο Τάσσος βροντοφώναζε το εθνεγερτήριο

ΟΧΙ του. Ημασταν κολλημένοι στην τηλεόραση, μαγε-

μένοι, ανασαίναμε τα λόγια του με λαχτάρα, βάλσαμο

πληγών σ’ ένα λαό στερημένο πολλά χρόνια από εθνι-

κούς ηγέτες. «Παρέλαβα κράτος. Δεν θα παραδώσω
κοινότητα περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας». Κι

άξαφνα είδαμε ότι το παιδί είχε παρατήσει το παιχνίδι

του και κοίταζε σαν υπνωτισμένο την τηλεόραση...

– Μπαμπά, ποιός είναι αυτός;

– Είναι..., είναι ένας Έλληνας από την Κύπρο, Κωνστα-

ντίνε. Ένας Έλληνας που αγαπάει πολύ την Ελλάδα.

– Θα μας πας στην Κύπρο; Είναι μακριά;

– Στον χάρτη φαίνεται μακριά, αλλά είναι πολύ κοντά

μας. Ναι, αν μ’ αξιώσει ο Θεός θα σας πάω στην Κύπρο.

– Όταν πάμε, θέλω να δω από κοντά αυτόν τον κύριο.

– Γιατί Κωνσταντίνε;

– Είναι καλός άνθρωπος, μ’ αρέσει.

Άνθρωπος σημαίνει «άνω θρώσκων». Αυτός που κοιτά-

ζει ψηλά. Ο Δημιουργός έχει ευλογήσει τα παιδιά με

την αλάθητη διαίσθηση να ξεχωρίζουν τ’ αληθινό και το

πολύτιμο. Τη διαίσθηση που χάνουμε καθώς μεγαλώ-

νουμε και κάποιοι μικραίνουμε μπροστά στα πράγματι

μεγάλα και τα προσπερνάμε, μη άνω θρώσκοντες.

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος ήταν πράγματι μεγάλος. Εί-

ναι μεγάλος. Ζει μέσα σου, συμπατριώτη Έλληνα της

Κύπρου, ζει στις καρδιές όσων Ελλήνων πονούν τον

ίδιο τον δικό του πόνο κι ορθώνουν αλύγιστη την δική

του απόφαση. Γι’ αυτό εξοργίστηκες κι εξοργιστήκαμε

με την ιεροσυλία στον τάφο του. Όμως οι σημαίες δεν

πεθαίνουν όσο θα υπάρχει έστω ένας να τις κοιτά και

να δακρύζει. Κι αν κάποιοι τις κλέβουν και τις σκυλεύ-

ουν, πανί σκέτο κρατούν στα χέρια τους. Ο άνεμος που

πάλλει το πανί δεν πιάνεται.

Έκλεισε ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Τάσσος

για να βρει εκείνους που του παρέδωσαν την σκυτάλη

του Αγώνα. Αν ζούσε ο Άγγελος Σικελιανός, θα ‘λεγε

τα λόγια που ‘χε πει στην κηδεία του Κωστή Παλαμά:

«Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα». Κι εμείς που

πριν ακουστεί το σάλπισμα του Τάσσου, με πίκρα θω-

ρούσαμε όπως είχε πει κι ο Παλαμάς, να είναι «σβυ-
σμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μεσ’ στην Χώρα»,

έχουμε ιερή υποχρέωση στη μνήμη του εθνικού ηγέτη

και στις επόμενες γενιές των Ελλήνων, να κρατήσουμε

άσβεστες αυτές τις φωτιές τις πλάστρες, που μας πα-

ρέδωσε.

Κόκκαλα έκλεψαν τα σκυλιά τα λυσσασμένα. Τιμημένα

κι αγιασμένα για μας, αλλά όπως είπε κι ο Σολωμός

«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», είναι

η Λευτεριά μας. Βγαλμένη! Δεν την βρήκαν στα κόκκα-

λα του Τάσσου για να την σκυλέψουν. Φευγάτη, άπια-

στη, μυριόψυχη.

Όταν οι Τούρκοι πάτησαν το Μεσολόγγι των Ελεύθε-

ρων Πολιορκημένων, πρώτη τους έγνοια ήταν να ψά-

ξουν και να βρουν τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη.

Ξέθαψαν το λείψανό του και το πέταξαν στα σκυλιά

τους. Τέτοια ζημιά τους είχε κάνει, που και νεκρό τον

έτρεμαν. Παρών, ειδοποιημένος από πριν, και ο Άγγλος

πρόξενος της Πάτρας. Έσκυψε, άλλο σκυλί δίποδο κι

αυτό, κι έβγαλε με μιά τανάλια δυό από τα δόντια του

Σουλιώτη που είχε γίνει θρύλος στην Ευρώπη για την

αντρειά του. Πάνω από έναν αιώνα αργότερα, σ’ έναν

πλειστηριασμό στο Παρίσι, ένας απόγονος του ήρωα

αγόρασε το ένα δόντι! Κι εκείνου ο γιος, με παράπονο

το έδειχνε σε μια τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη

στην Εθνεγερσία μας: «Αυτό είναι ό,τι έχω από τον
πρόγονό μου». Εκεί, λοιπόν, είναι ο Μάρκος Μπότσα-

ρης· στο δόντι του; Το που πράγματι είναι το ένοιωσαν

καλά οι Τούρκοι στα επόμενα χρόνια του Αγώνα, όταν

οι πολεμιστές μας ορκίζονταν στη μνήμη του.

Την μνήμη του Τάσσου τρέμουν οι αρχισυμμορίτες της

Νέας Τάξης και τα τσιράκια τους. Αυτήν λυσσάνε να

σβύσουν από την ψυχή των Ελλήνων. Αυτή την ιερή

μνήμη πρέπει να κρατήσουμε ως άσβεστη δάδα για να

μας δείχνει τον δρόμο που δεν συναντιέται με την οδό

της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης»· αν θέλουμε να πα-

ραμείνουμε Έλληνες. Αν θέλουμε να παραμείνουμε άν-

θρωποι άνω θρώσκοντες κι όχι ανθρωπόμορφο κοπάδι,

άψυχο, άβουλο και υποταγμένο σ’ εκείνους που μισούν

τον Άνθρωπο.

Αυτό, λοιπόν, το μήνυμα πρέπει να στείλουμε στους

δράστες της αποτρόπαιας ιεροσυλίας και στ’ αφεντικά

τους: 

Σκυλάνθρωποι, κάνατε απλώς μιά τρύπα στο νερό. 

Ο Τάσσος ζει.

Τα ΟΧΙ δεν σκυλεύονται
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

«Έσσεται ήμαρ»
συνέχεια από το προηγούμενο

του Σαράντου Ι. Καργάκου

Πάντα υπάρχει καιρός για ανάκαμψη. Ποτέ δεν

είναι νωρίς. Η ελληνική γλώσσα ακόμη αντέχει.

Δεν το κρύβω ότι με φοβίζουν οι «ρεαλισμοί».

Τούτοι οι «ρεαλισμοί» των πολιτικών μας είναι

που μας έφαγαν, αρχίζοντας από τη γλώσσα. Η

γλωσσική μας πολιτική, μετά από το 1976, παρα-

πέμπει στα «Θυέστεια Δείπνα», που έγιναν η βα-

ριά 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 πολιτικό, όχι

όμως γιατί έγινε αρμοδιότητα των πολιτικών, αλ-

λά γιατί άπτεται αμέσως και εμμέσως της εθνι-

κής μας αυθυπαρξίας. Δεν ήταν αφελής ο Σολω-

μός όταν έλεγε στο «Διάλογο», το πεζό αρι-

στούργημά του, την περίφημη φράση: «Μήγαρις
έχω τίποτε άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία
και γλώσσα;».
Γλώσσα και εθνική ελευθερία πάνε μαζί. Η

γλώσσα είναι το σπαθί της ελευθερίας, κι απ’ την

όψη της γλώσσας και της γραφής γνωρίζει κα-

νείς 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

συνονόματα, η λέξη που παραπέμπει στη Μαλα-

κάσα, που σημειολογικά ισοδυναμεί με το νέο

εθνικό μας ενδόσημο.

Ασφαλώς δεν ήταν αφελής και ο Λένιν, όταν

έλεγε, «εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό,
εξαφάνισε τη γλώσσα του». Η νέα μορφή ιμπε-

ριαλισμού παίρνει γλωσσικό χαρακτήρα. Με τον

εκκρεολισμό και τον ευτελισμό των εθνικών

γλωσσών γίνεται πιο ευχερής η οικονομική και

πολιτική κυριαρχία των κατά καιρούς ισχυρών

της γης. Υπάρχει όμως κι ένα πρόβλημα δημο-

κρατίας. Ο ελληνικός λόγος είναι από τη φύση

και τη δομή του δημοκρατικός. Ο Φρειδερίκος

Έγκελς έλεγε ότι «Οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν
όλοι από τη φύση τους διαλεκτικοί». Η διαλεκτι-

κότητα αυτή αποτυπώνεται στη γλώσσα μας,

που είναι γι’ αυτό η πιο δημοκρατική γλώσσα της

γης. Γι’ αυτό οι «Μπιγκ Μπράδερ» της εποχής

έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να εξαφανιστεί,

γιατί το μέλλον που μας ετοιμάζουν απαιτεί λι-

γότερη δημοκρατία. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο

λόρδος Λοντόντερυ (Londonderry) είχε πει ότι η

Ελλάς, για να καταστεί όσο γίνεται λιγότερο

επικίνδυνη, πρέπει ο λαός της να γίνει μικρόψυ-

χος σαν τους λαούς του Ινδοστάν (Βλ. Γ. Φιλά-

ρετου: «Ξενοκρατία και βασιλεία εν Ελλάδι

1821-1897», σ. 116). 

Έναν αιώνα μετά κάποιος πνευματικός κληρονό-

μος του λόρδου Λοντόντερυ διακήρυξε μόλις

έσβησε η φλόγα του Πολυτεχνείου, που ανέδει-

ξε σαν πρώτιστο σύνθημα την εθνική ανεξαρ-

τησία, ότι πρέπει να καταστραφούν οι βάσεις

της κλασικής μας παιδείας, για να γίνουν έτσι οι

Έλληνες πιο ευκολοκυβέρνητοι. Πραγματικά

δύο χρόνια μετά το Πολυτεχνείο άρχισε η κατε-

δάφιση της κλασικής μας παιδείας, η διάβρωση

και η συρρίκνωση της εθνικής μας γλώσσας. Σή-

μερα, 25 χρόνια μετά, νομίζω ότι ο σκοπός που

έθεσε ο λόρδος Λοντόντερυ επετεύχθη. Εγίνα-

με ένας λαός που μισεί, που αποστρέφεται και

απεχθάνεται τη γλώσσα του. Το όποιο αυριανό

γλωσσικό πρόβλημα, που θα προκύψει, θα λυθεί

με την προσθήκη ενός ακόμη αστερίσκου στην

αμερικανική σημαία.

Μα τότε προς τί ο αγώνας για την ελληνική; Κα-

θένας από μας, που σχηματίσαμε το σύλλογο

«Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά», έχει τους

λόγους του. Εγώ ως Λάκων μάχομαι, επειδή θέ-

λω να θυμάμαι τις Θερμοπύλες. Κι όποιος θυμά-

ται τις Θερμοπύλες, θυμάται όχι μόνο το Λεωνί-

δα, θυμάται και τον Εφιάλτη. Πολλοί γνωρίζουν

πώς έπεσε ο Λεωνίδας, λίγοι όμως γνωρίζουν το

τέλος του Εφιάλτη.

«Έσσεται ήμαρ» λοιπόν. Θα έλθει κάποτε και-

ρός που τα όνειρα θα λάβουνε εκδίκηση. Ας μη

μας φοβίζει το πυκνό σκοτάδι, που μας ζώνει

από παντού. Μετά από αυτό έρχεται η αυγή. Δεν

θ’ αργήσει να φανεί καινούργιος ήλιος πάνω από

τον ουρανό της Ελλάδας. Κι όλοι μαζί πρέπει να

σηκώσουμε και να στηλώσουμε τούτο τον ήλιο

και να τον κρατήσουμε πάνω από τα κεφάλια

μας.

ΥΓ. Μετά από την ανάγνωση της εισηγήσεως

αυτής κάποιοι από τους ακροατές μου είπαν πως

βρίσκουν τους φόβους μου υπερβολικούς, ότι

δεν δικαιολογούν την τόση μου απαισιοδοξία,

και μου συνέστησαν αισιοδοξία. Απάντησα ότι η

αισιοδοξία δεν είναι θέμα γραμμής. Όπως έλεγε

ο Άρης Αλεξάνδρου, υπάρχει ακόμη ισχυρή δό-

ση «σταλινίνης» στο πνευματικό μας εποικοδό-

μημα. Επί Στάλιν ο πολύς Ζντάνωφ είχε επιβάλει

την αισιοδοξία ως πολιτική γραμμή στη λογοτε-

χνία και την πνευματική ζωή. Για μένα η αισιο-

δοξία είναι έκφραση μοιρολατρίας. Το ότι ενδε-

χομένως τα πράγματα μπορούν μελλοντικά να

έχουν καλύτερη έκβαση, αυτό δεν με υποχρεώ-

νει να βλέπω με ροζ γυαλιά την υπάρχουσα κα-

τάσταση και να την ωραιοποιώ. Προτιμώ να βλέ-

πω το δυσάρεστο και να μάχομαι εναντίον του.

Η αισιοδοξία είναι μάχη, έστω κι αν πρόκειται να

χάσεις. Από την άποψη αυτή συμμερίζομαι από-

λυτα τη γνώμη του Αντόνιο Γκράμσι: «Στην απαι-
σιοδοξία της γνώσης αντιτάσσω την αισιοδοξία
της βούλησης». Η δική μου αισιοδοξία είναι ο

αγώνας μου.

Σημειώσεις:

Στα μαθηματικά ήλθαμε 28οι (τρίτοι από το τέ-

λος!) και στις επιστήμες 25οι. Διώξαμε τ’ αρχαία

με το πρόβλημα ότι θα αφιερωθούμε σε επωφε-

λέστερες μαθήσεις και προκόψαμε!

Κρεολός είναι ο λευκός που γεννήθηκε από προ-

γόνους Γάλλους, που εγκαταστάθηκαν πρώτοι

στη Νέα Ορλεάνη και σε κάποια νησιά της Κα-

ραϊβικής. Κρεολή γλώσσα ονομάζεται στη γλωσ-

σολογία η παρεφθαρμένη γλώσσα, η μικτή, που

χρησιμοποιείται κυρίως στις εμπορικές συναλ-

λαγές μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετι-

κές μητρικές αλλά και περιορισμένο μορφωτικό

επίπεδο. Αντί του όρου κρεολή χρησιμοποιείται

και ο όρος Πίτζιν γλώσσα (πιθανώς από το αγ-

γλικό business, που κατά την κινεζική προφορά

έγινε pidgin. Γλώσσα Σινούκ είναι αυτή που σχη-

ματίστηκε σε κάποιες περιοχές των αμερικανι-

κών πολιτειών Ουάσιγκτον και Όρεγκον, από την

ανάμιξη ινδιάνικων και αγγλικών λέξεων. 

Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τ. 4, σελ. 385



10 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Γραφείο ευρέσεως εργασίας
Ανδρούτσου 5

Ο Δήμος Κρωπίας συμβάλλοντας στην κοινωνική επανένταξη των δημοτών

επιδιώκει τη συνεργασία όλων των φορέων. Το γραφείο ευρέσεως εργα-

σίας που έχει δημιουργήσει απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο

4 στον άνεργο που αναζητά εργασία

4 στον εργοδότη που θέλει προσωπικό για την επιχειρησή του.

Πολιτική προϊστάμενος Ελένη Τσεβά, τηλ. 210 6628.406

Κοινωνικοί Επιστήμονες: Αντιγόνη Γρίβα & Μαριαλένα Παπαμιχάλη

Ωρες επικοινωνίας: Καθημερινώς 08.00 - 14.00

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) Βούλας ξεκίνησε την πολιτιστική του δράση για το

φετινό Χειμώνα ιδρύοντας μία θεατρική ομάδα που απευθύνεται στους νέους της πόλης.

Η νέα αυτή θεατρική ομάδα είναι ανοιχτή για το κοινό και τα μαθήματα παρέχονται δω-

ρεάν. Τη διδασκαλία έχουν αναλάβει να επιμεληθούν ο Μενέλαος Ντάφλος (Ηθοποιός

και Σκηνοθέτης με χρόνια πείρα στις παραστάσεις της Πνευματικής Εστίας Βούλας) και

η Λία Παπαδοπούλου  (Καθηγήτρια Θεατρολογίας 2ου Λυκείου Βούλας)

Στόχος της ομάδας είναι οι ενδιαφερόμενοι «μαθητές» να ξεκινήσουν από την αρχή την

επαφή τους με την μαγική κοινωνία του θεάτρου.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει ενδιαφέρον πάνω από 30 νέοι οι οποίοι και έχουν αρχίσει

τις πρόβες.

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφόρος Καραμανλή 18 παραλιακή δίπλα

από το Δημαρχείο της Βούλας) και οι ώρες διδασκαλίας είναι:

Τετάρτη 19.15, Παρασκευή 20.00

Τα εγκαίνια της θεατρικής ομάδας έγιναν στην αίθουσα “Ιωνία”  με την μορφή παρά-
στασης-εκδήλωσης την διοργάνωση της οποίας θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου το Τοπικό
Συμβούλιο Νέων με χρηματοδότηση από την Π.Ε. Βούλας.

Θεατρική ομάδα οργανώνει το

ΤΟ.ΣΥ.Ν. Βούλας

Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το σύνθημα “εμπρός πίσω” που έλεγε

ο Δήμαρχος Πόποτας στο σήριαλ “το

καφέ της Χαράς” κάνει πράξη ο Δή-

μαρχος Θεστιέων στο νομό Αιτωλοα-

καρνανίας, Δημήτρης Τραπεζιώτης

που αποφάσισε να βάλει τέλος σε

πλαστικές καρέκλες και ξενόγλωσσες

πινακίδες, που δεκάδες καταστήματα

έχουν αναρτημένες, με αποτέλεσμα

πολλοί κάτοικοι να μην μπορούν να

τις διαβάσουν. 

Ακόμα, δεκάδες είναι τα καφενεία και

οι καφετέριες που έχουν γεμίσει δρό-

μους και πεζοδρόμια με πλαστικές κα-

ρέκλες.

Στόχος του λοιπόν είναι η αισθητική

αναβάθμιση και η προσέλκυση ποιοτι-

κού τουρισμού. 

Ενώ κίνητρο για τους επιχειρηματίες,

είναι η μείωση των δημοτικών τελών

και η προβολή των επιχειρήσεων. 

«Το θέμα είναι αισθητικό και υποβαθμίζει

το δήμο μας. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις

βόλτα και να βλέπεις στα καφέ να έχουν

πλαστικές καρέκλες σε όλα τα χρώματα.

Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για να κά-

νουμε καλύτερο το δήμο μας και να τον

αναβαθμίσουμε αισθητικά», δήλωσε στην

ιστοσελίδα autodioikisi.gr o δήμαρχος Θε-

στιέων. 

Επίσης αναφέρθηκε στις ξενόγλωσ-

σες πινακίδες, που η κατάσταση έχει

φτάσει στο απροχώρητο αφού οι πο-

λίτες στην συντριπτική τους πλειοψη-

φία όταν αναφέρονται σε κάποιο κα-

τάστημα δεν χρησιμοποιούν το ξενό-

γλωσσο όνομα αλλά του ιδιοκτήτη

του. «Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις όταν
η γλώσσα μας είναι τόσο πλούσια. Οι
ξενόγλωσσες επιγραφές δεν προ-
σβάλλουν μόνο την αισθητική των πό-
λεων αλλά αλλοιώνουν την πολιτισμι-
κή μας ταυτότητα και απαξιώνουν τη
χρήση της νεοελληνικής, ως επίση-
μης γλώσσας του κράτους». 

Ο δήμαρχος Θεστιέων έχει δώσει διο-

ρία σε όλους τους επιχειρηματίες

προκειμένου να αποσύρουν τις πολύ-

χρωμες πλαστικές καρέκλες και τις

ξενόγλωσσες πινακίδες. 

Οφέλη για τους καταστηματάρχες

που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα

Ο δήμος προσανατολίζεται να δώσει

κίνητρο στους καταστηματάρχες προ-

κειμένου να συμμορφωθούν και αυτό

δεν είναι άλλο από το να μειώσει τα

δημοτικά τέλη που καταβάλλουν. Σύμ-

φωνα με τη σχετική απόφαση που

έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Θεστιέ-

ων: «οι επιχειρήσεις που θα εντα-
χθούν και θα υιοθετήσουν το Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας θα απολαμβά-
νουν ειδικής υποστήριξης και προβο-
λής από το δήμο και θα έχουν και άλ-
λα οφέλη που θα αποφασίσει το δη-
μοτικό συμβούλιο όπως για παράδειγ-
μα πιθανή μείωση των τελών κ.α. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι αρκετές επιχει-
ρήσεις μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο
Τ.Σ.Π». 

Μας έκανε θετική εντύπωση η κίνηση

του Δημάρχου Δημ. Τραπεζιώτη,

αφού η αλήθεια είναι ότι η αγγλική

γλώσσα με τον έναν ή με τον άλλο

τρόπο έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή

μας, στην ομιλία μας, αλλά και στα

γραπτά μας που σε λίγο θα αναρωτιώ-

μαστε “πώς είπαμε ότι είναι το

glamour στα ελληνικά”;

Απ’ την άλλη οι ξύλινες π.χ. καρέκλες

είναι σαφώς ωραιότερες αισθητικά

απ’ ότι οι κοκκινομπλεπράσινες ξεβα-

μένες απ’ τον ήλιο πλαστικές καρέ-

κλες που έχουν προμηθευτεί πολλές

καφετέριες λόγω χαμηλότερου κό-

στους. 

Τέλος σε πλαστικές καρέκλες 

και ξενόγλωσσες πινακίδες Δευτέρα 21/12

η μεγαλύτερη νύχταGreek Kafeneio

Η γη γυρίζει, και συνέπεια της κίνησης αυτής, έχουμε τις

αλλαγές ωρών και τις 4 εποχές μας.

Η διάρκεια της μέρας και της νύχτας μεταβάλεται ανά-

λογα με τη θέση του ήλιου και έτσι πλησιάζουμε στην

μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου αλλά και τη μικρότερη

μέρα· 21 Δεκεμβρίου. 

Η μεγαλύτερη νύχτα του έτους για το βόρειο ημισφαί-

ριο. Ο ήλιος φθάνει στο χειμερινό ηλιοστάσιο, τελειώ-

νοντας το νότιο ταξίδι του στο γήινο ουρανό και αρχίζει

την εξάμηνη επιστροφή του προς βορρά. Το χειμερινό

ηλιοστάσιο καθορίζει την έναρξη του χειμώνα στο βό-

ρειο ημισφαίριο και το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο.

Αν είστε άνθρωπος που σας αρέσει η νύχτα, απολαύστε

την, αν πάλι “λειτουργείτε” την ημέρα μην κατσουφιάζε-

τε, γιατί μπορεί να είναι η μικρότερη μέρα στις 21/12, αλ-

λά είναι επίσης και η αρχή για το σταδιακό μεγάλωμα

της μέρας. 

Αν γυρίσουμε πίσω τα χρόνια την ημέρα αυτή έχουνε

συμβεί μερικά γεγονότα σταθμοί για την ιστορία, πάμε

να τα δούμε: 

1818: Γεννιέται η Αμαλία, 1η βασίλισσα της Ελλάδας.

1902: Ο Μαρκόνι αποστέλλει για πρώτη φορά ασύρματα

μηνύματα πέραν του Ατλαντικού.

1952: Η Ελένη Σκούρα ορίζεται υποψήφια του Ελληνι-

κού Συναγερμού (Παπάγος) για τις επαναληπτικές εκλο-

γές του Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα εκλεγεί και θα

γίνει η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.

1824: Τζέιμς Πάρκινσον, Αγγλος γιατρός. Περιέγραψε

την ασθένεια των νεύρων που έλαβε τ' όνομά του. [γεν.

11/4/1755] (Στοιχεία γεγονότων από το site www.sansimera.gr)



ΕΒΔΟΜΗ  19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς στην ει-

σήγησή του έκανε έναν απολογισμό έργου

και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τι περι-

μένει ο Δημότης για το 2010. 

Μίλησε για τις βασικές υποχρεώσεις του

Δήμου. Για τα δεδομένα έσοδά του, τα

οποία κυρίως προέρχονται από την Κεντρι-

κή Διοίκηση. Κι όταν η Κεντρική Διοίκηση

δεν δίνει (που τα οφείλει), δεν κινείται τί-

ποτα.

Τα άλλα έσοδα (ύδρευση, τέλη κλπ.) είναι

ανταποδοτικά. Παίρνει δηλαδή για να δώ-

σει έργο.

Ισοσκελισμένος σε 31.365.000 ευρώ περι-

γράφει τα έργα που περικλείει το τεχνικό

πρόγραμμα.

Επιχορηγούνται όλα τα Νομικά Πρόσωπα

και η Δημοτική Επιχείρηση με 600.000€ η

οποία έχει αναλάβει όλα τα προγράμματα

Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Δίνοντας βάρος στην κοινωνικές παροχές,

όπως είπε ο Δήμαρχος, αντιμετώπισαν

πρόβλημα στους βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς. 

Το 2009 μόνο οι δύο σταθμοί έχουν ξεπε-

ράσει τις  800.000€ και ίσως ξεπεράσουν

το εκατομμύριο για το 2010.

Το έλλειμμα το κάλυψαν από το Δήμο,

αφού η κρατική μηχανή δεν ανταποκρίθη-

κε.

Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε

ο Δήμαρχος, αφού επί τρία χρόνια δεν αύ-

ξησαν τα τέλη, τα οποία είναι στο 1,07/τ.μ.,

όταν άλλοι Δήμοι είναι πολύ - πολύ ψηλό-

τερα.

Στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες,

έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου, τό-

νισε ο Δήμαρχος. Αυτοκίνητα, κάδοι απορ-

ριμμάτων και ανακύκλωσης κλπ.

Γίνονται έργα που αλλάζουν την εικόνα

της πόλης. 

– Δημοπράτηση για την κατασκευή ομ-

βρίων.

– Δημοπρατείται το 3ο Γυμνάσιο, 

–4ος βρεφονηπιακός σταθμός στην Κάντζα.

Ελπίζει ο Δήμαρχος να πάρει έργα από Ευ-

ρωπαϊκά Προγράμματα, αφού έχει έτοιμες

και ώριμες μελέτες που πλησιάζουν τα 20-

25 εκατομμύρια ευρώ.

Μίλησε επίσης για τις πολεοδομικές μελέ-

τες που είναι έτοιμες. Το οικιστικό έχει
φτάσει στα όριά του, τόνισε.

«Δόθηκε εντολή από τις υπηρεσίες να ολο-
κληρωθούν όλες οι πολεοδομικές μελέτες
μέχρι το Μάρτιο. Και από εδώ και πέρα ξέ-
ρουμε τι γίνεται. Ολες οι μελέτες βρίσκο-
νται στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Πιστεύω ως το τέλος
του 2009 θα έπρεπε να έχουν τελειώσει
τουλάχιστον 2 – 3 πολεοδομικές ενότητες

οι οποίες είναι πλήρεις», κατέληξε ο Δή-

μαρχος.

Στη συνέχεια μίλησαν οι επικεφαλείς των

συνδυασμών της μειοψηφίας Θ. Γκοτσό-

πουλος, Αν. Μπουντουβάς και ο δημοτικός

σύμβουλος και τ. δήμαρχος Γ. Σμέρος.

Χαρμόσυνος 

επικήδειος!

Απολογισμό έκανε και ο Θ. Γκοτσόπουλος, του

δικού του έργου που πραγματοποίησε όταν

ήταν δήμαρχος, την περασμένη τετραετία δη-

λαδή.

Στη συνέχεια έπλεξε τον επικήδειο του Δήμου,

με έναν ευχάριστο τρόπο, αφού η διοικητική με-

ταρρύθμιση – κατ’ αυτόν – θα λύσει τα προ-

σκόμματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ σήμερα.

«Πολιτικής σημασίας συζήτηση πρέπει να γίνει

μια και είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της

παρούσας Δημοτικής Αρχής και πιθανώς ο τε-

λευταίος του Δήμου Παλλήνης», ήταν τα λόγια

του Θ. Γκοτσόπουλου.

Τόνισε ότι οι Δήμοι δεν μπορούν όπως είναι σή-

μερα να επιτελέσουν την αποστολή τους, με τα

οικονομικά μέσα που διαθέτουν. Το 80 με 90%

έχουν τεράστια προβλήματα οικονομίας και δια-

χείρισης.

Είμαι υπέρ μιας νέας ριζικής διοικητικής μεταρ-

ρύθμισης, δεν είμαι σίγουρος όμως ότι θα γίνει,

κατέληξε.

Τέλος δήλωσε τη διαφωνία του να υπερψηφί-

σει τον προϋπολογισμό, όπως και το Τεχνικό

Πρόγραμμα, γιατί έλειψαν μέσα στις σελίδες

τους, τα μεγάλα προβλήματα όπως το σχέδιο

πόλης, η Αποχέτευση, οι Ελεύθεροι χώροι (Λε-

βίδη, Στρατόπεδο Λάμπρου).

Τελειώνοντας χαρακτήρισε πολύ φιλόδοξο το

πρόγραμμα του Δημάρχου για έργα από την κε-

ντρική διοίκηση και επεσήμανε ότι αν οι Δήμοι

δεν αποκτήσουν αυτοδυναμία και τα μέσα, δεν

θα μπορέσουν ποτέ να υλοποιήσουν τα προ-

γράμματά τους.

Στη συνέχεια μίλησε ο Αν. Μπουντουβάς, που κι

αυτός έδωσε πολιτική διάσταση καθώς επίσης

κι αυτός επεσήμανε ότι είναι ο τελευταίος προ-

ϋπολογισμός (κάτι ξέρουν φαίνεται).

Αφού αναφέρθηκε ένα προς ένα στα έργα που

δεν έγιναν και στις ανάγκες που έχει ο πολίτης

για τα καθημερινά του. Τα πεζοδρόμια που δεν

υπάρχουν, η Αποχέτευση που δεν προχώρησε,

κατέληξε ότι δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογι-

σμό γιατί:

Όλοι οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί που κα-

τατέθηκαν χαρακτηρίστηκαν από ανειλικρίνεια,

αναξιοπιστία και αναποτελεσματικότητα. Είναι

χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε κάθε  συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε εισήγηση

για αναμόρφωσή τους. Οι περισσότερες από τις

αναμορφώσεις είχαν να κάνουν με κατάργηση

των έργων που προβλέπονταν σε αυτούς.

Εμάς εκτός από την αναπτυξιακή φιλοσοφία και

τις προτεραιότητες που πρέπει να βάζει ο προϋ-

πολογισμός, μας ενδιαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθ-

μό η υλοποίησή του, κάτι που δεν έγινε τα προη-

γούμενα χρόνια με ευθύνη του κ. Κωνσταντά

Για τους παραπάνω λόγους, μετά την καταψή-

φιση του Τεχνικού Προγράμματος καταψηφίσα-

με και τον προϋπολογισμό του 2010. Ταυτόχρο-

να δηλώσαμε στη Δημοτική Αρχή ότι θα μας

βρει αρωγούς όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, σε

οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία αναλάβει για

την πόλη. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν τα έργα

που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την πρό-

οδο της πόλης.

Στη συνέχεια μίλησε ο Γ. Σμέρος, ο οποίος τόνισε

ότι εδώ και έντεκα χρόνια ακούμε τα ίδια και τα

ίδια. Βρισκόμαστε στον ίδιο παρονομαστή.

«Ζητάτε τη θετική μας ψήφο. Σας τη δώσαμε

δύο χρόνια. Πώς την αξιοποιήσατε; Σήμερα που

είμαστε κριτικοί γινόμαστε κακοί.

Κάνατε έναν απολογισμό του έργου σας;

Σήμερα δεν ξέρουμε πόσους υπαλλήλους έχου-

με, τι πληρώνουμε, τι υπερωρίες έχουν κάνει.

Δεν έχουμε τίποτα στα χαρτιά, μπροστά μας,

ήταν το κατηγορητήριο του Γ. Σμέρου, μεταξύ

άλλων.
Αννα Μπουζιάνη

Ως έκτακτο, λόγω του επείγοντος, θέμα συζητήθηκε από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, στη συνεδρίαση της περασμένης

Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου, έγγραφο ερώτημα της ΤΕΔΚΝΑ, κατά

πόσον η Βουλιαγμένη συναινεί να συνενωθεί με όμορους Δήμους.

Και τέτοιοι Δήμοι είναι η Βούλα, η Βάρη, αλλά και το Κορωπί.

Η αρνητική εισήγηση του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα ήταν

γραπτή, ενώ ο ίδιος απουσίαζε, η δε απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου ήταν «χωρίς πολλές κουβέντες», ομόφωνα, επίσης αρνη-

τική στην συνένωση.

Οι ισχυρισμοί του Κασιδόκωστα

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος θεμελιώνει την αρνητική του το-

ποθέτηση σε έξι επιχειρήματα.

Συνοπτικά αναφέρεται, 

– Στον ιδιαίτερο τουριστικό χαρακτήρα της πόλης, λόγω κυρίως

του ΑΣΤΕΡΑ και στον χαρακτηρισμό της ως λουτρόπολης (Π.Δ.

260/1985).

Στο ότι διαθέτει τα ιαματικά Λουτρά της Λίμνης η οποία έχει χα-

ρακτηρισθεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Καθώς και χώ-

ρος ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, ως διατηρητέο μνημείο

της φύσης.

Εχουν δε ενταχθεί περιοχές της στον κατάλογο “Natura 2000”.

Εκανε ακόμη αναφορά στα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής,

όπως του αρχαίου ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα κλπ. θεμελιώνει

δε τους ισχυρισμούς του με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις.

– Επικαλείται ακόμη τον αγώνα της δημοτικής αρχής για τη διατήρη-

ση της φυσιογνωμίας της πόλης. «Ο Δήμος μας αποτελεί σήμερα πλέ-

ον την ναυαρχίδα του τουρισμού, το 70% του εδάφους της είναι πρά-

σινο και η δημοτική Αρχή δαπανά το 50% των εσόδων της για την πυ-

ρασφάλεια της πόλης» καταλήγει ο δήμαρχος και συμπληρώνει:

– Ο Δήμος έχει επαρκές και έμπειρο προσωπικό ώστε να ασκεί

επαρκώς όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες.

– Εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις εξ’ ιδίων δυνάμε-

ων και επιπλέον.

– Η ισχύοντες όροι δόμησης βοηθούν στη διατήρηση της ιδιαίτε-

ρης φυσιογνωμίας της πόλης, «που τη διαφοροποιεί απ’ οποιον-

δήποτε άλλο παραλιακό Δήμο της Αττικής».
Κ. Βενετσάνος

Κατά πλειοψηφία ο προύπολογισμός στην Παλλήνη

Περιμένουν την επόμενη ημέρα...
Την περασμένη Τετάρτη ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2010 του
Δήμου Παλλήνης.
Ισως είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της Παλλήνης! Κατά την άπο-
ψη της μειοψηφίας. Γιατί προφανώς – γνωρίζουν; - αλλάζει μετά την Δι-
οικητική Μεταρρύθμιση που επίκειται.

Γλυκά, ποτά και γιορτινή ατμόσφαιρα στο Δ.Σ. αφού γιόρταζε ο Δήμαρ-
χος και ο δημοτικός σύμβουλος· Σπύρος το όνομα. 
Χρόνια τους πολλά.

Η Βουλιαγμένη ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

με όμορους ΔΗΜΟΥΣ
Εισήγηση Δημάρχου – Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ.
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από Αριστούχο Απόφοιτο

της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛ. 6974-806089 

210-8991597

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Καρυωτάκη 5Α Βούλα l Τηλ.: 210 8995934 l Fax: 210 8951.760

l Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

l Αυτονομίες

l Θερμιδομετρήσεις

l Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Χριστουγεννιάτικη 

ατμόσφαιρα στη Γέρακα

Στις 11 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού,

ο Δήμος Γέρακα σφράγισε με συμβολικό τρόπο την

έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εορτασμών, με το

άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην κε-

ντρική πλατεία της Πόλης.

Ένας 7μετρος φυσικός κέδρος στολίστηκε με την

ευχή και τη δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή, για

ένα πιο οικολογικό 2010. 

Φέτος ο Δήμος Γέρακα επέλεξε ο διάκοσμος του δέ-

ντρου να αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του

από στολίδια της UNICEF, περνώντας ένα μήνυμα

ευαισθητοποίησης.   

Το έντονο κρύο της βραδιάς δεν απέτρεψε την προ-

σέλευση μικρών και μεγάλων, που γέμισαν την πλα-

τεία, διασκεδάζοντας και χορεύοντας.

Την περασμένη Τετάρτη, με την παρουσία του Νομάρχη, νομαρχιακών συμβούλων, του Δημάρχου και δημο-

τικών συμβουλων, αλλά και των “μεγάλων επισήμων”, των παιδιών, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Βρε-

φονηπιακού σταθμού της οδού Ηρακλειδών στη Βούλα.

Ενας βρεφονηπιακός

σταθμός που έγινε με την

συγχρηματοδότηση της

Νομαρχίας και του Δήμου.

Είναι πλήρως εξοπλισμέ-

νος, με άνετους χώρους

και πανέτοιμος να δεχθεί

τα μικρά παιδιά. Ομως, πα-

ρά τα εγκαίνια δεν θα λει-

τουργήσει φέτος γιατί δεν

υπάρχει προσωπικό για να

το καλύψει.

Ακόμη είναι έτοιμος και

λειτουργεί ο Βρεφονηπια-

κός σταθμός της οδού

Οδυσσέως στην Κάτω Βού-

λα, που ευτυχώς λειτούρ-

γησε φέτος.

Θα πρέπει όλοι να βάλουν

τις δυνάμεις τους να λει-

τουργήσει και ο νέος σταθ-

μός γιατί είναι κρίμα να υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν που να πάνε, και απ’ την άλλη να είναι κλειδωμέ-

νος ένας ολοκαίνουργιος

σταθμός!!

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας

κ. Παύλος έπαιξε με τα παι-

διά πριν την έναρξη της τε-

λετής. Ο Νομάρχης Λεωνί-

δας Κουρής παρών, ο αντινομάρχης Ε. Ράπτης, ο Αντινομάρχης Γ. Πλακίτσης,

η νομαρχιακή σύμβουλος Μ. Φουρναράκη, ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, οι Αντι-

δήμαρχοι και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Από τη Βουλή παρευρέθηκαν ο

βουλευτής Βασίλης Οικονόμου και ο Νίκος Καντερές.

Εγκαινιάστηκε ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Βούλας

της οδού Ηρακλειδών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών

Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων

Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων

Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες

Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων

Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές

Εκτοξευμένα σκυροδέματα

- Βασ. Παύλου 38, Βούλα

- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές

- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι

τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

Και τα κρεβατάκια ακόμη στρωμένα, έτοιμα, αλλά...
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Ενα σύγχρονο ιατρείο και ένα όχημα

απέκτησε ο Δήμος Βάρης προκειμένου

να λειτουργήσει το θεσμό “Βοήθεια

στο Σπίτι”, που μέχρι πρότινος το λει-

τουργήσε μέσω του Δήμου Βούλας.

Ετσι έγιναν τα εγκαίνια την περασμέ-

νη Παρασκευή στο χώρο του ΚΑΠΗ,

όπου έχει στηθεί και το Ιατρείο.

Πολύς ο κόσμος, πλούσιος ο μπουφές

και παράλληλα μία άκρως ενδιαφέρου-

σα έκθεση φωτογραφίας, ιστορίας και

πολιτισμού της Βάρης από τις αρχές

του αιώνα μέχρι και σήμερα, που ετοί-

μασε με πολύ μεράκι ο δημοτικός σύμ-

βουλος Σπύρος Τριβυζάς.

Εκατοντάδες μάτια στημένα μπροστά

στο παρελθόν θυμήθηκαν παλιές ιστο-

ρίες, ενώ κάποιοι εξηγούσαν στους νε-

ότερους, πρόσωπα και καταστάσεις

από μια εποχή  που την χαρακτήριζε η

απλότητα, η ομορφιά, η ζωντάνια.

Πρόκειται για σπάνιο υλικό, πραγματι-

κό θησαυρό, που ξετυλίγει νοσταλγικά

την ιστορία αυτού του τόπου. Μια

ιστορία που όπως επεσήμανε και ο

Σπύρος Τριβυζάς πρέπει να αποτυπω-

θεί σε ένα λεύκωμα για να περάσει ως

κληρονομιά στις γενιές που ακολου-

θούν.

Το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης,

το οποίο έχει ενδιαφέρον, θα παρου-

σιάσουμε στο επόμενο φύλλο μας, για

να μη το “στριμώξουμε”.
Αννα Μπουζιάνη

“Βοήθεια στο Σπίτι” απέκτησε η Βάρη

Χρώμα γιορτινό και στη Βάρη
Χρώμα γιορτινό και χριστουγεννιάτικο έχει αποκτήσει  και τη Βάρη. Οι εορταστικές εκ-

δηλώσεις  άρχισαν με το φωτισμό του χριστου-

γεννιάτικου δέντρου υπό τους ήχους των μελω-

διών της Χορωδίας Ενηλίκων του Δήμου. Ο

Άγιος Βασίλης έδωσε το …παρόν μοιράζοντας

δώρα στα παιδιά.

Παγοδρόμιο στη Βάρκιζα
Στο λιμάνι της Βάρκιζας υπάρχει μια μεγάλη έκ-

πληξη για τα παιδιά. Ένα παγοδρόμιο που στή-

θηκε ήδη και περιμένει μικρούς και μεγάλους

για πολύ παιχνίδι. Δίπλα στο παγοδρόμιο θα

στηθεί στις 19 Δεκεμβρίου και το χριστουγεν-

νιάτικο χωριό, με γλυκίσματα και άλλα εορτα-

στικά εδέσματα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια

ένα μήνα και περιλαμβάνουν πολλές εκδηλώ-

σεις για μικρούς και μεγάλους.
Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας ανάμεσα στον βουλευτή Παντελή Ασπραδάκη και τον πρω-
ταγωνιστή γιατρό για το “Βοήθεια στο Σπίτι” Δρ. Χρήστο Ριφιώτη, στα εγκαίνια.

Ο δημιουργός της έκθεσης Σπύρος Τριβυζάς
εξηγεί μία - μία τις φωτογραφίες που μάζεψε με
πολύ μεράκι.

Πολύς ο κόσμος στα εγκαίνια του “Βοήθεια στο
Σπίτι”. Δεξιά η Αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου.

Κίνητρο για

αγορές

Εναν έξυπνο τρόπο βρήκαν οι
επαγγελματίες του Κορωπίου
για να προσεγγίσουν πελάτες.
Ενα αυτοκίνητο δώρο!

Η Ενωση Επαγγελματιών - Βιο-
τεχνών και Εμπόρων Κορωπίου
έχει βάλει δώρο το αυτοκίνητο
της φωτογραφίας, στους αγο-
ραστές από τα καταστήματα
της περιοχής, που αναγράφο-
νται σε κατάσταση
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Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Γέρακα, καλεί τα μέλη

του και τους φίλους του σε τακτική Γενική Συνέλευση την

Κυριακή 17/1/2010 και ώρα 11π.μ. στην αίθουσα του 2ου

Γυμνασίου Γέρακα (Αριστογείτονος & Ανακρέοντος). Τα

εγγεγραμμένα τακτικά μέλη και φίλοι του Συλλόγου θα

ενημερωθούν εγκαίρως με επιστολή για τα θέματα Ημερή-

σιας Διάταξης.

Πληρωμή εισφορών για το έτος 2010, έγγραφη νέων με-

λών και φίλων του Συλλόγου μπορεί να γίνει πριν την

έναρξη των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.

Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίττας από το

μέλος του συλλόγου Πρωτοπρεσβύτερο της Ενορίας

Αγίων Θεοδώρων Πατέρα κ. Κωνστ. Καλαντζή. 

Χοροεσπερίδα

Η ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου θα πραγματο-

ποιηθεί το Σάββατο 31/1/2010, 9μ.μ. στην αίθουσα δε-

ξιώσεων «Μεντής» Εθν. Αντιστάσεως 50 Παλλήνη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6946454739 και

2106391673 – 6976823682 και 6975817947.

Μαθήματα χορών

Εχουν αρχίσει τα μαθήματα παραδοσιακών χορών 2 τμη-

μάτων (παιδικό και ενηλίκων) με την καθοδήγηση της

Ηπειρώτισσας Β. Ιωάννου γνωστής σε όλους με το όνομα

«Βασίλω».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ Φ 1461/3508/Φ.Πε-

ριβ.6/09//25.11.09 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέ-

ρειας Αττικής, υπήχθη στη διαδικασία της υποκατηγορίας 4, του άρ-

θρου 9 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 ΤΗΣ 13/20-5-2003 (ΦΕΚ

332Β/03) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπάρχοντος κτι-

ρίου γραφείων και σταθμού αυτοκινήτωντης εταιρείας “ΚΑΒΟΥΡΙ

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.” επί των οδών Ηλίου, Ιφιγένειας & Πολύμνιας στο

Ο.Τ. 222 του Δήμου Βουλιαγμένης.

2. Η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρί-

σκεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχακής Αυτοδιοί-

κησης  Ανατ. Αττικής (17χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου

κάθε ενδιφερόμενος μπορεί  να λάβει γνώση αυτής, πληροφορίες

και στοιχεία.

Παλλήνη 10/12/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 15/12/09

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.15842

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φιλαδελφείας Βρουύλων & Κλαζομενών 16121 Καισαριανή

Τηλ. 210 7292.601 έως 608

Αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την προμήθεια

Καυσίμων έτους 2010

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική

μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται

στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αρ. 11389/93 ΦΕΚ

185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2010, ενδεικτικής δαπάνης 177.560,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δη-

μοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής

Διαγωνισμού, στις 5 Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη στις 11.00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 10.565 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προ-

σφορές το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (13.00μ.μ.) της 4ης Ιανουαρίου

2010 ημέρα Δευτέρα.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρ-

θρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των

υπό προμήθεια αγαθών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται

από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Στο παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό

Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντί-

στοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα

τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα

αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λή-

ψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετι-

κές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) του-

λάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την

υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα απο-

στέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη

λήψη της σχετικής αίτησης.

Αρμόδια υπάλληλος για τη χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού

είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210 7292.601 έως 608 fax 210

7292.621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου σύμ-

φωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από 22/12/2009

έως 30/12/2009.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Τζόκας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΠΑ

Από το Πρακτικό της υπ. Αρ. 22/01.12.2009 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 316/2009

Θέμα 4ο: «Διόρθωση της υπ’ αρ. 142/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πο-

λεοδομικής Μελέτης “Παραλίας Αγίου Δημητρίου” και συγκεκριμένα η αλ-

λαγή της χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 87-ΑΘ σε χρήση “Eκκλησία”».

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σήμερα στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

2009 ημέρα τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 21293/26.11.09 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφω-

να με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικα)

που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημε-

ρών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι.

Αντώνης Ντούνης Πρόεδρος

Ελένη Τσεβά-Γκιόκα Γραμματέας

Αναστάσιος Χρήστου, Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης

Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας), Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκω-

νας), Κων/νος Παπαμιχάλης, Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Παναγιώτης Τσού-

κας, Ελένη Ταξίδη-Καλτουρουμίδη, Δημήτρης  Κιούσης, Εμμανουήλ Γρι-

νιεζάκης, Κων/νος Δήμου, Γεώργιος Σπέλλας, Σωτήριος Λάμπρου (Καμου-

τσής), Αντώνιος Κορωνιάς, Γεώργιος Γκίκας.

Απόντες: 

Σοφία Χατζή-Γρίβα, Μαρία Γκίκα και Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος).

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθ-

μού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται οι 18, ο Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση

το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξη τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 142/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρί-

θηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης «Πα-

ραλίας Αγ. Δημητρίου» και συγκεκριμένα η αλλαγή της χρήσης τμήματος

του Ο.Τ. 87 – ΑΘ εμβαδού 2250,00τ.μ. σε χρήση «Εκκλησία» με το χαρα-

κτηριστικό Κ.Φ. 87Α και τον υπόλοιπο χώρο εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση

«Παιδική χαρά».

Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες «δημοσιεύσεις, αποδει-

κτικά δημοσίευσης, ενστάσεις κλπ.) σύμφωνα με το Π.Δ. «περί τροποποι-

ήσεων», ο πλήρης φάκελος της τροποποίησης εστάλη προς τη Νομαρχια-

κή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής – Δ/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. με σκοπό την

γνωμοδότηση του αρμόδιου ΣΧΟΠ και στη συνέχεια την έγκρισή της από

τον αρμόδιο φορέα με έκδοση διοικητικής πράξης.

Προκειμένου στο ως άνω οικοδομικό τετράγωνο να ανεγερθεί Ιερός Ναός

επιφανείς 650τ.μ., δοαφορποιείται το τοπογραφικό διάγραμμα που συνο-

δεύει την πρόταση τροποποίησης και συγκεκριμένα οριοθετείται με κόκκι-

νο περίγραμμα (ΟΤ 87) ο χώρος ανέγερσης Ιερού Ναού και κοινωνικών και

πολιτιστικών δραστηριοτήτων εμβαδού 1650,94τ.μ. καθώς και ο χώρος

πλατείας, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς εμβαδού

1367,07τ.μ.

Παράλληλα προτείνονται νέοι όροι δόμησης εντός του κόκκινου περι-

γράμματος για την ανέγερση Ιερού Ναού στο ΟΤ 87 και συγκεκριμένα:

Μέγιστη κάλυψη εντός του κόκκινου περιγράμματος 1000τ.μ.

Μέγιστη δόμηση εντός του κόκκινου περιγράμματος 1500τ.μ.

Μέγιστο ύψος εντός του κόκκινου περιγράμματος 21μ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να λάβει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και με-

τά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διόρθωση της υπ. Αρ. 142/2008 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου

με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομι-

κής Μελέτης «Παραλίας Αγ. Δημητρίου» και συγκεκριμένα η αλλαγή της

χρήσης τμήματος του ΟΤ 87 – ΑΘ σε σχέση «Εκκλησία».

Συγκεκριμένα προκειμένου στο ως άνω οικοδομικό τετράγωνο να ανεγερ-

θεί Ιερός Ναός επιφανείας 650τ.μ., διαφοροποιείται το τοπογραφικό διά-

γραμμα που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και συγκεκριμένα οριο-

θετείται με κόκκινο περίγραμμα (ΟΤ 87) ο χώρος ανέγερσης Ιερού Ναού

και κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εμβαδού 1650,94τ.μ. κα-

θώς και ο χώρος πλατείας, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χα-

ράς εμβαδού 1367,07τ.μ.

Παράλληλα εγκρίνονται νέοι όροι δόμησης εντός του κόκκινου περιγράμ-

ματος για την ανέγερση Ιερού Ναού στο ΟΤ 87 και συγκεκριμένα:

Μέγιστη κάλυψη εντός του κόκκινου περιγράμματος 1000τ.μ.

Μέγιστη δόμηση εντός του κόκκινου περιγράμματος 1500τ.μ.

Μέγιστο ύψος εντός του κόκκινου περιγράμματος 21μ.

Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες

Το Δημοτικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αντώνης Ντούνης

Η Γραμματέας Ελένη Τσεβά-Γκιόκα

Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου, Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης

Γκίκας (Μουστάκιας), Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας), Κων/νος Παπαμιχάλης,

Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Παναγιώτης Τσούκας, Ελένη Ταξίδη-Καλτου-

ρουμίδη, Κιούσης Δημήτριος, Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, Κων/νος Δήμου, Γε-

ώργιος Σπέλλας, Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), Αντώνιος Κορωνιάς, Γε-

ώργιος Γκίκας.

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρακτικό

Κορωπί 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

Με την υπ’ αρ. 3017/19.10.09 Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του αρτοποιείου & εργαστηρίου

Ζαχαροπλαστικής των, Ευάγγελο Λέγγουρδα & Ευαγγελία χα Κων.

Λέγγουρδα», το οποίο  βρίσκεται στην Λ. Βάρης 6 Ο.Τ. 212 στο Δή-

μο Βάρης του Νομού Αττικής.

1. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλο-

ντος της ΝΑΑΑ.

2. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής (17χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου μπο-

ρεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 2/11/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΕΡΑΚΑ ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
Προφήτη Ηλία 10, Κόρμπι

Τηλ/Fax: 210 8974140

ΝΕΟ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Συλλόγου «ΠΡΟΦΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ», το οποίο εξελέγη από

τη Γενική Συνέλευση και τις

εκλογές της 22/11/09, κατά τη

συνεδρίασή του την 30η  Νοεμ-

βρίου 2009, συγκροτήθηκε σε

Σώμα ως εξής:

1. Δρακόπουλος Αθανάσιος,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2. Γρεβενίτης Βασίλειος, 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

3. Ντάρας Γεώργιος, ΓΕΝΙ-

ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. Χαïδεμενάκη Μαρία, 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5. Τσούτσας Φώτιος, ΤΑΜΙΑΣ

6. Καλλίτση Αναστασία, Εφο-

ρος Δημοσίων Σχέσεων 

7. Γραμματικού Ευθυμία, μέλος

8. Αγοραστός Γρηγόριος, μέλος

9. Χαντζής Βασίλης, ΜΕΛΟΣ
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Ανακοίνωση - Ψήφισμα

εξέδωσαν Δήμαρχοι και

Κοινοτάρχες της Βόρειας

Αττικής εκφράζοντας για

μια ακόμη φορά την έντονη

αντίθεσή τους στην επιβο-

λή διοδίων στο τμήμα της

εθνικής οδού Αθηνών-Λα-

μίας που αποτελεί συνέ-

χεια του οικιστικού ιστού

της Αθήνας καθώς και στην

κακή κατάσταση του οδο-

στρώματος του δικτύου

των υπαρχόντων παράδρο-

μων της εθνικής στη συγκε-

κριμένη περιοχή. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Βό-

ρειας Αττικής έχουν συστή-

σει κοινό μέτωπο και με συ-

ντονισμένες και οργανωμέ-

νες ενέργειες προς όλες

τις κατευθύνσεις, αποφάσι-

σαν να εντείνουν τις κινη-

τοποιήσεις τους προκειμέ-

νου να πετύχουν την απαλ-

λαγή τους από την καταβο-

λή διοδίων για όλους τους

κατοίκους των περιοχών

της Βόρειας Αττικής.

Με το ψήφισμά τους οι Δή-

μαρχοι και Κοινοτάρχες

του Αγίου Στεφάνου, Αυ-

λώνα, Αφιδνών, Βαρνάβα,

Διονύσου, Δροσιάς, Καλά-

μου, Καπανδριτίου, Κρυο-

νερίου, Πολυδενδρίου, Ρο-

δόπολης, και Ωρωπού, εκ-

προσωπώντας επίσημα φο-

ρείς και κατοίκους των πε-

ριοχών τους εκφράζουν με

τον πιο έντονο και κατηγο-

ρηματικό τρόπο τη δυσα-

ρέσκειά τους από τη μέχρι

τώρα αντιμετώπιση του ζη-

τήματος από την πολιτεία

και την ολιγωρία των υπευ-

θύνων να  δώσουν σαφείς

και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Οι τοπικές αρχές για άλλη

μια φορά καλούν όλους

τους αρμόδιους φορείς που

εμπλέκονται με οποιονδή-

ποτε τρόπο στα ζητήματα

να συνειδητοποιήσουν το

μέγεθος του προβλήματος

για τους κατοίκους της Βό-

ρειας Αττικής και να λά-

βουν άμεσα τα ενδεικνυό-

μενα μέτρα προς επίλυσή

του προβλήματος. Συγκε-

κριμένα ζητούν:

➢ Την κατάργηση των διο-

δίων της Εθνικής Οδού

Αθηνών - Λαμίας εντός Ατ-

τικής

➢ Τη δημιουργία

ασφαλών παράπλευρων

δρόμων στην περιοχή

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε

από 12 Δημάρχους και Κοι-

νοτάρχες της Βόρεια Αττι-

κής οι οποίοι αποφάσισαν

επίσης να πραγματοποιή-

σουν συγκέντρωση διαμαρ-

τυρίας την 

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου,

ώρα 11 π.μ

με συμβολική κατάληψη

των διοδίων Αφιδνών και

ελεύθερη πρόσβαση των

οδηγών για μία ώρα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-

ου (26/11/09) ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τη Δημοτική Αρχή του

Δήμου Βάρης για την ακατανόητη και επικίνδυνη πλέον

πρακτική, όσον αφορά την ΤΕΡΑΣΤΙΑ και μη αποδεκτή

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ προώθησης και υλοποίησης του Γ.Π.Σ.

Υπενθυμίζουμε ότι το Γ.Π.Σ. του Δήμου Βάρης ψηφίσθη-

κε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  στις

6.7.09, έκτοτε αγνοείται η τύχη του. 

Καλούμε Σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή να προβεί στις

απαιτούμενες ενέργειες για άμεση κατάθεση του τελι-

κού Γ.Π.Σ. στις αρμόδιες αρχές χωρίς περαιτέρω (Αδικαι-

ολόγητες) καθυστερήσεις.

Τονίζουμε επίσης ότι η επί τρεις περίπου δεκαετίες ομη-

ρία των ιδιοκτητών μελών μας, πρέπει οπωσδήποτε να

τερματισθεί ΤΩΡΑ!! Διότι η ανοχή, υπομονή και καλή πί-

στη εκ μέρους μας δεν υφίστανται πλέον. Η ευθύνη βα-

ρύνει όλους εκείνους που δεν κατόρθωσαν ενώ βρίσκο-

νταν ήδη σχεδόν στο τέλος της θητείας τους, να απαλ-

λαγούν από τις αναστολές και τις αδυναμίες τους, έτσι

ώστε να επιλύσουν το κορυφαίο πρόβλημα του Δήμου

μας. Τ. ΓΠ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παύλος Ζουλάκης Γρηγόρης Τσάλτας

Κυρία Διευθύντρια

Με αφορμή το σχόλιο της

«Εβδόμης» στο φύλλο της

12.12.09 σχετικά με την προ-

σθήκη τριών αιθουσών στο

2ο Γυμνάσιο, θα ήθελα να

σας διευκρινίσω τα εξής:

1) Το Δημοτικό Συμβούλιο

Βούλας ομόφωνα ψήφισε

την αποδοχή χρηματικού πο-

σού από τον Οργανισμό Σχο-

λικών Κτιρίων (ΟΣΚ), το

οποίο εγκρίθηκε μεν πρό-

σφατα, μετά όμως από αίτη-

μα της εκπαιδευτικής κοινό-

τητας του 2ου Γυμνασίου

που είχε κατατεθεί πριν από

πολλά χρόνια.

2) Οι αίθουσες αυτές  είναι

μια λύση άμεσης ανάγκης,

μια στοιχειώδης προσπάθεια

να κάνουμε λίγο πιο εύκολη

τη ζωή των παιδιών, που τα-

λαιπωρούνται καθημερινά

αλλάζοντας αίθουσα σε κάθε

διδακτική ώρα, καθώς οι αί-

θουσες είναι λιγότερες από

τα τμήματα και χρησιμοποι-

ούνται οι κενές λόγω γυμνα-

στικής, παρά το γεγονός ότι

έχουν ήδη μετατραπεί σε

χώρους διδασκαλίας η βι-

βλιοθήκη και το ένα γραφείο

καθηγητών.

3) Ουδείς βέβαια σ’ αυτή την

πόλη είναι τόσο αφελής,

ώστε να πιστεύει ότι τρεις (3)

αίθουσες λύνουν το φλέγον

πρόβλημα της σχολικής στέ-

γης, στη Βούλα και ότι η προ-

σθήκη αυτή θα επηρεάσει

στο ελάχιστο τον αγώνα για

την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.

25 και την ανέγερση του 3ου

Γυμνασίου – Λυκείου.

Ο αγώνας αυτός της Επιτρο-

πής Παιδείας, των γονέων

και των εκπαιδευτικών είναι

καθημερινός, κοινός απολύ-

τως συντονισμένος και – κυ-

ρίως – δίκαιος και όλοι πρέ-

πει να καταλάβουν ότι θα συ-

νεχιστεί μέχρι την τελική λύ-

ση. Αυτή είναι η απόφαση

ολόκληρης της εκπαιδευτι-

κής κοινότητας και των Βου-

λιωτών, γιατί αφορά το μέλ-

λον των παιδιών τους.

Με τιμή

Μαριάννα Μαυραγάνη

Δημοτική Σύμβουλος

Πρόεδρος Επ. Παιδείας

ΔΗΜΑΡΧΟΙ  & ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ
Άδικα τα διόδια για τους κατοίκους  Αγίου Στεφάνου, Αυλώνα, Αφιδνών, Βαρνάβα, Διονύσου,

Δροσιάς, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κρυονερίου, Πολυδενδρίου, Ροδόπολης, και Ωρωπού

Επιστολή λάβαμε από την δημοτική σύμβουλο και πρόεδρο της Επιτροπής Παι-
δείας Βούλας, Μαριάννα Μαυραγάνη, σχετικά με ρεπορτάζ που είχαμε κάνει
για τις λυόμενες αίθουσες που τοποθετούνται στο σχολείο. Το δημοσιεύουμε.

Επιστολές που λάβαμε



Η ποιότητα ζωής όλων μας απειλείται από άτομα, που

έχουν σαν αποκλειστικό κίνητρο το προσωπικό τους κέρ-

δος. Προκαλούν πλημμύρες μπαζώνοντας ρέματα, ηχο-

ρυπαίνουν με νυκτερινά κέντρα απέναντι από χώρους

κατοικίας, κερδοσκοπούν μετατρέποντας σε εμπορικά

κέντρα εκτάσεις προορισμένες για σχολεία και πάρκα. Οι

αντιδράσεις σε επίπεδο δήμων είναι αναποτελεσματικές,

καθώς δεν χαρακτηρίζονται από συνέχεια και συνέπεια.

Το αποτέλεσμα είναι οι δημότες να παραμένουν απληρο-

φόρητοι και να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις διακη-

ρύξεις επίδοξων σωτήρων.

Αποτελεσματικός φραγμός στις απόπειρες κατά της ποι-

ότητας ζωής θα ήταν ένα σύγχρονο Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο για κάθε Δήμο, το οποίο δεν υπάρχει, γιατί είναι

μεγάλα τα ιδιοτελή συμφέροντα, που αντιτίθενται στην

ιδέα αυτή. Ένα τέτοιο Σχέδιο απαιτεί διαφάνεια και ευ-

ρείες συμμετοχικές διαδικασίες των δημοτών στην κα-

τάρτισή του, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με όσους

προσβλέπουν σε υπερκέρδη από στιγμιαίες φωτογραφι-

κές διατάξεις χωρίς ευρύτερη δημοσιότητα. Και βέβαια

όσοι επιδιώκουν άμεσα παράνομα οφέλη είναι αντίθετοι

με Σχέδιο, που θα διευκρινίζει συμφωνημένους όρους

ένταξης νέων οικισμών και θα αποκρυσταλλώνει τις επι-

τρεπόμενες χρήσεις γης με ορίζοντα εικοσαετίας. Επί

πλέον οι κερδοσκόποι επωφελούνται από την απουσία

γενικού σχεδιασμού και πληροφόρησης, για να παρου-

σιάσουν τα άνομα σχέδιά τους ως εξυπηρετούντα δήθεν

κοινωνικές ανάγκες.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν ρυθμίζει οικι-

στικές λεπτομέρειες, οριοθετεί όμως το πλαίσιο, μέσα

στο οποίο μελέτες ειδικών θα προτείνουν λύσεις για τα

επί μέρους θέματα. Το Σχέδιο, που εκπονείται ύστερα

από δημόσιο διάλογο με τους δημότες, βάζει τέρμα στο

χάος των αποσπασματικών διατάξεων, προωθεί τη δια-

φάνεια των διαδικασιών και εγγυάται την αναβάθμιση και

την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής σε βάθος χρόνου,

παίρνοντας υπόψη τις δημογραφικές τάσεις και τις ανά-

γκες, που δημιουργούν. Το μεγάλο πλεονέκτημα του

Σχεδίου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία των

πολιτών να αυτοοργανωθεί ορίζοντας η ίδια τους φραγ-

μούς σε όσους επιβουλεύονται την ποιότητα ζωής, ύστε-

ρα βέβαια από ουσιαστική δημόσια συζήτηση, καθώς η

χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας επιτρέπει πρωτό-

γνωρο βάθος και έκταση στη συζήτηση αυτή. Με τον τρό-

πο αυτό οι πολίτες παραμερίζουν τους ανάξιους πολιτι-

κούς, που διακηρύττουν σε όλους τους τόνους ότι αγω-

νίζονται για το δημόσιο όφελος, ενώ ή πρακτική τους

δείχνει ότι εξυπηρετούν αποκλειστικά το ατομικό τους

συμφέρον ερήμην των πολιτών.    

Ν. Δημητρίου 

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ανάγκη για Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο σε κάθε Δήμο, 

αν θέλουμε αναβάθμιση και

προστασία της ποιότητας ζωής

Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
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Με την υπ’ αριθ. 5304/7-9-09 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-

ας Αττικής κηρύχθηκε ως αναδασω-

τέα έκταση εμβαδού μόνο 4.603,745

στρεμμ. από την πάνω από 7.000

στρέμματα έκταση του βουνού μας

που κάηκε κατά τις πυρκαγιές της

1/7/09 και κυρίως στις 15/6/09. Η εξαί-

ρεση των περίπου 2.500 στρεμμάτων

έγινε με την δικαιολογία ότι ένα μέ-

ρος των εκτάσεων αυτών είχε κηρυ-

χθεί αναδασωτέο κατά το παρελθόν

και ένα άλλο μέρος είχε συμπεριλη-

φθεί σε διορθώσεις προσωρινών κτη-

ματικών χαρτών του έτους 1991.

Οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Γλυφάδας,

από την πρώτη στιγμή,  ζήτησαν να

κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι

εκτάσεις, να γίνουν έργα συγκράτη-

σης των ομβρίων, να ακυρωθούν οι

αποφάσεις ένταξης στο σχέδιο κλπ,

χωρίς η Δημοτική Αρχή να ενδιαφερ-

θεί. Στη συνέχεια, η Α. Λυγνού, αλλά

και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε συ-

νεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-

ου ζήτησαν από το Δήμαρχο να ανα-

λάβει πρωτοβουλίες πράγμα που δεν

έπραξε. 

Μπροστά στην αδράνεια της Δημοτι-

κής Αρχής, όπως υποστηρίζουν οι

“Ανοιχτοί Ορίζοντες” κατέθεσαν στο

Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση

ακύρωσης της απόφασης ως προς το

μέρος που εξαιρεί της αναδάσωσης

τις καμένες δασικές εκτάσεις που

φέρονται ως ανήκουσες στους οικο-

δομικούς συνεταιρισμούς Πολιτικών

Υπαλλήλων Υπουργείου Στρατιωτι-

κών και Καφεπωλών. Επιπλέον δηλώ-

νουν ότι θα συνεχίσουν τις πρωτο-

βουλίες τους μαζί με όσους άλλους

ενδιαφέρονται και καλούν την Δημο-

τική Αρχή, έστω και την τελευταία

στιγμή, να συστρατευθεί ώστε:

1. Να κηρυχθούν αναδασωτέες όλες

οι καμένες εκτάσεις στο βουνό μας

αφού προσδιοριστούν με ακριβή στοι-

χεία ως προς το πραγματικό εμβαδόν

τους.

2. Να πραγματοποιηθούν επι τέλους

τα έργα συγκράτησης των ομβρίων

για την αντιπλημμυρική θωράκιση της

πόλης και ένα ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα πλήρους αναδάσωσης.

3. Να δείξει έμπρακτα η νέα Κυβέρνη-

ση το ενδιαφέρον της και με συγκε-

κριμένες ενέργειες να ακυρώσει ότι

δρομολόγησε ο κ. Σουφλιάς ώστε:

α. Να διασφαλιστεί ο δημόσιος και δα-

σικός χαρακτήρας του βουνού.

β. Να χαρακτηριστεί ο Υμηττός Εθνι-

κός Δρυμός με ξεχωριστό Δασαρχείο.

γ. Να επεκταθεί η Α’ ζώνη για την

προστασία του σ’ όλη την έκτασή του,

πλην συγκεκριμένων θυλάκων στην

πρώην Β’ ζώνη για κοινωφελείς χρή-

σεις (στην περιοχή μας 3 σχολεία, νε-

κροταφείο, 2 αθλητικά κέντρα, 2 πολι-

τιστικοί χώροι).

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο ΣτΕ για το βουνό της Γλυφάδας

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»  υποδέχτηκε  για μια

ακόμη χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Μια

ασθένεια που αποτέλεσε την μάστιγα του προηγούμε-

νου αιώνα και η οποία συνεχίζει και ταλαιπωρεί εκατομ-

μύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.    

Ο Πρόεδρος Γ. Δρίτσας χαιρέτησε την εκδήλωση και στη

σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στην ασθένεια του

AIDS, τόνισε τα μέτρα πρόληψης και παρουσίασε διαφη-

μιστικό video του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel,

όπου επικεντρώνεται στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας

και σκέψης του κάθε ανθρώπου, στον τομέα του έρωτα,

αλλά και στις προφυλάξεις που απαιτούνται πλέον σε

κάθε ερωτική επαφή. 

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση  του βιβλίου της Ισμή-

νης Λυμπέρη «Λόγος και Όνειρο», με ιδιαίτερη αναφορά

στο αγνό και όμορφο συναίσθημα του έρωτα, το οποίο

πηγάζει έντονα από τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή. 

Η ποιήτρια Ι. Λυμπέρη απήγγειλε από τη συλλογή της,

ενώ ο μουσικός Αντώνης Έρημος συνόδευσε με την κι-

θάρα του.

Επιμορφωτικά μαθήματα

Ο Όμιλος οργανώνει Επιμορφωτικά Σεμινάρια, με την

έγκριση και τη συνεργασία της Νομαρχιακής Επιτροπής

Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), της Νομαρχίας, όπως.

― Περιβαλλοντική Αγωγή

― Α’ Βοήθειες

― Διαιτολογία - Διατροφή

― Αγωγή Υγείας και Αθλητισμός

― Βιτρό – Ψηφιδωτό

― Κηροπλαστική

― Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική

― Η/Υ – Ίντερνετ

― Ποίηση και Λογοτεχνία

― Κοινωνιολογία

Τα σεμινάρια θα ενισχυθούν με τις γνώσεις αξιόλογων ει-

σηγητών – εκπαιδευτών, με σημαντική εμπειρία και τε-

χνογνωσία στα αντικείμενα τους.

Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθούν Βεβαιώσεις Πα-

ρακολούθησης.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 11η Ιανουαρίου του 2010

και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 28 Δεκεμβρίου 2009

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957

Για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Βούλας
βρίσκονται στα χέρια μας σχετικά άρθρα από πο-
λίτες και εξωραϊστικούς Συλλόγους, αλλά και
μελέτη (γκάλοπ) που εξελίχθηκε στην πόλη, τα
οποία θα παρουσιάσουμε προσεχώς.

Από τη Σύνταξη
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Την Τετάρτη 9 Δεκέμβρη συνεδρίασε η Επι-

τροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου της Βουλής με αντικεί-

μενο την «Νεανική Παραβατικότητα». Στην

συνεδρίαση κλήθηκαν και παρουσίασαν τις

απόψεις τους ο Γενικός Γραμματέας Δικαι-

οσύνης,  Δημήτραινας Γιώργος, εκπρόσω-

ποι της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσω-

ποι φορέων, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Αραβαντινός

Αντώνης, ο Εγκληματολόγος Καθηγητής

Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Πανούσης

και η Υπεύθυνη του Εφηβιατρικού Τμήμα-

τος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγλαΐα

Κυριακού» Τζίτζικα Άρτεμις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής

Βασίλης Οικονόμου, τόνισε ότι το ζήτημα

της νεανικής παραβατικότητας είναι ένα

πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να απα-

σχολήσει την ελληνική κοινωνία σε βάθος,

αρχής γενομένης από το ελληνικό κοινο-

βούλιο το οποίο οφείλει να διαγνώσει τις

αιτίες και να προβεί στην υιοθέτηση των

κατάλληλων πολιτικών που θα θεραπεύουν

το κοινωνικό αυτό φαινόμενο. Ο Πρόεδρος

τόνισε ότι με την συνεδρίαση αυτή της Επι-

τροπής ανοίγει το θέμα και θα ακολουθή-

σουν και άλλες συζητήσεις που θα εξειδι-

κεύουν και θα εμβαθύνουν περισσότερο με

στόχους την τελική ενημέρωση της κοινω-

νίας, αλλά και την εισήγηση προς τα αρμό-

δια Υπουργεία. των κατάλληλων  μέτρων

για την περιστολή του φαινομένου.

Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Γ Δημή-

τραινας, παρουσίασε το νομικό πλαίσιο που

σήμερα ισχύει στην χώρα μας, τονίζοντας

ιδιαίτερα ότι οφείλουμε να κάνουμε πολλές

παρεμβάσεις ώστε να ξεφύγουμε από την

καταστολή και να μπορέσουμε να θεραπεύ-

σουμε πράγματι το φαινόμενο της νεανικής

και παιδικής παραβατικότητας. Οι εκπρόσω-

ποι της Αστυνομίας, διευθυντές παρουσία-

σαν τα στοιχεία της νεανικής παραβατικό-

τητας. Τόνισαν ότι η νεανική παραβατικότη-

τα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στον αλ-

λοδαπό πληθυσμό σημειώνοντας παράλλη-

λα ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κέντρα

υποδοχής αλλοδαπών. Ιδιαίτερη αναφορά

έγινε στα φαινόμενα ενδοοικογενειακής

βίας τονίζοντας ότι πολλές φορές οι αστυ-

νομικοί καλούνται να παίξουν ρόλους στους

οποίους εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να

ανταποκριθούν.  Στην προσπάθειά τους να

αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο έχουν

συντάξει ως Ελληνική Αστυνομία και ένα

εγχειρίδιο προς τους αστυνομικούς υπαλ-

λήλους τονίζοντας ιδιαίτερα το τι δεν πρέ-

πει να κάνουν.

Ο Πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλή-

λων παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία για την

κατάσταση των σωφρονιστικών καταστη-

μάτων ανηλίκων. Ο Γ. Πανούσης τόνισε ότι

χρειάζεται συνολική αναμόρφωση του δι-

καίου και αλλαγή της νοοτροπίας με έμφα-

ση στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων και

όχι στην καταστολή  και την αυστηροποίη-

ση των ποινών. 

Η Εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κατ.  Πού-

του τόνισε εν κατακλείδι ότι η Ελλάδα

απολογείται διαρκώς για τις ενδιάμεσες

δομές που λείπουν και τα δικαιώματα των

ανηλίκων καταπατούνται καθημερινά. Γενι-

κά η χώρα μας υστερεί σε όλους τους το-

μείς πρόληψης και βέβαια θεραπείας αυτού

του κοινωνικού φαινομένου.  Τόνισε τέλος

ότι πρέπει να ξεφύγουμε ως χώρα από την

ποινικοποίηση της κοινωνικής ανισότητας

και να προβούμε σε δράσεις για την εξά-

λειψή της, αφού πολλές φορές είναι η βα-

σικότερη αιτία για  παραβατικές και εγκλη-

ματικές συμπεριφορές. 

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε

ότι τα ζητήματα είναι όντως πάρα πολλά

και πρέπει να εξεταστούν από πολλές οπτι-

κές γωνίες ώστε η όποια θεραπεία του κοι-

νωνικού αυτού φαινομένου να είναι αποτε-

λεσματική. 

«Νεανική Παραβατικότητα»
συζητηση στην Επιτροπή της Βουλής

Τεράστιες οι λίστες αναμονής

στον ΟΚΑΝΑ για τα θεραπευτι-

κά προγράμματα επισημαίνει ο

Παντελής Ασπραδάκης 

Ένα ζήτημα με μεγάλες επι-

πτώσεις στην ελληνική κοινω-

νία ανέδειξε με ερώτησή του

στην  Βουλή ο Βουλευτής

ΠΑ.ΣΟ.Κ. της Περιφέρειας Ατ-

τικής  Παντελής Ασπραδάκης. 

Πρόκειται για τις τεράστιες λί-

στες αναμονής, στις οποίες εί-

ναι υποχρεωμένοι να περιμέ-

νουν όσοι χρήστες έχουν ανά-

γκη να παρακολουθήσουν προ-

γράμματα απεξάρτησης. Χαρα-

κτηριστικό είναι το γεγονός ότι

η λίστα αναμονής φτάνει τα έξι

χρόνια, με αποτέλεσμα πάνω

από 5.000 χρήστες να ταλαι-

πωρούνται και να καταφεύ-

γουν στην μαύρη αγορά, προ-

κειμένου να προμηθευτούν με-

θαδόνη, ενώ άλλοι καταφεύ-

γουν σε κέντρα αποτοξίνωσης

χωρών του εξωτερικού. 

Ένα μέρος δε αυτών των αν-

θρώπων πεθαίνει αναμένοντας

σε κάποια λίστα ένταξης σε θε-

ραπευτικό πρόγραμμα, ενώ συ-

νολικά υπολογίζεται ότι 300

άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο

λόγω χρήσης ναρκωτικών. 

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπό-

ψη ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος

των φυλακισμένων είναι χρή-

στες, ο βουλευτής αναδεικνύει

ως θέμα προβληματισμού

(όπως εξάλλου πρότεινε και

στην Διαρκή Επιτροπή Δημό-

σιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης

και Δημόσιας Τάξης), μετά από

κατάλληλες προπαρασκευα-

στικές ενέργειες των συναρ-

μόδιων υπουργείων, την τυχόν

δημιουργία πτερύγων κατάλ-

ληλα διαμορφωμένων για τους

φυλακισμένους χρήστες με θε-

ραπευτικούς στόχους.

Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται

στην μετακίνηση των μαθητών του ΤΑΔ Αν. Αττικής από

και προς το σχολείο τους κατέθεσε ο βουλευτής Μάκης

Βορίδης. 

Για το θέμα έχουμε γράψει και ως εφημερίδα, σε προη-

γούμενα τεύχη μας, αφού ταλανίζει τους μαθητές εδώ και

χρόνο τουλάχιστον.

Για άλλη μια φορά ο Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων

2ου Γυμνασίου Παιανίας

(αρ. πρωτ. 164/16-10-09) εκ-

φράζει τη βαθιά ανησυχία

του όσον αφορά τη μετακί-

νηση των μαθητών Τμημά-

των Αθλητικής Διευκόλυν-

σης (ΤΑΔ) Ανατολικής Αττι-

κής από και προς το σχολείο

τους για τις προπονήσεις

τους.

Τα δρομολόγια είχαν διακοπεί μέσα στη σχολική χρονιά

και πέρυσι, αφού οι ανάδοχοι δεν πληρώνονταν.

Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται

οι γονείς, ήδη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με

τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο ώστε

να μην απωλέσουν διδακτικές ώρες.

Ερωτά ο βουλευτής: 

– Έχει γίνει προκήρυξη διαγωνισμού και υποβολή προ-

σφορών ώστε να ορισθεί ανάδοχος για την εκτέλεση των

δρομολογίων και αν όχι, πού οφείλεται η καθυστέρηση; 

– Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο ώστε οι

μαθητές να εξυπηρετηθούν επαρκώς, προσωρινά; 

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

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

χεται να πλήξει τους εργαζόμενους  που επί σειρά ετών απασχολούνται στο χώρο του

καθαρισμού των σχολείων. Πρόκειται για 4.500 εργαζομένους στην πλειοψηφία τους γυ-

ναίκες, που είχαν επιλεγεί με κοινωνικά κριτήρια  και το

εισόδημά τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Είναι κατά μέσο

όρο 400 € το μήνα, που σε πολλές περιπτώσεις είναι χα-

μηλότερο και από το εισόδημα ανεργίας.

Μετά από πολύμηνες ολιγωρίες, το Υπουργείο Παιδείας

παρουσίασε ένα σχέδιο σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση

Παροχής Καθαριότητας Σχολείων». Στο σχέδιο αυτό, ο

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) αναγορεύεται σε

εργοδότη, οι Σχολικές Επιτροπές ορίζονται ως ανάδοχοι

εργολάβοι και οι μισθωτοί εργαζόμενοι μετατρέπονται

ψευδώς σε δυνητικούς υπεργολάβους, με μόνο στόχο τη

στέρηση των όποιων εργασιακών και ασφαλιστικών τους

δικαιωμάτων,

Η παραπάνω σύμβαση ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών

(συνεργεία) στο χώρο της καθαριότητας των Δημόσιων σχολείων, καθώς

• θεσμοθετεί και επισήμως πλέον με κρατική σφραγίδα καθεστώς εργασιακής δουλείας

του 18ου αιώνα, αφαιρώντας πλήρως τα όποια εναπομείναντα μισθολογικά, εργασιακά

και ασφαλιστικά δικαιώματα των καθαριστριών των δημοσίων σχολείων, 

• εξαφανίζει τις εργαζόμενες καθαρίστριες, των οποίων δεν αναφέρεται καν το όνομά

τους στις Συμβάσεις, αντιθέτως οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να αναθέτουν κατά

βούληση σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την καθαριότητα των σχολείων, 

• διαγράφει ετσιθελικά και μονομερώς την εργασιακή ιδιότητα των καθαριστριών, τις

ατομικές συμβάσεις τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους, 

• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των

Δημόσιων σχολείων  σε πλήρη απασχόληση και ίσα δικαιώματα με το προσωπικό που μο-

νιμοποιήθηκε πρόσφατα με το Π.Δ. 164/2004, ερωτά ο βουλευτής.

Καθαρισμός των Δημόσιων σχολείων

με ιδιωτικά συνεργεία
ερώτηση του Θανάση Λεβέντη

Μετακινήσεις μαθητών

φυσικής Αγωγής
ερώτηση Μάκη Βορίδη

Τεράστιες οι λίστες αναμονής στον ΟΚΑΝΑ
επισημαίνει με ερώτηση ο Παντελής Ασπραδάκης
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Βούλας ανακοι-

νώθηκε ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών

του Συλλόγου θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου

2010 και ώρα 19.30 στην Πνευματική Εστία του Δή-

μου Βούλας στην οδό Ζεφύρου 2 (κεντρικό πάρκο)

με θέματα:

1. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλί-

ου και έγκριση οικονομικών. 

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής.

3. Έγκριση δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για

την απόκρουση της άδικης επίθεσης κατά καταστη-

μάτων της Βούλας και της επιδίωξης απομάκρυν-

σής των.

4. Μέτρα για την τόνωση της τοπικής αγοράς.

Σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί στα μέλη στις

αρχές Ιανουαρίου 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια  15/12/2009       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.12775/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ                                                                               

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, τηλέφωνα:  2299 3 20348, Fax:  2299/48653  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄  Β΄  Γ΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋ-

πολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 με Φ.Π.Α.19%. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ.41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του

ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β΄185/23.3.93», το αριθ.ΕΜ/4009/οικ/19-10-2009 έγ-

γραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χο-

ρηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του

Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις

εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Καλυβίων ανάλογα με τις προκύ-

πτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα

και ώρα  11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του

Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραί-

ου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και

μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων

ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 80.000,00€

ήτοι συνολικά 4.000,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώ-

σεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γρα-

φείο προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πέτρος Φιλίππου                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια  16/12/2009       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 12821/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ                                                                                               

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, τηλέφωνα:  2299 3 20348, Fax:  2299/48653  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-

ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης

225.000,00 με Φ.Π.Α.19%.  

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ.41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του

ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β΄185/23.3.93», το αρ. Ε.Μ./4009/οικ/19-10-2009 έγ-

γραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χο-

ρηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του

Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλο-

γα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα

και ώρα  10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δή-

μου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μό-

νο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων

ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 225.000,00€

ήτοι συνολικά 11.250,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς,

ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γρα-

φείο προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Πέτρος Φιλίππου

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 22933/14-12-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η σημειακή ανάρτηση της διορθωμένης Πολεοδομικής Μελέτης της

Π.|Ε.3 (Γ’ Γειτονιά) στα Κ.Χ. 3084 και Ο.Τ. 3089  ΠΕΡΙΟΧΗ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα από 28/12/2009 έως και 11/01/2010, για την ενη-

μέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων ή δηλώσεων βάσει της υπ.

αριθ.  315/2009 απόφασης  Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 14/12/09

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρ. 17568/09

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-

γής τμήματος της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και

συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2 κατά τη δεύτερη ανάρ-

τησή της.

Εχοντας υπόψη:

1.Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2.2. Το άρθρο 12 του . 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-

ρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3.3. Την αρ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Παραλία του Δήμου Κα-

λυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2, να

προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα της εργάσιμες ημέρες και ώρες ή

το τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με

σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του

Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας

ΠΕ2, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του

Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας

ΠΕ2, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα χω-

ροταξίας, Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15)

ημέρες.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, εάν δεν

έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει μεταβολές και τυχόν παρατηρή-

σεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το

ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ΄ όψη στην διόρθωση των παραπάνω

διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα

με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1.Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου κα-

θώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συ-

νοδεύονται αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2.Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3.Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον 2242/94 η δε πα-

ράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5

του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00.

Ο επιβλέπων Η Διευθύντρια

Αθ. Αναγνωστόπουλος Ελ.Ξυνομηλάκη

Ο Αντινομάρχης

Χ. Δαμάσκος



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ενοικιάζεται Γραφείο στη Βούλα, Βασ. Παύλου 94,

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

ρίες 9-2πμ. & 6-8μ.μ.

Τηλ. 6944533868

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

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπερα

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

ΕΒΔΟΜΗ  19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΥ3/2009       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προϋπ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ. Πρωτ. 22758/11.12.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

“ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΚΡΩΠΙΑΣ”

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 Ν.

3463/06 καθώς και τον Ν. 3731/2008.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 30ή Δεκεμ-

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

την 11:00π.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 αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισότερες πληροφορέις στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια  15/12/2009       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.12775/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ                                                                              

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, τηλέφωνα:  2299 3 20348, Fax:  2299/48653  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄  Β΄  Γ΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋ-

πολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 με Φ.Π.Α.19%. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ.41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του

ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β΄185/23.3.93», το αριθ.ΕΜ/4009/οικ/19-10-2009 έγ-

γραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χο-

ρηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του

Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις

εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Καλυβίων ανάλογα με τις προκύ-

πτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα

και ώρα  11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του

Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραί-

ου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και

μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων

ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 80.000,00€

ήτοι συνολικά 4.000,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώ-

σεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γρα-

φείο προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πέτρος Φιλίππου                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

Με την υπ’ αρ. 3796/24.11.09 Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του αρτοποιείου με την επωνυ-

μία «Α. Γιαλέρνιου – Ηπειρώτισσα ΕΠΕ» που βρίσκεται επί της Λ.

Βάρης 32, στη θέση «Πηγαδάκια» στο Δήμο Βούλας του Νομού Ατ-

τικής.

1.Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλο-

ντος της ΝΑΑΑ. 

2. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής (17χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου

μπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 4/12/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

Με την υπ’ αρ. 3531/5.11.09 Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του εργαστηρίου κατασκευής

και λάξευσης πολύτιμων λίθων και μετάλλων της εταιρείας «ΒΑΣ.

ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ – ΑΝΔΡ. ΚΟΛΟΒΟΣ», που βρίσκεται στην οδό Ηφαί-

στου 4-6 στο Δήμο Βάρης του Νομού Αττικής.

1.Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλο-

ντος της ΝΑΑΑ.

2. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής (17χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη) όπου μπο-

ρεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 2/11/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛαύριο 14/12/09

Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη Αρ. Πρ. 1384

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δ.Ε.ΥΑ.ΤΗ Λαυρεωτικής προκηρύσσει

2. Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας: 

«ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 249.900,00€.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται  και ΦΠΑ 39.900,00€

4. Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι η περιοχή του Λαυρίου του Δήμου

Λαυρεωτικής Ν. Αττικής.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2010, ημέ-

ρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 229020-26750, Fax επικοινωνίας 22920-265123,

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ι. Ορφανίδου, Διευθύντρια

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00 με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα

ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διε-

νεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη

Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες

ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και

την ίδια ώρα (10.00πμ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτε-

ρη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από τον νόμιμο εκπρόσωπο,

κατά τα λοιπά όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών,

θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται

στην αναλυτική διακήρυξη.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

μέσω Π.Δ.Ε., καθώς και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και υπόκειται

στις κρατήσεις1 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και

της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137

Α’/24.8.93)2.

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης

των απαιτήσεων: 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλο-

δαπής που έχουν την έδρα τους σε χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ., χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και χώρες που

έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή αναγνωρισμένοι προμη-

θευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επι-

μελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι εγ-

γεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγρα-

φα  των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής.

8. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.), για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου

του Τ.Π. και Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-

σμένης τράπεζας.

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε 120 ημέρες από

την ημερομηνία κατάθεσής της.

10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, από τα γρα-

φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λαυρεωτικής καταβάλλοντας τα έξοδα αναπαραγωγής

τους με πραγματικά στοιχεία κόστους (30 ευρώ).

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία

της δημοπρασίας που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει

στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 12 δα-

πάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η

Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης, μέσω των Ελληνικών Ταχυ-

δρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς

να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εται-

ρείες μεταφοράς αλληλογραφίας – δεμάτων κλπ, η Υπηρεσία παραδίδει στις

εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την έγκαι-

ρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛαυρεωτικής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται κα-

θημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λαυρεωτικής όλες τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες στο τηλέφωνο 2292026570.

Λαύριο 14/12/09

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.αυρεωτικής

Τσαπρούνης Μ.
–––––––––––––

1. Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης του έργου.

2. Οταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται



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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Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  21/12  7.30 & 9.30μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12 8μ.μ. 

Με θέμα τον προϋπολογισμό 

& ΤΕΤΑΡΤΗ  23/12  8μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  21/12  8.30μ.μ.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 19, ΤΡΙΤΗ 22 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12

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

Η Βάρη έχει δύο συνεδριάσεις τη Δευτέρα 21/12.

Στις 7.30 με πολλά τρέχοντα θέματα και στις 9.30

για τον Προϋπολογισμό 2010.
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Πολλοί από εμάς όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες

κοινωνικές καταστάσεις νιώθουμε αμηχανία, άβολα ή άγχος.

Όταν συναντάμε άτομα για πρώτη φορά ή άτομα σημαντικά για

εμάς, όταν πρόκειται να μιλήσουμε σε ένα κοινό ή ακόμα και

σε μία παρέα, όταν καλούμαστε να πούμε την γνώμη μας ή να

παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, όταν επικοινωνούμε με άτομα

του αντίθετου φύλου, μπορεί οι παλμοί μας να ανεβαίνουν, να

άρχιζει να χτυπά πιο γρήγορα η καρδιά μας, να κοκκινίζουμε,

να σκεφτόμαστε ότι η φωνή μας δεν θα είναι σταθερή και ότι

μπορεί να μη γίνουμε αρεστοί. Ο βαθμός που τα παραπάνω μας

εμποδίζουν τελικά στις κοινωνικές μας συναναστοφές διαφέ-

ρει για τον καθένα από εμάς ή μπορεί να διαφέρει και για το

ίδιο το άτομo ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκε-

ται. Έτσι, κάποιος μπορεί να έχει πολύ άγχος οταν βρίσκεται

σε μία παρέα με άτομα που τα συναντά για πρώτη φορά, και να

παραμένει σιωπηλός, αλλά να βιώνει λιγότερο άγχος όταν μι-

λάει τετ-α-τετ με κάποιον άγνωστο.

Ο βαθμός επομένως που το κοινωνικό άγχος μας εμποδίζει ή

όχι στις κοινωνικές μας συναναστροφές είναι αυτός που καθο-

ρίζει τελικά και το αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για εμάς ή όχι.

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν το κοινωνι-

κό άγχος μάς στερεί τη δυνατότητα να συναναστραφούμε με

τους άλλους και να πάρουμε ικανοποίηση και ευχαρίστηση από

τις συναναστροφές μας, τότε το κοινωνικό άγχος επιδρά αρ-

νητικά στην ποιότητα της ζωής μας και είναι δυσλειτουργικό

για εμάς. Αντίθετα, όταν το άγχος που εμφανίζεται σε διάφο-

ρες κοινωνικές καταστάσεις μάς προκαλεί δυσφορία μόνο

στην αρχή και στην συνέχεια υποχωρεί, τότε η επιδρασή του

δεν είναι τόσο καθοριστική στην κοινωνική μας παρουσία. Επί-

σης, μία σημαντική διαφορά του δυσλειτουργικού άγχους από

το μη δυσλειτουργικό είναι ότι το πρώτο έχει σαν αποτέλεσμα

σταδιακά να εγκαταλείπουμε και να αποφεύγουμε τις κοινωνι-

κές συναλλαγές, ενώ το δεύτερο, αν και ξέρουμε ότι θα εμφα-

νιστεί, δεν περιορίζει τις κοινωνικές μας επαφές γιατί μπορού-

με να το αγνοήσουμε.

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν περισσότερο κατανοητά δί-

νοντας κάποιους ορισμούς σχετικά με το κοινωνικό άγχος:

Τρακ: Το τρακ είναι πιθανό να εμφανίζεται μόνο σε μία κατά-

σταση. Ένα άτομο, δηλαδή, μπορεί να έχει τρακ μόνο όταν

πρόκειται να μιλήσει μπροστά σε κοινό, και όχι σε άλλες κοι-

νωνικές περιστάσεις. Συχνά, ηθοποιοί, μουσικοί, καθηγητές,

πολιτικοί, δικηγόροι έχουν τρακ πριν ή και κατά την διάρκεια

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα χαρακτηριστικά

του τρακ είναι τα εξής:

• Είναι πιο έντονο πριν την κατάσταση που έχουμε να αντιμε-

τωπίσουμε

• Υποχωρεί πολύ γρήγορα αφότου ξεκινήσουμε να μιλάμε

• Αν και είναι ενοχλητικό συνεχίζουμε και μιλάμε

• Αισθανόμαστε ανακούφιση μετά την κοινωνική μας δραστη-

ριότητα

(πηγή: André & Légeron O φόβος για τους άλλους. Εκδ. Κέ-

δρος)

Ντροπαλότητα: Η ντροπαλότητα αποτελεί ένα πιο γενικό χα-

ρακτηριστικό της προσωπικοτητάς μας, χαρακτηρίζοντας πολ-

λές εκφάνσεις της ζωής μας. Αν και πολλοί άνθρωποι που δη-

λώνουν ντροπαλοί, δεν φαίνεται να αφήνουν αυτό το χαρα-

κτηριστικό να επηρεάσει τη ζωή τους (πολλοί είναι αυτοί που

επέλεξαν να ασκήσουν ένα επάγγελμα που να τους φέρνει

αντιμέτωπους με κόσμο ώστε να καταπολεμήσουν την ντρο-

παλότητά τους), υπάρχουν επίσης πολλοί που περιορίζουν σε

σημαντικό βαθμό τις δραστηριοτητές τους εξαιτίας της ντρο-

παλότητάς τους και νιώθουν μοναξιά. Μερικά χαρακτηριστικά

των ντροπαλών ατόμων είναι τα παρακάτω:

• Εσωτερική ενόχληση στις κοινωνικές καταστάσεις και ελλι-

πείς κοινωνικές δεξιότητες

• Αν και θέλουν οι άλλοι να τους δεχτούν, έχουν τον φόβο ότι

θα αγνοηθούν

• Η επιθυμία για κοινωνικές επαφές είναι ισχυρότερη από τον

φόβο αποτυχίας

• Μπροστά σε φιλικά άτομα, η ανησυχία υποχωρεί

(πηγή: André & Légeron O φόβος για τους άλλους. Εκδ. Κέ-

δρος)

Κοινωνική φοβία

Η κοινωνική φοβία αποτελεί τη δυσλειτουργική μορφή του κοι-

νωνικού άγχους. Είναι μια σοβαρή κατάσταση υπό την έννοια

ότι τα άτομα που πάσχουν από κοινωνική φοβία αντιμετωπί-

ζουν σε καθημερινή βάση έντονο άγχος στις κοινωνικές τους

επαφές το οποίο συνήθως οδηγεί στην αποφυγή τους. Τα άτο-

μα αναγνωρίζουν ότι το άγχος αυτό είναι υπερβολικό και αδι-

καιολόγητο, ωστόσο νιώθουν ότι δεν μπορούν να το αντιμετω-

πίσουν ή να το ξεπεράσουν με αποτέλεσμα να περιορίζουν όλο

και περισσότερο τις κοινωνικές τους επαφές ή την παρουσία

τους σε χώρους που υπάρχουν και άλλα άτομα. Εκτός, από το

φόβο ότι θα αποτύχουν στις κοινωνικές συναναστροφές, τα

άτομα με κοινωνική φοβία αποφεύγουν και οποιαδήποτε δρα-

στηριότητα μπροστά σε άλλους, όπως να φάνε, να πιούν, να

γράψουν,να περπατήσουν κ.α. Στην συνέχεια αναφέρουμε κά-

ποιες χαρακτηριστικές σκέψεις του ατόμου με κοινωνική φο-

βία:

• Θα κάνω λάθος και θα γελοιοποιηθώ

• Θα γίνω ρεζίλι

• Θα κοκκινίσω και όλοι θα καταλάβουν το άγχος μου και θα με

ταπεινώσουν

• Δε μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι όταν το κοινωνικό άγχος λει-

τουργεί περιοριστικά στη ζωή μας και παρά τις προσπάθειές

μας, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ίσως τότε χρειαζό-

μαστε τη βοήθεια ενός θεραπευτή για να το διαχειριστούμε. Το

κοινωνικό άγχος σχετίζεται από την μία, με την επιθυμία μας

να κάνουμε καλή εντύπωση στους άλλους και από την άλλη με

τον φόβο μας ότι δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Όσο

πιο ισχυρά εδραιωμένη είναι αυτή η πεποίθηση της αποτυχίας

μέσα μας τόσο πιο έντονο είναι και το κοινωνικό μας άγχος.

Έτσι, είναι λογικό αυτή την πεποίθηση της αποτυχίας, κάποιος

που την βιώνει να μην μπορεί να την διαχειριστεί από μόνος

του. Σε αυτή την περίπτωση η συνεργασία με ένα θεραπευτή

μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής

της δυσκολίας.
Aθανασία Μαυροειδή

Κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια
www.iator.gr

––––––––––––––––––
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ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

Το κοινωνικό άγχος ως ανασταλτικός παράγοντας στην καθημερινότητά μας

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 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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Ο Δήμος Κερατέας στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτι-

κής ιατρικής και αγωγής υγείας οργάνωσε (2/12),  Επιστημο-

νική Ημερίδα με θέμα:

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ & ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Διακεκριμένοι επιστήμονες όπως  ο Δρ. Αχιλλέας Ε. Γεωργιά-

δης, Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών και Παν/μίου Rene

Descartes Παρισίων, Δ/ντής Κέντρου Οστεοπόρωσης Νοσοκομείου

«ΛΗΤΩ» που μίλησε με θέμα: «Οστεοπόρωση: Μύθοι και πραγ-
ματικότητα», και ο Σταύρος Μέγγουλης (από την Κερατέα),

Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβή-
της και οι επιπλοκές του»
Πριν αλλά και μετά τις ομιλίες, λόγω της μεγάλης συμμετο-

χής, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες δωρεάν εξετάσεις

σε παρευρισκόμενους. Η εταιρεία Kleva με έμπειρο ιατρικό

προσωπικό πραγματοποίησε τη μέτρηση οστικής πυκνότητας,

ενώ η εταιρεία Menarini με εξειδικευμένη νοσηλεύτρια έκανε

την μέτρηση σακχάρου. Επίσης έγινε και μέτρηση της αρτη-

ριακής πίεσης από εθελόντριες νοσηλεύτριες.

Πολύτιμη η προσφορά της νοσηλεύτριας Μαρίας Καραγιαννά-

κη την οποία ευχαρίστησε ο Δήμος ιδιαίτερα καθώς  και τους

εθελοντές από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. 



Την Δευτέρα 14-12 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

του Δήμου Βούλας, το γραφείο Φυσικής Αγωγής της Ανα-

τολικής Αττικής, πραγματοποίησε Αγώνες Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης Λυκείων αγοριών και κοριτσιών. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1ο ήρθε το 2ο Γ.Ε.Λ. Παλλήνης με τις αθλήτριες, Ευθυμία

Μπενέτου, Δανάη Μαντζαβινάτου, Ευαγγελιάνα Μαρού-

λη και Ευθυμία Αγγελοπούλου. Την απονομή έκανε Μαύ-

ρου Κυριακή, προϊσταμένη του Γραφ. Φυσικής Αγωγής.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

Στα αγόρια ήρθε πρώτο το 1ο Γ.Ε.Λ. Βάρης, με τους αθλητές,

Μανώλη Ασκούνη, Σπύρο Κατσακό, Βασίλη Οικονομίδη και

Γιώργο Κατσάκο. Τα έπαθλα τους απένειμε ο Τάσος Δικαστό-

πουλος, απ’ το Κ.Φ.Α. του γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Το 1ο Γ.Ε.Λ. Κορωπίου, κατάφερε να πάρει την 2η θέση με

τους, Ευάγγ. Οικονόμου, Ορέστη Μανωλάκη, Ιάσωνα Μα-

νωλάκη, Σωτήρη Βούλγαρη ενώ την τρίτη θέση τη μοιρά-

στηκαν δύο σχολεία, το 7ο Λύκειο Αχαρνών και το 2ο

Γ.Ε.Λ. Παλλήνης. 

Τα κορίτσια του 2ου Λυκείου Παλλήνης και τα αγόρια του

1ου Λυκείου Βάρης πέτυχαν πρόκριση για την τελική φά-

ση που θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2010 στα Ιωάννινα. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Όσον αφορά τα ατομικά αγωνίσματα των κοριτσιών, την

τιμητική της είχε η Βούλα αφού απ’ τις τρεις πρώτες θέ-

σεις, τις δύο κατέλαβαν Βουλιώτισες.  

1η Λάντζα Μαρία απ’ το 2ο ΓΕΛ Βούλας

2η Παπαδοπούλου Μελίσα Μουσικό Λύκειο Παλλήνης

Την 3η θέση μοιράστηκαν οι Μπιλάλη Αιμιλία από το 2ο

ΓΕΛ Βούλας και Πιερράκου Παναγ. απ’ το 1ο ΓΕΛ Κορω-

πίου. Την απονομή έκαναν από το γραφείο Φυσικής Αγω-

γής οι Δημητριάδου Στέλλα και Καλπιάς Βαγγέλης. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

Στο ατομικό αγοριών υπερίσχυσε το 2ο ΓΕΛ Παλλήνης με

πρώτο νικητή από το Αρσάκειο, τον Ορέστη Φαΐδα. Δεύ-

τερος ήρθε ο Ανδρέας Πικάκος από το 2ο ΓΕΛ Παλλήνης

και ο 3ος Θανάσης Παγιαβλάς επίσης απ’ το 2ο ΓΕΛ Παλ-

λήνης, μοιράστηκε την θέση του με τον Ευαγγ. Πάσχο από

το ΓΕΛ Βάρης. Την απονομή κάνανε οι Καρολίδης Γιώργος

και Τσιτσιπάς Απόστολος. 

Τα δύο πρώτα κορίτσια και τα 2 πρώτα αγόρια απ’ τα ατο-

μικά αγωνίσματα προκρίνονται στην τελική φάση των σχο-

λικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα. 

Την διεξαγωγή των αγώνων ανέλαβε από το Γραφείο 

Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Αττικής, ο Δικαστόπουλος 

Τάσος Κ.Φ.Α. με την βοήθεια του Άγγελου Μακρή καθηγη-

τή ΤΕΦΑΑ και τους διαιτητές Καρατσά Μάκη, Σαρρή Κατε-

ρίνα, Αδάμη Δημήτρη και Αναστασίου Κώστα φοιτητή ΤΕ-

ΦΑΑ. 

Ομαδικό Κοριτσιών: Πρωτιά το 2ο ΓΕΛ Παλλήνης

1ο ήρθε το Γ.Ε.Λ. Βάρης

Ατομικο κοριτσιών: 1η Λάντζα Μαρία απ’ το 2ο ΓΕΛ Βούλας
2η Παπαδοπούλου Μελίσα Μουσικό Λύκειο Παλλήνης

2ο ΓΕΛ Παλλήνης πρωτιά με τον Ορέστη Φαϊδα.

Σχολικοί Αγώνες Ανατολικής Αττικής
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2 Μετάλλια στον “Τοp 8”

για τις Παγκορασίδες του ΑΡΗ
Οι 8 καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδος σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες,

συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ για να αναδειχθεί ο πρώτος των

πρώτων. Στην κατηγορία των κορασίδων η Εμίρη Φιλία (συμμετέχει στην κατηγορία αυ-

τή για πρώτη χρονιά) κατέκτησε την 5η θέση πραγματοποιώντας 3 νίκες και 2 ήττες.

Πρέπει να σημειώ-

σουμε ότι έμεινε

έξω από την διεκδί-

κηση μιας από τις 4

πρώτες πρώτες θέ-

σεις, λόγω τριπλής

ισοβαθμίας αφού

είχε ένα σετ λιγό-

τερο από την αθλή-

τρια που τελικά

έλαβε την δεύτερη

προνομιούχο θέση

του ομίλου. 

Στις παγκορασίδες

ο ΑΡΗΣ, είχε διπλή

επιτυχία αφού η

αθλήτρια Πατεράκη

Στέλλα κατέκτησε

την δεύτερη θέση (4 νίκες και 2 ήττες) και η Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια την 3η θέση με 3

νίκες και 2 ήττες. 

Έγινε το περασμένο Σάβ-

βατο (12.12), ο τελικός

αγώνας του Κυπέλλου Βε-

τεράνων, όπου μετά από

ένα πολύ ενδιαφέροντα

αγώνα, η ομάδα ΑΓ. ΒΑΡ-

ΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ νίκη-

σε την ομάδα του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ με σκορ 4-1.

Αξίζει να σημειώσουμε την

πολύ σημαντική απουσία

από την ομάδα της ΒΟΥ-

ΛΑΣ του Άγγελου Μακρή,

λόγω προβλήματος στην

μέση.

Ο αγώνας διεξήχθη με την

παρουσία πολλών φίλων

του αθλήματος παρά τον

βροχερό καιρό.

Έγιναν μερικές πολύ αξιόλο-

γες ατομικές συναντήσεις

που καταχειροκροτήθηκαν

από τους θεατές.

Η ομάδα της ΑΓ. ΒΑΡΒΑ-

ΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ παρατά-

χθηκε με τους Σίψα

Κων/νο, Μιχαηλίδη Χαρ. και

Παπαδόπουλο Λεωνίδα και

η ομάδα της ΒΟΥΛΑΣ με

τους Πλακαντωνάκη Στ.,

Σώχο Νικ. και  Ταστσιόγλου

Χρ.

Εκεί όμως που οι βετεράνοι

και οι φίλοι θεατές, έδειξαν

το πραγματικό ταλέντο

τους, ήταν η μικρή δεξίωση

που ακολούθησε αφού το

τραπέζι με τους μεζέδες,

τα αναψυκτικά και τα κρα-

σιά πραγματικά... αναστέ-

ναξε.

Τελικός Κυπέλλου Βετεράνων

Από τον τελικό αγώνα Κυπέλλου Βετεράνων στο Πινγκ-Πονγκ μεταξύ
των ομάδων Αγ. Βαρβάρας/Περάματος και Δήμου Βούλας.



ΔΕΥΤΕΡΑ  
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Γήπεδο Σπάτων

ΑΗΤΤΗΤΟΣ –

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3ημερο Πρόγραμμα SKI – SNOWBOARD στον Παρνασσό

• Παρασκευή 15/1
- 16.30 Αναχώρηση από την κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής

(GOODY’S)

- 19:00 Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

• Σάββατο 16/1
- 08.00 αναχώρηση από τους ξενοδοχείο για το Χιονοδρομικό Κέ-

ντρο Παρνασσού

- 14.30 τέλος προγράμματος.  Απόγευμα ελεύθερος χρόνος.

• Κυριακή 17/1
- 08.00 αναχώρηση από τους ξενοδοχείο για Χιονοδρομικό Κέ-

ντρο Παρνασσού - 14.30 Αναχώρηση για Αθήνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Πακέτο Νο 1
• Η τιμή 180 ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει:

• 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα, σε

δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια.

• Κάρτα αναβατήρων για 2 ημέρες. • Εξοπλισμό σκι για 2 ημέρες.

Πακέτο Νο 2
• Η τιμή 140 ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει:

• 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα, σε

δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα . • Εξοπλισμό σκι για 2 ημέρες.

Πακέτο Νο 3

• Η τιμή 150 ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει:

• 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα, σε

δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια.

• Κάρτα αναβατήρων για 2 ημέρες.

Η μεταφορά στο πρόγραμμα «Δράσεων και Αποδράσεων» προ-

σφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους συμμετέχοντες, από τον Οργανισμό

Άθλησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ο καλός καιρός συνέβαλε τα μέγιστα στην

επιτυχή διεξαγωγή των «Εθνική Τράπεζα»

62ων Πανελληνίων Αγώνων Υπερπήδησης

Εμποδίων, που ολοκληρώθηκαν την περα-

σμένη Κυριακή στον Ιππικό Όμιλο Mega

Sports. Τρεις αμαζόνες και ένας ιππέας ανα-

δείχθηκαν Πανελληνιονίκες στις τέσσερις

επίσημες ηλικιακές κατηγορίες. 

Πανελληνιονίκης στην Κατηγορία Ενηλίκων

ύψους 1.45μ. αναδείχθηκε η Hannah Μυτιλη-

ναίου με την Rarcona του ΙΑΟΦ, που έκανε

τα λιγότερα σφάλματα, 4, στις δύο ημέρες.

Δεύτερος Πανελληνιονίκης ήταν ο Σταύρος

Γεωργόπουλος με τον Nabab Landelle του

IOB με 8 βαθμούς ποινής και τρίτη Πανελλη-

νιονίκης η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου με τον

Lazzarone του ΙΟΕ με 12  βαθμούς ποινής. 

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων το φαβορί και

Πρωταθλητής της Κατηγορίας για το 2009,

Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τη Vieanne του

IΟΤ, αναδείχθηκε Πανελληνιονίκης με 0 βαθ-

μούς ποινής στους δύο γύρους. 8 βαθμούς

ποινής είχε ο δεύτερος Κώστας Ασημάκης

με τον Lberto de Safray του ΕΙΟ και 12 βαθ-

μούς ποινής ο τρίτος Κωνσταντίνος Παγκρά-

της με τον Calderon του ΙΟΤ. 

Στην Κατηγορία Εφήβων ύψους 1.40μ. τη μο-

ναδική διπλή άπταιστη διαδρομή έκανε η

Αλεξάνδρα Παράσχη με την Puma Girl του

ΙΟΜ, η οποία και αναδείχθηκε Πανελληνιονί-

κης της Κατηγορίας. Στην 2η θέση ήταν ο Φί-

λιππος Παπαγεωργίου με τον Cummerow

του ΑΙΟΒΑ με 4 και στην 3η θέση η Μόνικα

Μαρτίνη με τον Cash Flow του ΙΟΑ με 8 βαθ-

μούς ποινής. 

Στην Κατηγορία Παίδων, μετά από έναν πολύ

ενδιαφέροντα αγώνα διαβάθμισης μεταξύ

τριών παιδιών που ισοβάθμησαν στην 1η θέ-

ση με 0 βαθμούς ποινής, Πανελληνιονίκης

για το 2009 αναδείχθηκε η φετινή Βαλκανιο-

νίκης Παίδων, Λάουρα Μαρτίνη με τον Bright

Spark με 0 βαθμούς και τον καλύτερο χρόνο

32,68 στο μπαράζ. Δεύτερος ήταν ο Στέφα-

νος Παπαγεωργίου με τον Baldessarini με 0

βαθμούς και χρόνο 33,74 και Τρίτη η Ελένη

Χουχουλή με τον Mylord Royal με 8 βαθμούς

ποινής. 

Στο Ομαδικό Αγώνισμα, που έκλεισε την αυ-

λαία των αγώνων, Πανελληνιονίκης Όμιλος

αναδείχθηκε ο Ιππικός Αθλητικός Όμιλος

Φιλίππων με τρεις ιππείς, τη Hannah Μυτιλη-

ναίου, τον Χάρη Τσόχα και τον Jan Gurov.

Δεύτερος ήταν ο Ιππικός Όμιλος Mega

Sports και τρίτος ο Ελληνικός Ιππικός Όμι-

λος. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α Πανελληνιονίκες 2009 

Μυτιληναίου, Ζαφειρόπουλος, Παράσχη & Μαρτίνη 

Τα κορίτσια του Μαρκόπου-

λου έπαιξαν ψυχωμένα, χά-

ρηκαν το παιχνίδι και κατά-

φεραν να πάρουν μια σπου-

δαία νίκη, ιδιαίτερα από ψυ-

χολογικής πλευράς. Με τη

Νίκη Γκαραγκούνη στην

σύνθεσή τους είναι μια δια-

φορετική ομάδα. Όσον

αφορά το σημερινό παιχνίδι

κλειδί για τη νίκη ήταν η

ασταμάτητη Κρντσεβιτς,

αλλά και η εξαιρετική Σα-

λούστρου που μπήκε ως

αλλαγή και άλλαξε προς το

καλύτερο την εικόνα της

ομάδας. Φυσικά δεν υπήρ-

χε καμία που να υστέρησε

και γι' αυτό άλλωστε ήρθε

και η μεγάλη νίκη.

Τα σετ: 22-25, 25-23, 15-25,

25-12, 14-16.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φλώρος):

Χατζηνίκου, Τομάσεβιτς 10 (1

άσος, 7/19 επ., 2 μπλ., 68% υπ.),

Τζανακάκη 11 (6/11 επ., 5 μπλ.),

Χατζηνικολάου 16 (14/22 επ., 2

μπλ.), Ντουμιτρέσκου 7 (7/21

επ.), Μόλναρ 19 (4 άσοι, 12/36

επ., 3 μπλ., 64% υπ.), Μυλωνά

(86% υπ., 21 άμ.) / Κουτουξίδου

2, Σαπαρέφσκα 8 (6/11 επ., 2

μπλ.), Παπαγεωργίου 3 (2/2 επ.,

1 μπλ., 75% υπ.).

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Λυκούδης): Ν.

Γκαραγκούνη 9 (8/17 επ., 1

μπλ.), Δρούγκα 4 (1/7 επ., 3

μπλ.), Καββαθά 2 (2/2 επ.), Τσίμα

13 (1 άσος, 9/23 επ., 3 μπλ., 52%

υπ.), Κρνιέσεβιτς 19 (19/36 επ.,

56% υπ.), Κόστιτς 15 (3 άσοι,

10/25 επ., 2 μπλ.), Κονόμη (λ-

48%, 21 άμ.) / Κουτσιβίτη, Σα-

λούστρου 7 (1 άσος, 2/4 επ., 4

μπλ.), Τζούριτς, Λαγουδάκη,

Τσαπράλη 1.

Σοφία Δρούγκα: «Ήμασταν πιο
προσεκτικές, αλλά όταν παί-
ζεις με μια ομάδα σαν τον Πα-
ναθηναϊκό είναι δύσκολο. Πι-
στεύω ότι μπορούν να παίξουν
καλύτερα. Είναι μια μεγάλη νί-
κη για μας, μας εμψυχώνει ...». 

Γιώργος Λυκούδης: «Είμαστε
μια ομάδα που έχουμε ζήσει
ανατροπές κι έχουμε περάσει
δύσκολες καταστάσεις. Ευελ-
πιστούμε ότι θα είμαστε ακόμα
καλύτεροι με την επιστροφή
της Γκαραγκούνη».

ΑΟ Παναθηναϊκός  - ΑΟ Μαρκοπούλου  2- 3

Μεγάλη νίκη μέσα στην Γλυφάδα

Αδικο το αποτέλεσμα για  Μαρκόπουλο

Στην κατηγορία των Εφήβων, στιγμιότυπο από
τη Μ. Μαρτίνη.

Άτομα με αναπηρία βοηθήστε

να Καλπάσουν στο Όνειρό τους!

Η θεραπευτική ιππασία ανήκει στα εναλλακτικά προγράμματα

αποκατάστασης. Χρησιμοποιεί το άλογο ως μέσο θεραπείας,

βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με

φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση. 

Η θεραπευτική ιππασία είναι μοναδική εμπειρία για άτομα με ει-

δικές ανάγκες. 

Είναι σημαντικό να ξέρετε πώς

μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε

να «καλπάσουν» μέχρι το όνειρό

τους, γιατί τα έξοδα είναι μεγά-

λα (λειτουργικά και εξοπλισμοί).

• Ως εθελοντής βοηθός στην

υλοποίηση των προγραμμάτων 

• Με την οικονομική σας συνει-

σφορά. Ακόμα και ένα μικρό πο-

σό πιάνει τόπο! 

Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππα-

σίας Ελλάδας 

Π. Κανελλοπούλου 10, 11527 Γουδί, Τηλ/Fax: 210 7488566. 

e-mail: triding@otenet.gr  www.trag.gr

Αριθμός Λογαριασμού Alpha Bank 101002101710512

Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζα Κύπρου 001000019879

Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α μετά τα τραγικά γεγονότα σε αγώνες με παρεμ-

βάσεις βίας εξέδωσε καταγγελία στην οποία μεταξύ άλλων

γράφει:

Η Επιτροπή Διαιτησίας, το Δ.Σ. και τα μέλη του Συνδέσμου Δι-

αιτητών Ποδοσφαίρου Αν. Αττικης καταδικάζουν απερίφραστα

τα τραγικά γεγονότα, που έλαβαν χώρα

α) στον αγώνα Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου - Τριγλία Ραφήνας,

όπου ο εκπρόσωπος της γηπεδούχου ομάδας ΛΑΤΤΑΣ Ε., βιο-

πράγησε άνανδρα, κατά του διαιτητή του αγώνα Ι.Παπάζογλου.

β) Την απόπειρα βιοπραγίας κατά του Καραγεώργου, διαιτητή

στον αγώνα Παθιακάκης-Διόνυσος και μετά το τέλος του, από

εκπρόσωπο της γηπεδούχου ομάδας και τέλος

γ) την ανοίκεια και απρεπή φραστική επίθεση που δέχτηκε ο δι-

αιτητής Παπαδόπουλος Α., απο απαράδεκτους φιλάθλους της

γηπεδούχου ομάδας στον αγώνα Ανοιξη-Κυανους Α. Βάρης,

με αποτέλεσμα την κλήση και επέμβαση της Αστυνομίας.

...Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμ στην απλή τυπική καταδί-

κη των γεγονότων, αλλά απαιτούμε και την παραδειγματική τι-

μωρία των ενόχων και από τα αρμόδια όργανα.

Καλούμε όλους τους αξιωματούχους του αθλητισμού ν’αρθούν

στο ύψος των περιστατικών και ν’ απαξιώσουν όλους αυτούς

που επιβουλεύονται την αξιοπρέπεια, την ευγένεια, και την ηθι-

κή υπόσταση των διαιτητών, αλλά και των ομάδων.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
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Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένος 

ο καινούριος Χρόνος

με ατομική 

και οικογενειακή γαλήνη

Δημήτρης Δαβάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας

Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά

μια νέα αρχή!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μαριάννα Μαυραγάνη-Λυκούδη
Δημοτική Σύμβουλος Βούλας

Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας

Χριστουγεννιάτικες προσφορές 

στην πηγή, από την “Πηγή”

Ενδυση και εσώρουχα 
αλλά και αξεσουάρ

με γούστο και φαντασία

Πλαστήρα 6Α Βούλα


