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Πέντε Λάθη...
(ατελής κατάλογος)

Χωρίς ιεράρχιση και αξίωση πληρότητας παραθέ-

τω μια “μούτζα” βαρύτατων λαθών· και ως γνω-

στόν, τα λάθη πληρώνονται! Σημείωση: Όταν φασκε-

λώνουμε τους πολιτικούς μας, να θυμόμαστε να ρί-

χνουμε και ένα φάσκελο στα μούτρα μας. Εμείς τους

ψηφίζουμε, εμείς τους νομιμοποιούμε. 

Λάθος 1ο: Δεν λύνουν το πρόβλημα εκείνοι που

το δημιούργησαν 

Αναθέσαμε(;) – ανέλαβαν με ψεύδη,  για την ακρί-

βεια, εξαπατώντας τον ελληνικό

λαό – να λύσουν το πρόβλημα

εκείνοι που το δημιούργησαν!

Επί 30 χρόνια αυτοί δανείζονταν,

αυτοί ενέκριναν τη λήψη των δα-

νείων, αυτοί ψήφιζαν τους προϋ-

πολογισμούς, αυτοί διόριζαν, αυ-

τοί έδιναν παροχές χωρίς αντί-

κρυσμα, αυτοί δημοπρατούσαν τα

ακριβοπληρωμένα έργα, αυτοί

προμηθεύονταν αεροπλάνα, υπο-

βρύχια ελαττωματικά και φρεγάτες. Και, και και,

και με ποιους όρους και με ποιες μίζες! Αυτοί...

Λάθος 2ο:

Δεν είναι λάθος, αλλά προαποφασισμένη προει-

λημμένη  και προϋποσχημένη απόφαση της Τρόι-

κας και της ομάδας Παπανδρέου – Να παραδο-

θούμε αμαχητί στις βουλιμικές αξιώσεις των αρ-

πακτικών του διεθνούς τοκογλυφικού – μη παρα-

γωγικού και άρα, στέρφου – χρηματοπιστωτικού

κεφαλαίου, υπογράφοντας και υπερψηφίζοντας

στη Βουλή το μνημόνιο. 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι
...εκπαιδεύονται

Τα εισόδια της Θεοτόκου

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των νεοεκλεγέντων Δημάρχων και Περιφερειαρχών έχει προγραμματιστεί μια

σειρά διημερίδων σε όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησε από την Κρήτη, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη, για τους νέ-

ους εκπροσώπους των ΟΤΑ, επιμορφωτική Διημερίδα 20-21/11, ενώ στην Αττική πραγματοποιήθηκε  στις 23 και

24 Νοεμβρίου. 

Η Διημερίδα, είχει θέμα «Τα αναγκαία βήματα για την επιτυχή μετάβαση στον Καλλικράτη» και διοργανώθηκε

από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και το Ινστι-

τούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δόθηκαν οι κατευθύνσεις για το Επιχειρησιακό

Σχέδιο Δράσης της μετάβασης στον Καλλικράτη, ο «Οδικός Χάρτης Τριμήνου»,

που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το συντονισμό των ενεργειών, καθώς και το

χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων ενεργειών έως την 10η Ιανουαρίου 2011.

Συμμετείχαν  οι νέοι αιρετοί των Ο.Τ.Α. της Αττικής, που καλούνται την 1η Ια-

νουαρίου 2011 να βγάλουν τα ...κάστανα από τη φωτιά, με ένα σχέδιο που δεν

έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει εμπεδωθεί στους μελετητές του. Τα Πρωτοδι-

κεία, όπου έχουμε καλλικρατικούς Δήμους, δεν έχουν βγάλει ακόμη τα αποτε-

λέσματα των δημοτικών εκλογών και δεν έχει επικυρωθεί η εκλογιμότητα και η

σειρά εκλογής των δημοτικών συμβούλων.

Ο  Υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης στη διημερίδα έδωσε ιδιαίτερη έμφα-

ση στο σχέδιο Καλλικράτης τονίζοντας ότι: «Με τον Καλλικράτη δεν τελειώ-
νουμε τη μεταρρύθμιση του κράτους, αλλά τώρα τη ξεκινάμε». ...Ο «Καλλικράτης» αποτελεί ένα σημαντικό
αναπτυξιακό εργαλείο που βάζει τέλος στην κατασπατάληση του κράτους.

Συνέχεια στη σελίδα 14

Οχι στην οδοποιϊα

της Μηλαδέζας
από Αναστασίου

Προχωρεί το

Αλιευτικό

Καταφύγιο

στην Παλιά

Φώκαια

Η Αποστασία
και τα «καλά
Ελληνικά» της
Ντόρας 
Μπακογιάννη

Σελίδα 3

Οι δρόμοι είναι σκαμένοι· πολλοί δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, αλλά

κυρίως κινδυνεύουν να πνιγούν σε περίπτωση νεροποντής. Ο Δήμαρχος έκανε

έκκληση να ψηφιστούν οι όροι του δανείου για να προχωρήσουν.   Σελίδα 6,7

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Εισόδια της Θεοτό-

κου σε πολλές πόλεις των Μεσογείων καθώς και στη

Βάρη με τη συνέχιση της παράδοσης. Σελίδα 12

Σελίδα 13
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Την περίφημη δανειακή σύμβαση με επαχθέστατους

όρους παράδοσης της χώρας, για την εξασφάλιση των

συμφερόντων αυτών που λυμαίνονται τον πλούτο των

χωρών και το μόχθο των λαών. Δεν μιλάμε πλέον για αρ-

πακτικά, που στο κάτω – κάτω θηρεύουν το θύμα τους, αλ-

λά για ύαινες που τρέφουν τη βουλιμία τους από τις νε-

κρές οικονομίες και τα σάπια κρατικά συστήματα. 

Το διεθνές τοκογλυφικό κεφάλαιο δεν στηρίζει τη δύναμή

του στα όπλα, αλλά στην τρομοκρατία. Ψυχολογική και

κρατική. 

Ο Λαός τρομοκρατείται

Λάθος 3ο

Ο λαός, «ζαλισμένος» και σαστισμένος από τα πολλαπλά

τρομοκρατικά χτυπήματα και την πλύση εγκεφάλου που

υπέστη από τα Μαζικά Μέσα Επηρεασμού (ΜΜΕ) της κοι-

νής γνώμης – κυρίως τα τηλεοπτικά – για απώλεια μισθών

και συντάξεων, για μειώσεις που υπέστη, για απολύσεις,

για φορομπηχτική πολιτική, για μέτρα κι άλλα «μέτρα»,

για «πτώχευση»  του κράτους κλπ., κλπ., ο λαός τρομο-

κρατήθηκε λούφαξε και «σφαδάζει ματωμένος» φοβούμε-

νος μη πάθει χειρότερα. 

Η χώρα δεν κινδυνεύει να πτωχεύσει.

Η χώρα είναι ήδη πτωχή από ηγεσία 

και περήφανο λαό.

Κινδυνεύει να ξεπουληθεί! 

Έχουμε τον χειρότερο και πιο ύπουλο πόλεμο. Και σ’ αυ-

τόν τον πόλεμο, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις των πιο

μαχητικών δεν είναι ικανό μέτρο αντίστασης. Φοβάμαι τ’

αναπότρεπτα χειρότερα, από την αγανάκτηση ενός ταπει-

νωμένου λαού.

Λάθος 4ο 

Δεν μας επέβαλε τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνοντας

ομόφωνα απόφαση. Δηλαδή καμμία απόφαση δεν λαμβά-

νεται χωρίς και την δική μας ψήφο. Άρα είναι δικό μας λά-

θος να δεχθούμε την Τρόικα κι αυτούς τους όρους «συν-

θηκολόγησης» και παράδοσης της χώρας και των πλουτο-

παραγωγικών της πηγών και του εργατικού της δυναμικού

στα αρπακτικά και στις ύαινες. 

Δεν αποφάσισαν οι «Εταίροι» μας. Εμείς – δηλαδή η κυ-

βέρνησή μας – συναποφασίσαμε ν’ αλυσοδεθούμε.

Το τρομοκρατικό “επιχείρημα” ότι «τι να κάναμε αν δε δε-

χόμαστε τη βοήθεια της Τρόικα και τη συνακόλουθη επι-

τήρηση, πώς θα πληρώναμε τους μισθούς και τις συντά-
ξεις», είναι ψευδεπίγραφο.

Τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δανείων δεν θα

πληρώναμε. Δε θα τα «τρώγαμε»· αναστολή καταβολή

των τοκοχρεωλυσίων θα κάναμε και βεβαίως επαναδια-

πραγμάτευση (για επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέ-

ους και εκλογίκευση των τόκων).

Τα περί «αξιοπιστίας» και λοιπά «πατριωτικά» τα αντιπα-

ρέρχομαι, ως φτηνά «ευφυολογήματα».

Και κάτι ακόμα. Δεν μας δίνουνε καμμία «βοήθεια».

Τοκογλυφικά δανεικά με απαράδεκτους και ιταμούς

όρους, μας δίνουν.

Δεν είναι βοήθεια προς «εταίρους» το τριετές δάνειο με

ετήσιο επιτόκιο 5,7%, με πρόταγμα την κατίσχυση του

βρετανικού δανειακού δικαίου, όταν η παραγωγική βιομη-

χανία της Μερσέντες Ιντερνάσιοναλ, με 3,5 δις κεφάλαια

κερδίζει 2,62% και ο υπερατλαντικός βιομηχανικός γίγα-

ντας της Τζένεραλ Μότορς 3,78%.

Να γιατί επιμένω στην αναδιάρθρωση του χρέους.

Λάθος 5ο

ΔΕΝ ΖΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ.

Οι μισθοί, οι συντάξεις και οι «καλές» απολαβές ΔΕΝ πλη-

ρώνονται με δανεικά.

Τα δανεικά πρέπει να τα πληρώσεις και μάλιστα με υπερ-

βολικούς τόκους.

Το άνισα κατανεμημένο ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

(ΑΕΠ) – εκείνο που παράγουμε δηλαδή όλοι μαζί απ’ όλες

τις πηγές, είναι γύρω στα 240 δις ευρώ. Χρωστάγαμε πέρυ-

σι, μόνο ως δημόσιο χρέος γύρω στα 280 και τώρα έφτασε

τα 336. Σε λίγο θα πάρουμε άλλα 50 δις, θα φτάσουν τα

386. Πού θα πάμε; Πώς θα ξεχρεωθεί αυτό το τεράστιο πο-

σό; Και δεν είναι μόνο αυτά τα χρέη του δημοσίου.

Μιλάμε επομένως για μια διαχείριση, όχι του άσωτου υιού,

αλλά για μια διαχείριση μωρού, άπληστου και λαίμαργου

εφήβου. Αυτοί οι «έφηβοι» διαχειρίστηκαν και διαχειρίζο-

νται τον πλούτο της χώρας και τον μόχθο του λαού. Αυτοί

«τα φάγανε μαζί μας», κατά Πάγκαλο, επειδή διόριζαν τα

«δικά τους παιδιά» (και εκτός εισαγωγικών), επειδή ανέ-

πτυσσαν τις πελατειακές τους σχέσεις, επειδή για τους

ίδιους λόγους δίπλα στην κληρονομική ως επί το πλείστον

συντεχνία των πολιτικών και των «καλών» κομματικών

παιδιών, αναπτύχθηκε η κάστα των «εθνικών εργολάβων»

των «εθνικών προμηθευτών» των τρωκτικών του δημοσί-

ου, των κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των φε-

ρέφωνων της δημοσιογραφίας και των διαμορφωτών της

κοινής γνώμης κι ένας εσμός δορυφόρων και παρασίτων

της δημόσιας διοίκησης.

Όλοι αυτοί κατά το μερίδιό τους εγκλημάτησαν και εγκλη-

ματούν κατά του λαού, της πατρίδας μας, της ιστορίας

της και της ανεξαρτησίας της.

Είναι υπεύθυνοι, υπόλογοι, δοσίλογοι, αδιόρθωτοι και αμε-

τανόητοι.

Και τώρα παραδίδουν τη χώρα και τις πλουτοπαραγωγικές

της πηγές, την τιμή της και το λαό της στην ακόρεστη

απληστία του Μαμμωνά του διεθνούς τοκογλυφικού, χαρ-

τοκλεπτικού κεφαλαίου. 

Οταν οι συνυπεύθυνοι μιας κατά-
στασης συνεχίζουν να είναι ανεύ-
θυνοι του Δημήτρη Κυπριώτη Σελ. 7

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 8

Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη

Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Εξεταστικές Επιτροπές συγκάλυ-

ψης του Νίκου Θωκταρίδη Σελ. 9

Γιουνανιστάν 2010: Το Ισλάμ είναι

πάλι εδώ! (Β’ μέρος) Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Απαλείφθηκε ο χάρτης της

Κύπρου Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Το Εικαστικό Εργαστήρι λει-

τουργεί στο Κορωπί Σελ. 13

ΣΝΟ και ΣΤΟ για τα έκτακτα και-
ρικά φαινόμενα Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πέντε Λάθη...

Από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος (ΤΔΗΕ) της Διεύθυνσης

Ασφάλειας Αττικής, διενεργήθηκε ψη-

φιακή έρευνα μετά από αξιοποίηση πλη-

ροφοριών, αλλά και παράλληλη καταγ-

γελία Διευθύνοντος Συμβούλου Ανώνυ-

μης Εμπορικής Εταιρείας και σχηματί-

σθηκε δικογραφία, σε βάρος ημεδαπού

ηλικίας 40 ετών, ιδιωτικού υπαλλήλου

για «Παραβίαση απορρήτου ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών, υπολογιστικών συ-

στημάτων, προσωπικών δεδομένων και

δυσφήμηση Ανώνυμης Εταιρείας».

Η καταγγελία αφορούσε παράνομη

απόκτηση πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο

της Ανώνυμης εταιρίας «Lan» και στους

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αυτής, οι

οποίοι ήταν διασυνδεδεμένοι για την

ομαλή εμπορική λειτουργία της αλλά

και την διαχείριση εμπιστευτικών επι-

στολών, μέσω των καναλιών επικοινω-

νίας αυτής (mail server ).

Ο δράστης από το Νοέμβριο του 2007

έως και τον Νοέμβριο του 2010, σε τα-

κτά χρονικά διαστήματα διείσδυε παρά-

νομα στα υπολογιστικά συστήματα της

εταιρείας, με αποτέλεσμα την ενημέρω-

σή του σε εμπιστευτικά θέματα ανά-

πτυξης και πωλήσεων του ομίλου, ενώ

παράλληλα και απρόκλητα διέκοπτε την

λειτουργία των εξυπηρετητών (server),

με αποτέλεσμα την παύση των εργα-

σιών σε όλα τα τμήματα της εταιρείας

και την οικονομική ζημία αυτής που

σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται σε

δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώ-

θηκε ότι ο δράστης διαχειριζόταν προ-

φίλ σε ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης

(FACEBOOK) μέσω του οποίου δυσφη-

μούσε την Ανώνυμη Εταιρεία, στην

οποία εργαζόταν και παράλληλα δημο-

σιοποιούσε σε κοινή θέα καταστάσεις

μισθοδοσίας των στελεχών αυτής, τις

οποίες προηγουμένως είχε παράνομα

υφαρπάξει, μέσω του διαδικτύου.

Κατασχέθηκαν τέσσερις (4) κεντρικές

μονάδες Η/Υ και πλήθος αποθηκευτικών

μέσων.

Εμπαινε στα υπολογιστικά συστήματα εταιρίας 

και προκαλούσε απίστευτες ζημιές!
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Με την Επιστολή μου αυτή
θέλω  να  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ  ΔΗΜΟΣΙΑ
όλους εσάς, τους  Πολίτες 
της Ανατολικής  Αττικής
Φίλους και Φίλες
που σε αυτή την Εποχή της Πολιτικής Απαξίωσης
και των Δύσκολων Οικονομικών Συγκυριών
κάνατε τον κόπο να φτάσετε μέχρι την κάλπη
στις 7 Νοεμβρίου
Και να με Τιμήσετε με την Ψήφο σας.
Με στηρίξατε με την Εμπιστοσύνη και την Αγάπη
σας
και μου δώσατε την Δυνατότητα 
να είμαι  Τρίτη   Σε Σταυρούς Προτίμησης.
Σας Υπόσχομαι
με Ευθύνη Λόγων και Έργων απέναντι όλων σας

ότι Θα Διαχειριστώ την Ψήφο σας
και την Εμπιστοσύνη   στο Πρόσωπό μου
με Σεβασμό και Αξιοπρέπεια.

Θα είμαι Πλάι σας
Θα είμαι στη Διάθεσή σας
όπως έως Χθες  και Σήμερα  και  Αύριο.

Μέσα από την Καρδιά μου
σας Ευχαριστώ όλους και όλες  
και τον καθένα σας ξεχωριστά

Σας Εύχομαι Υγεία και Καλές Γιορτές.

ΜΑΙΡΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φίλες και φίλοι, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο

τους και με εξέλεξαν δεύτερον για το Συμβούλιο της Δημοτικής

Κοινότητας Βουλιαγμένης, με το συνδυασμό “Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης - πόλεις για να ζεις” του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,

στη δύσκολη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Επιθυμώ να τους διαβεβαιώσω ότι θα συμβάλλω με την παρουσία

μου στα κοινά του νέου ενιαίου Δημου, με στόχο μου 

την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της περιοχής.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
Ιατρός Νεφρολόγος

Λίγες   μέρες  μετά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, νιώ-

θω την ανάγκη αλλά και την υποχρέωσή  να μοιραστώ

μαζί σας  τη χαρά και  την συγκίνηση  αλλά και την ελπί-

δα  για την επιτυχία του σχεδίου μας για τον Νέο  Δήμο

του  Σαρωνικού. 

Οι εκλογές τελείωσαν.  Μπροστά μας έχουμε το μεγάλο

έργο της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  και  της διοικητι-

κής συνένωσης των πέντε Δημοτικών και Κοινοτικών Δια-

μερισμάτων.

Όλοι  μαζί πλέον μπορούμε και πρέπει να δουλέψουμε για

τον νέο Δήμο που ονειρευόμαστε. Εξ άλλου στον  μικρό

τόπο αυτό που ζούμε δεν  περισσεύει κανείς. Δεν έχουμε

το δικαίωμα αλλά ούτε και την πολυτέλεια  να ξεχωρίσου-

με κανένα  συμπολίτη  μας ανάλογα με τα πιστεύω του ή

με το αν μας στήριξε ή όχι.     

Είμαστε  όλοι απαραίτητοι. Ότι μας πλήγωσε  κατά τη

διάρκεια της  τόσο μακριάς προεκλογικής περιόδου πρέπει

να μείνει πίσω μας.

Τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει περιβάλλον, καθημερινότη-

τα, ποιότητα ζωής, ζητήματα που μας απασχολούν αλλά

και επίλυση των τοπικών προβλημάτων μικρών και μεγά-

λων, προσωπικών αλλά και γενικότερων.

Η εντυπωσιακή εκλογική επιτυχία  του συνδυασμού μας

με τον  Πέτρο Φιλίππου μάς γεμίζει  δύναμη και αισιοδο-

ξία· παράλληλα όμως  μας κάνει να νιώθουμε ακόμη με-

γαλύτερη  ευθύνη για να το έργο που αναλαμβάνουμε.

Προσωπικά  σε ότι με αφορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω

από καρδιάς, όλους εσάς και καθέναν χωριστά, που με

στηρίξατε, με εμπιστευθήκατε και με την ψήφο σας μου

δώσατε αυτή την τόσο τιμητική θέση στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Σαρωνικού και να σας διαβεβαιώσω ότι

θα δικαιώσω απόλυτα την επιλογή σας στο πρόσωπο μου.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας απογοητεύσω.

Θέλω όμως να διαβεβαιώσω και αυτούς που δεν μας στή-

ριξαν, ότι θα εργασθώ σκληρά για το καλό του τόπου μας

και θα υπηρετήσω το συμφέρον όλων μας χωρίς καμία

απολύτως διάκριση. Για μένα άλλωστε μαζί με τις εκλογές

τελείωσαν και οι όποιες αντιπαραθέσεις υπήρξαν.                         

Ευάγγελος  Ζεκάκος
Δημοτικός  Σύμβουλος  Σαρωνικού 

«Ορισμένοι που μιλάνε για αποστασία, ακόμα και υψη-
λά, ιστάμενοι, φαίνεται πως δεν ξέρουν καλά ελληνικά.
Αποστασία σημαίνει να ρίχνεις την κυβέρνηση.
Κανείς όμως δεν έχει ρίξει Κυβέρνηση».
Δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, μετά την αποσκίρτηση

του Βουλευτή Γ. Κοντογιάννη από τη Ν.Δ. και την προ-

σχώρησή του στη «Δημοκρατική Συνεργασία» (ΔΗ.Σ.Υ.)

της ως άνω «εθνο-μητέρας», θυγατρός του επίσης

«εθνο-πατέρα» και αρχιερέα της αποστασίας Κων. Μη-

τσοτάκη. 

Όπως είναι γνωστό, η υπέρμαχος του μνημονίου Ντόρα,

ανακοίνωσε – όλως χολυγουντιανά, επιλέγοντας και

τον κατάλληλο θεατρικό χώρο – την ίδρυση νέου κόμ-

ματος, που θα σώσει κι αυτό την Ελλάδα(!) φιλοδοξώ-

ντας ν’ αποσπάσει τμήμα της Ν.Δ. και να συμπήξει μάλι-

στα κοινοβουλευτική ομάδα.

Με ξάφνιασε η επιτιμητική και κατηγορηματική – δίκην

ακαδημαϊκής αυθεντίας – ερμηνεία της αποστασίας, από

την εν λόγω πολιτικό: «Αποστασία σημαίνει να ρίχνεις
Κυβέρνηση» και διερωτήθην μήπως όντως δεν ξέρω κι

εγώ καλά ελληνικά;

Σε ποιό ετυμολογικό ή ερμηνευτικό λεξικό, ή λεξικό κοι-

νωνικών επιστημών, αλήθεια, να διατυπώνεται αυτή η

ερμηνεία;

Το ετυμολογικό λεξικό Μπαμπινιώτη συνεπικούρησε τη

γνώση και την αντίληψη περί της εννοίας της λέξεως

«αποστασία» που είχα. Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα

αφίστημι = απομακρύνω – κρατώ απόσταση. Η δε απο-

στασία σημαίνει εσκεμμέ-

νη αποσκίρτηση, ανταρ-

σία από οποιαδήποτε συ-

νασπισμένη ομάδα.

Μάλλον λοιπόν η κ. Μπα-

κογιάννη δεν ξέρει καλά ελληνικά και πρέπει να τα ξα-

ναμάθει ή νομίζει πως (όλος) ο λαός τρώει κουτόχορτο

και μπορεί να λέει ό,τι της καπνίσει.

Δεν είχε φύγει ποτέ από τη Ν.Δ.

Όλως συνειρμικά πάντως, μου’ ρθαν στο μυαλό μου οι

περσινές επανειλημμένες δηλώσεις της, όταν διεκδι-

κούσε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και πέταγε

μπηχτές για τον Αντώνη Σαμαρά, όπου με υπονοούμενα,

και στόμφο έλεγε «…εγώ πάντως δεν έφυγα ποτέ, από
τη Ν.Δ.».

Τώρα που δεν της «έκατσε», έφυγε και πάει να την απο-

ψηλώσει. Στη συνέχεια, για λόγους πατριωτικούς, «εθνι-
κής συνένωσης» θα στηρίξει το Γιωργάκη και θα προ-

σπαθήσει ακολούθως να τον αλώσει εκ των έσω, όπως

έκανε κι ο πατέρας της στη Ν.Δ. Βέβαια, τα πράγματα εί-

ναι πιο σύνθετα.

Ο Γιώργος όμως είναι πονυρός και δεν «μασάει»· έχει

και καλούς συμβούλους… Δεν την ξεφορτώθηκε ο Σα-

μαράς για να την φορτωθεί ο Παπανδρέου! «Δεν σφά-

ξανε»…

Κώστας Βενετσάνος

Η Αποστασία και τα «καλά Ελληνικά» 

της Ντόρας Μπακογιάννη
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Ο “Καλλικράτης” νόμος πλαίσιο

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος

«Δημοσθένης» σε συνεργασία με τον Δήμο

Κρωπίας, θα οργανώσει ομιλία αναφορικά με

τον «Καλλικράτη» το νέο νόμο πλαίσιο για

την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Η ομιλία θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου και

ώρα 18:00 στην αίθουσα του θεάτρου του Δή-

μου Κρωπίας. 

Ομιλητής θα είναι ο  Φαίδων Σοφιανός. Θα

ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ

Bazaar στο ΚΑΑΠ Βούλας

Ζώντας πολύ κοντά στους περιθαλπόμενους του

ΚΑΑΠΒ (πρώην ΠΙΚΠΑ) νιώσαμε πως όσα κι’ αν

προσφέραμε  μέχρι σήμερα είναι λίγα σε σχέση

με τον ανθρώπινο πόνο και τον κοινωνικό απο-

κλεισμό που βιώνουν ως άτομα με Αναπηρίες.

Έτσι αποφασίσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές

μας ως ενεργοί πολίτες-εθελοντές μαζί με  τον

Σύλλογο « Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας», τους εργα-

ζόμενους, να συνδράμουμε στον αγώνα να απα-

λύνουμε τις ανάγκες τους.

Ελάτε και εσείς

να στηρίξουμε όλοι μαζί  και αυτή την προσπάθεια

του Συλλόγου «Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας» και των

εργαζομένων, που διοργανώνουν Bazaar  διάθε-

σης προϊόντων του εργαστηρίου δημιουργικής

απασχόλησης ΑμεΑ  ΚΑΑΠΒ και άλλων εποχια-

κών ειδών.

Το Bazaar θα πραγματοποιηθεί  στις 3 – 5 Δεκεμ-

βρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΑΠΒ.

Στην εκδήλωση έναρξης, ώρα 12:00   στις 3  Δε-

κεμβρίου  θα βραβευτούν περιθαλπόμενοι ΑμεΑ

που συμμετείχαν σε αθλητικές διοργανώσεις και

διακρίθηκαν!!

Ώρες λειτουργίας του Bazaar 3-12-2010  από

12:00 π.μ -6:00μ.μ. και τις υπόλοιπες μέρες  από

10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Η συμμετοχή σας, μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς,

θα είναι το δικό σας μήνυμα αλληλεγγύης, στις

προσπάθειες που καταβάλλουμε Διοίκηση, εργα-

ζόμενοι, ενεργοί πολίτες,  εθελοντές,  χορηγοί,

ως «Κοινωνία Πολιτών» να αποτελέσουμε  ένα

στέρεο δίχτυ προστασίας των ΑμεΑ  του ΚΑΑΠ

Βούλας.

Όλοι  μαζί ….μπορούμε.

Τηλ. Επικοινωνίας 210-8990376

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΚΑΑΠΒ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑ 

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ: 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»

Το Κέντρο για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO

in Greece), βάσει των καταστατικών στόχων του και με επίκε-

ντρο, την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής προ-

σφοράς, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία του Παγκό-

σμιου Οργανισμού της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονι-

κός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών), ανα-

πτύσει νέες δράσεις στο Δήμο Βούλας.

Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως, τους νέους/νέες της περιο-

χής και θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη της Γενικής

Γραμματείας Νέας Γενιάς στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμ-

ματος του Κέντρου, με αντικείμενο «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ: ΟΧΙ

ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ».

Κύριος στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η ενημέ-

ρωση - ευαισθητοποίηση των Δημοτών και ιδιαίτερα των

Νέων σχετικά με το φλέγον ζήτημα του αλκοολισμού, η

ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση και τους Φορείς (Το.ΣΥΝ., Συλλόγους, Οργανώ-

σεις, κ.α) για να ενισχυθεί η πρόληψη και να τονισθεί η

κατάδειξη της αξίας της προσωπικής και συλλογικής

υπευθυνότητας απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ετσι το Center for UNESCO in Greece υλοποιεί κατ’ αρ-

χήν ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα: «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟ-

ΟΛ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» σε συνεργασία με το Δήμο

Βούλας στις 6 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Ιωνία, (δίπλα

από το Δημαρχείο), 6 – 8.30μ.μ.

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 & ΠΕΜΠΤΗ 2-12

«ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΕΣ...»
Το “Φεγγαρόφωτο Θέατρο” παρουσιάζει το θεατρικό

έργο της Φωτεινής Βαμβούκη

«ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΕΣ...»
Το έργο αποτελείται από δύο μονόπρακτα:

«Μια σελίδα για στάχτες …» και

«Λείπει απ’ το φάσμα το ύφασμα …»

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
''Με εφαλτήριο τη Γενιά του '30, 

τα Μεγάλα εργαστήρια, και οι επίγονοί τους''
Όψεις του Ελληνοκεντρικού Μοντερνισμού

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και ώρα 20.00 εγκαινιάζεται στην

Galerie Glikas η έκθεση ζωγραφικής με θέμα τον Ελληνοκε-

ντρικό Μοντερνισμό. 

Παρουσιάζονται ταυτόχρονα προσπάθειες αναγωρισμένων

καλλιτεχνών που αντλούν την έμπνευση τους από την ελληνο-

κεντρική παρακαταθήκη που κληροδότησαν οι δάσκαλοι της Γε-

νιάς του '30.  Την έκθεση προλογίζει και επιμελείται η ιστορικός

τέχνης Λίμπερτη Πολύζου. 

Συμμετέχουν: Γιάννης Τσαρούχης, Σωτήρης Σόρογκας, Γιώρ-

γος Ρόρρης, Παναγιώτης Τέτσης, Αλέκος Φασιανός, Δημή-

τρης Σεβαστάκης, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Θεόδωρος Μανω-

λίδης, Ειρήνη Καννά, Δημήτρης Μυταράς, Μιχάλης Μακρου-

λάκης, Χρύσα Βέργη, Σαράντης Καραβούζης, Ευάγγελος Ρή-

νας, Ραφαήλ Μπάϊκας

Διάρκεια: 29 Νοεμβρίου, εώς 29 Ιανουαρίου 2011

Ελ.Βενιζέλου 97, Περιφερειακή Υμηττού (Λ. Κατεχάκη) Ηλιούπολη

Ωρες λειτουργίας: Δευτ. - Παρ. 12.00 - 21.00  Σαβ 11.00 - 15.00 

Τηλ. 210-9961 431, Mob. 6970 414424

e-mail: dglikas@galerieglikas.gr url http//www.galerieglikas.gr

Αγία Βαρβάρα - Προστάτιδα 

των Μεταλλωρύχων

Γιορτή και εκδήλωση στο Λαύριο

Το Βιοτεχνικό - Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο

που λειτουργεί με την ενεργό συμπαράσταση του Δή-

μου Λαυρεωτικής και του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού

Πάρκου Λαυρίου οργανώνει εκδήλωση ανήμερα της

εορτής της Αγίας Βαρβάρας, με Δέηση  και Αρτοκλασία.

ανήμερα της εορτής 

Η Αγία Βαρβάρα θεωρείται Προστάτιδα των Μεταλλωρύχων.

Η εκδήλωση θα γίνει Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και ώρα

11:30 π.μ. στην είσοδο της στοάς που βρίσκεται στο Τε-

χνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, πίσω από το

ανοιχτό Αμφιθέατρο.

Θα  ακολουθήσει  δεξίωση, με την ενεργό συμπαράστα-

ση του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ανήμερα της εορτής, μετά τη δέηση, 13.00 με 14.30 το

Βιοτεχνικό –  Βιομηχανικό  Εκπαιδευτικό  Μουσείο

θα πραγματοποιήσει στο Κάτω Μηχανουργείο της πρώ-

ην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και  εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα με  θέμα: «Η  Αγία Βαρβάρα και οι
Μεταλλωρύχοι-Μια ξεχωριστή γιορτή για το Λαύριο».

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο

του ΒΒΕΜ: 22920 25575 – 69178/9 Fax: 22920 69178

www.bbem.edu.gr, e-mail: bbem@otenet.gr

Η Αγία Βαρβάρα όπως σημειώνουν σχετικά βιβλία επικαλείται

προστάτιδα Πυροβολικού, μαθηματικών, τεκτόνων, ορυχείων,

στρατιωτικών μηχανικών, λατόμων, οποιουδήποτε εργάζεται με

κίνδυνο αιφνιδίου και βιαίου θανάτου, γιατί όταν διετάχθη ο

αποκεφαλισμός της, στη δίωξη των χριστιανών, με δική του επι-

θυμία, την αποκεφάλισε ο πατέρας της. Την ίδια στιγμή όμως

έπεσε κι αυτός νεκρός από χτύπημα κεραυνού, που προκλήθη-

κε με επίκληση της ιδίας.
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Αίμα στον άνεμο
Την παρουσία του νέου του βιβλίου θα πραγ-

ματοποιήσει ο συγγραφέας Βουλιαγμενιώτης

Γιώργος Νικολαϊδης, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρί-

ου στις 7μ.μ. στην αίθουσα της Εταιρίας Ελ-

λήνων Λογοτεχνών (Ακαδημίας & Γενναδίου

8 (7ος όρ., πίσω από την εκκλησία Ζωοδόχου

Πηγής), Αθήνα.
Το βιβλίο έχουν επιμεληθεί οι εκδόσεις Λιβάνη.

Προσφορά χώρου 

σε νεανικά σχήματα και

νέους καλλιτέχνες 

Το Ατενέουμ προσφέρει δωρεάν τη Μουσική του Σκηνή

στο Κελάρι, σε νεανικά μουσικά σχήματα και νέους με-

μονωμένους καλλιτέχνες, που θα ήθελαν να παρουσιά-

σουν τη δουλειά τους αλλά δεν βρίσκουν χώρο.

Επειδή το απαιτούν  οι καιροί και για την υποστήριξη της

νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας,  το Διεθνές Καλ-

λιτεχνικό Κέντρο και  Ωδείο Ατενέουμ αποφάσισε  να

προσφέρει  δωρεάν σε νέους καλλιτέχνες, κάθε Παρα-

σκευή και Σάββατο, την πλήρως εξοπλισμένη (πιάνο με

ουρά, μικροφωνική, φωτισμός)  Μουσική Σκηνή του

Ιδρύματος στο Κελάρι,  Αδριανού 3, Θησείο, ώστε να

τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάζουν τη δουλειά

τους σε όλες τις μορφές της μουσικής (τζαζ, ροκ, σύγ-

χρονη, πλην κλασικής –που έτσι κι αλλιώς παρουσιάζε-

ται στην Αίθουσα Λα Ντιβίνα-).

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, και δεν προ-

βλέπεται αμοιβή για τους καλλιτέχνες.   Οι ακροατές

εάν το επιθυμούν θα μπορούν να πάρουν ένα μικρό

σνακ ή ένα ποτό σε τιμές φοιτητικές.

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με

το τηλ. 2103211949  κ. Βιβή Κουφόγεωργα για περισ-

σότερες πληροφορίες. 

Αγαπημένα τραγούδια του

Μίκη Θεοδωράκη 

στο Μέγαρο Μουσικής

1η Δεκεμβρίου

Λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων για τη συναυλία του

Σαββάτου 27ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-

νών, όπου θα ακουστούν αγαπημένα έργα του Μίκη Θεο-

δωράκη, προστίθεται άλλη μια ημερομηνία, η 1η Δεκεμ-

βρίου 2010. 

Στις δύο συναυλίες θα παρουσιαστούν έργα του συνθέτη

που άφησαν ανεξίτηλο το ίχνος τους στην καρδιά του

κοινού στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στους Φίλους του Ιδρύματος Θώ-

ραξ, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη της

Εντατικής Θεραπείας και της Πρόληψης των Νοσημάτων

που οδηγούν σ’ αυτήν και κυρίως των νοσημάτων του θώ-

ρακος.

Τα έσοδα θα δοθούν για τη Νέα Πτέρυγα και τη Μονάδα

Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
art gallery café

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα

Τηλ. 210 8958.866 - m.gyras@otenet.gr

Μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί

από την art gallery cafe για το μήνα Νοέμβριο. Εκ-

δηλώσεις για όλα τα ενδιαφέροντα με μουσικές,

εκθέσεις, ποιητικές βραδιές και άλλα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 60s

Luigi Sodini, keyboards, voice – Milly Stiloglou, voice

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Andreas Gomozias

Blues Revenge Trio

O Βετεράνος κιθαρίστας-τραγουδιστής και η μπά-

ντα του σε blues, soul, jazz ρυθμούς.

A. Gomozias guitar, voice – T. Dritzos, bass – C.

Adrianos drums

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Κωνσταντίνος Καζάκος - ROCK

Με καθαρά ροκ διάθεση, με ήχους δυνατούς, γνώριμες

μουσικές και πολύ πάθος, θα μας διασκεδάσει μ’ ένα

πρόγραμμα Ελληνικών και Ξένων ροκ τραγουδιών.

Γνώριμα και αξέχαστα τραγούδια, αλλά και  κομμάτια

από την επικείμενη δισκογραφική του δουλεία «ΕΙΜΑΙ
ΕΓΩ» γραμμένα μέσα από πολλή αγάπη για την ροκ

μουσική και με την δική του σφραγίδα!

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ
TANGO, LATIN, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥΣ & ΒΑΛΚΑ-

ΝΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Ο αισθησιακός δυναμισμός και το ταλέντο της βιρτουό-

ζου ακορντεονίστας Ζωής Τηγανούρια σε μια μοναδική

μουσική παράσταση.

Άννα Μελίτη τραγούδι, Ηλίας Αργυρόπουλος πιάνο,

Στέλιος Γενεράλης τύμπανα

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΩΤΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ

ΤΡΙΟ «DIVISI»
Άσκηση Ερωτική.. Μια μουσική ιστορία προσωπικής

αναζήτησης και αγάπης με πρόζα και τραγούδι.

Επιλογές από Xατζιδάκι, Κραουνάκη, Σπανό μέχρι

Madredeus και Dulce Pontes, με άξονα την θεατρική

προσέγγιση και ερμηνεία. 

Ο Γιάννης Μαθές, στο ρόλο του περιηγητή. 

Συνοδεύει το Trio Divisi. Ιώ Κυριακίδη (πιάνο),

Θοδωρής Λυκουρόπουλος (βιολί), Βίκυ Κυριακίδη

(φλάουτο). 

Βαγγέλης Στεφανόπουλος Trio

Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος, ένας από τους πλέον

ενεργούς τζαζ μουσικούς της πόλης θα είναι στο Art

Gallery Cafe την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου. Γνωστός σαν

συνθέτης και ενορχηστρωτής των Jazznovation, μέλος

της μπάντας του Χρήστου Θηβαίου (2010) αλλά και από

τις πιο πρόσφατες συμμετοχές του στους Smokey Ban-

dits και στην Q Orchestra.  

Το τρίο με τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα και

τον Adegbola Daniel στο όρθιο μπάσο ερμηνεύει συνθέ-

σεις του πιανίστα καθώς και διασκευές από κομμάτια

των Miles Davis, Egberto Gismonti και Keith Jarret. 

Εκθεση αγιογραφίας 

& ζωγραφικής

Η ζωγράφος - Αγιογράφος Αννα Βασιλείου οργα-

νώνει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Πνευ-

ματική Εστία του Δήμου Βούλας (Ζεφύρου 2), το

Σάββατο 27 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. 

Τα εγκαίνια θα γίνουν το απόγευμα 7μ.μ., αλλά η έκ-

θεση θα λειτουργήσει από το πρωί του Σαββάτου.

Φωτοποιήματα - Photopoems

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ οργανώνουν εκδήλωση για το βι-

βλίο με τίτλο: Φωτοποιήματα - Photopoems, με φωτο-

γραφίες και ποίηση του Γιώργου Δουατζή.

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, ώρα

19.30, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Α
«Κωνσταντίνος Καβάφης», Πειραιώς 100, Γκάζι
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Οχι στην οδοποιϊα  της Μηλαδέζας
ψήφισε για άλλη μια φορά η μειοψηφία 

του Δημήτρη Αναστασίου

Κι ας έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε!

Το θέμα στην ημερησια διάταξη έγραφε: Λήψη από-

φασης για την έγκριση δανειου από το Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών & Δανειων (ΤΠ.&Δ) και αποδοχη των

όρων για την αποπληρωμή του έργου “Οδοποιϊα

2009”.

Ο Δημήτρης Αναστασίου, άρτι αφιχθείς ζητάει το

λόγο και εξηγεί ότι τέτοια θέματα καλόν θα είναι να

μην έρχονται πλέον στο Συμβούλιο, αφού εκπνέει η

θητεία του στις 31/12 και αναλαμβάνει νέα Δημοτική

Αρχή. (Να σημειώσω εδώ ότι ο Δ. Αναστασίου και ο

Ελ. Αργυρουδάκης έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβου-

λοι με τον Κασιδόκωστα).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Λ. Αργυρο-

πούλου, που κι αυτή έχει εκλεγεί στο ψηφοδέλτιο

του Κασιδόκωστα, με το σκεπτικό ότι δεν ειναι έκτα-

κτο θέμα.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, απάντησε ότι προ-

φανώς οι σύμβουλοι δεν έχουν πάει στη Μηλαδέζα

να δούν που έχει φτάσει το έργο και γι’ αυτό παίρ-

νουν αυτή τη θέση. 

Διότι, όπως είπε, είναι μεγάλη ανάγκη να στρωθούν οι

δρόμοι με άσφαλτο γιατι κινδυνεύουν οι κάτοικοι να

πνιγούν (υπόγεια και σπίτια) με μια νεροποντή.

Τόνισε την μεγάλη ανάγκη να προχωρήσει και να ολο-

κληρωθεί το έργο, γιατί αν μείνει τώρα θα βρεθούν οι

κάτοικοι για πολλούς, πολλούς μήνες ακάλυπτοι...

Και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Δεληγιάννης εξή-

γησε ότι το θέμα έχει ψηφιστεί στο παρελθόν, και ότι

σήμερα ψηφίζουν τους όρους του δανείου, του οποί-

ου τα χρήματα πάνε αποκλειστικά για τους δρόμους

της Μηλαδέζας.

Το ύψος του δανείου είναι 1.000.000€ και είναι δε-

καετές. Το δε έργο στη Μηλαδέζα έχει ξεκινήσει

από το 2009 κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού. 

Τέλος το θέμα ετέθη σε ψηφοφορία και υπερψηφί-

στηκε κατά πλειοψηφία.

Μειοψήφισαν οι Αναστασίου, Αργυρουδάκης, Ντού-

λας και Αργυροπούλου.

Παράδοξο, ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου της Μηλα-

δέζας βρισκόταν στη συνεδρίαση, αλλά δεν μπήκε

στον κόπο ούτε να ζητήσει το λόγο να εξηγήσει

στους συμβούλους την κατάσταση που επικρατεί

στην συνοικία. Παρέμεινε σιωπηλός, αν και τον επι-

καλέστηκε η αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου.

Μονοδρόμηση οδού Φαύνου

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η μονο-

δρόμηση της οδού Φαύνου (ένα μικρό στενάκι 2 μέ-

τρων στην κυριολεξία) κοντά στην εκκλησία που εί-

ναι αδύνατον να διασταυρωθούν δύο οχήματα.

Το θέμα έχει ξανάρθει στο Δ.Σ. αλλά δεν συζητήθη-

κε.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά από αυ-

τοψία, όπως σημειώνει προτείνει τη μονοδρόμηση

με κατεύθυνση από Τριπτολέμου προς Βάκχου.

Ο Δ. Κυπριώτης τόνισε  ότι έχει καθυστερήσει επί

χρόνια αυτή η απόφαση και όλοι γνωρίζουμε τί γίνε-

ται σ’ αυτόν το δρόμο. Επομένως θεωρώ ότι πρέπει

να γίνει τη στιγμή μάλιστα που διαμένει εκεί άνθρω-

πος με ειδικές ανάγκες.

Στα ιδια συμφώνησε και ο Δήμαρχος. Το θέμα ψηφί-

στηκε ομόφωνα πλην της Λ. Αργυροπούλου, που

αποχώρησε για να μην ψηφίσει!!

Τα άλλα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αννα Μπουζιάνη

Δευτέρα βράδυ 22/11 πηγαδάκια έξω από την αίθουσα όπου συνεδριάζει το Δη-

μοτικό Συμβουλιο Βάρης. Πίκρα και αλληλοκατηγορίες για το αποτέλεσμα των

εκλογών. Απουσιάζει βέβαια η αξιωματική αντιπολίτευση (Αναστασίου, Αργυ-

ρουδάκης)· οι πρωτοστατήσαντες στην ανάδειξη Δημάρχου από τη γειτονική

κοινότητα Βουλιαγμένης. Γιατί, ξέρετε, τώρα οι Δήμοι μας έγιναν Κοινότητες.

Κοινοτική ενότητα Βάρης, Κοινοτική Ενότητα Βουλιαγμένης κατά το “Καλλικρά-

τειο” μόρφωμα που θα διοικήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2011.

Ξεκινάει η συνεδρίαση με αρκετή καθυστέρηση. 

Παράγοντες του αθλητικού σωματείου “Κυανούς Αστήρ” με επικεφαλής τον

πρόεδρό τους Χρήστο Γιαννακόπουλο ζητούν από το Δήμαρχο να τους δοθεί

επιχορήγηση γιατί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είναι ζήτημα αν θα αντέξουν. Τα βγά-

ζουν πέρα με μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε.

Η δέσμευση που περίμεναν από το Δήμαρχο δεν ήρθε. Απλά τους εξήγησε ότι

αν ανταποκριθούν και οι χρεώστες στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, θα

ανταποκριθεί κι αυτός στον Αθλητικό Ομιλο.

Ε, τι 31/12 τι 1η 2011; Από την 1η του έτους αναλαμβάνει ο “δικός” τους δή-

μαρχος, που θα τους λύσει τα όποια προβλήματα ατάκα κι επί τόπου· λίγη υπο-

μονή.
Η συνεδρίαση είχε αρχίσει, είχαν συζητηθεί τα προ ημερησίας, όταν ήρθε ο Δ. Αναστασίου και Ελ.
Αργυρουδάκης.

Ο πρόεδρος του Κυανού Αστέρα Χρ. Γιαννακόπουλος μιλάει στο Δ.Σ.

Το μικρό στενάκι που είναι κυκλωμένο στο χάρτη είναι η οδός Φαύνου
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Είναι γνωστό στους κατοίκους της Μηλαδέζας, ότι η

περιοχή τους έμεινε εγκαταλειμμένη στην κυριολε-

ξία από τις Διοικήσεις του Δήμου τουλάχιστον την

τελευταία 10ετία.

Είναι επίσης γνωστό και αποδεδειγμένο, ότι τα χρή-

ματα που πλήρωσαν οι κάτοικοι της περιοχής ως ει-

σφορά σε χρήμα, αντί να επενδυθούν σε έργα υπο-

δομής για τη βιώσιμη ανάπτυξή της……μεταφέρθη-

καν σε άλλες περιοχές, κυρίως στην περίοδο της Δη-

μαρχίας Μπαγλατζή, αλλά και επί Δημαρχίας Ανα-

στασίου. 

Η περίοδος της Δημαρχίας Καπετανέα, που σε λίγες

ημέρες τερματίζεται, είναι αλήθεια ότι δεν έδωσε τις

λύσεις στην περιοχή που είχε επαγγελθεί.

Δεν μπορούμε όμως να αμφισβητήσουμε, ότι έστω

και στο τέλος αυτής της περιόδου, αρκετοί δρόμοι

αποκαταστάθηκαν και μερικοί ακόμη βρίσκονται στο

στάδιο της ασφαλτόστρωσης.

Για την ολοκλήρωση των ημιτελών δρόμων, η Δημο-

τική Αρχή συνήψε δάνειο 1.000.000 ευρώ και το

έφερε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της

23ης Νοεμβρίου, αμέσως δηλαδή μετά τις δημοτικές

εκλογές.

Είμαι βέβαιος ότι ούτε και η Συμπολίτευση πρέπει να

αισθάνεται ικανοποιημένη από την καθυστερημένη

αυτή ενέργεια της, λίγες ημέρες πριν παραδώσει

στη νέα Δημοτική Αρχή. 

Όμως, όπως αναφερόταν και στην εισήγηση,  η ανά-

γκη να ολοκληρωθεί το έργο, για να προληφθούν

πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει του Χειμώνα, βάραινε

περισσότερο στην απόφασή της, παρά  το τυπικό μέ-

ρος του χρόνου που επέλεξε για να φέρει το θέμα

προς ψήφιση στο ΔΣ.

Σε αυτήν την περίπτωση πίστευα, ότι όλες οι πλευ-

ρές του ΔΣ θα έδειχναν υπευθυνότητα και θα έβαζαν

το συμφέρον της Μηλαδέζας και των κατοίκων της,

υπεράνω της εναρμόνισης με την τυπικότητα των

όποιων εγκυκλίων.

Δυστυχώς όμως διαψεύστηκα, αφού τόσο η πλευρά

της Παράταξης του κ. Αναστασίου, όσο και η ανε-

ξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ. Αργυροπούλου, που

αμφότεροι από τη νέα δημοτική περίοδο θα λειτουρ-

γούν κάτω από την ίδια Παράταξη, αυτή του κ. Κασι-

δόκωστα, αρνήθηκαν να δώσουν τη συγκατάβασή

τους. Στην ουσία δηλαδή, αρνήθηκαν ψήφο στις

έκτακτες ανάγκες που ενδεχομένως αντιμετωπί-

σουν οι κάτοικοι της Μηλαδέζας.

Το πλέον παράδοξο όμως ήταν, ότι στην αίθουσα του

ΔΣ την ώρα της συζήτησης ήταν και ο Πρόεδρος του

Εξωραϊστικού Συλλόγου της Μηλαδέζας και υποψή-

φιος Δημοτικός Σύμβουλος στις τελευταίες εκλογές

με την ίδια Παράταξη με αυτήν του κ. Αναστασίου

και της κ. Αργυροπούλου,  ο κ. Βάσης Νικόλαος.

Όμως κατά περίεργο τρόπο ο παραπάνω, δεν παρε-

νέβη και δεν έλαβε το λόγο, σε αντίθεση  με τα όσα

μας έχει συνηθίσει, όταν συζητείται θέμα της περιο-

χής του στο ΔΣ.

Το θέμα του δανείου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, οι

εντυπώσεις όμως παρέμειναν για όλους όσους  πή-

ραν μέρος σε αυτήν τη συζήτηση και οι κάτοικοι της

Μηλαδέζας καλούνται να προβληματιστούν για μια

ακόμη φορά για τις επιλογές τους.

Δημήτρης Κυπριώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βάρης

Μηλαδέζα Βάρης: Όταν οι συνυπεύθυνοι μιας κατάστασης, 

εξακολουθούν να δείχνουν  ανεύθυνοι

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΗΣ

Το Δ.Π.Κ.Β. μετά από μία παραγωγική και πετυχημένη χρονιά συνεχίζει και φέτος τμή-

ματα  πολλαπλών δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες. 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Για παιδιά ηλικίας από 7 – 14 ετών με σκοπό μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά να μάθουν

να εκφράζονται. Οι ομάδες θα λειτουργούν στη θεατρική αίθουσα «Πολύτεχνο» (Δη-

μοτικό Σχολείο Βάρκιζας Τιτάνων 14 Βάρκιζα). Το τμήμα θα λειτουργήσει μέχρι

30/5/2011.  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τα τμήματα μουσικής αφορούν παιδιά και ενηλίκους όλων των ηλικιών και παρέχουν

εκπαίδευση σε διαφορετικά μουσικά όργανα (κιθάρα, πιάνο, αρμόνιο, μπουζούκι) . Τα

τμήματα λειτουργούν καθημερινά  σε αίθουσα του  Δευτέρου Γυμνάσιου Βάρης. Το τμή-

μα θα λειτουργήσει μέχρι τις 30/5/2011. 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ (TANGO, SAMBA κ.α.)

Τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Η ομάδα θα δουλεύει στη θεατρική αίθουσα «Πολύτε-

χνο» Το τμήμα θα λειτουργήσει μέχρι τις 31/12/2010. (Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας Τι-

τάνων 14 Βάρκιζα).

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους, προ-

σφέροντας τους γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών σε

θέματα που τους απασχολούν. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι 30/5/2011.

(Δημαρχείο Βάρης)

Η συμμετοχή των παιδιών είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η συμμετοχή των ενηλίκων στα παραπάνω τμήματα  είναι 10 € / μήνα .

Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ.Π.Κ.Β.  Βασ. Κων/νου 25 (Δημαρχείο Βά-

ρης) από 9 π.μ. έως 2 μ.μ.  με γραπτές αιτήσεις ή φαξ στο 213-2030469 με τα πλήρη

στοιχεία του ενδιαφερομένου. 

Η παραλαβή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα  27/9/2010.

Θα τηρηθεί απόλυτη  σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα υπο-

βολής της αίτησης

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-2030467, 213-2030468

(Δ.Π.Κ.Β.) και 213-2030400 (Δημαρχείο Βάρης).

Λύσσα μαύρη
κάτω από πράσινα πέπλα...
Και πίκρα καντάρια πιο βαριά
κι από τ’ ασήκωτό σου ταίρι,
πάει, έδυ σου τ’ αστέρι 
στο Σαρωνικό, 
φτάνει, μη γράψεις άλλο «Φιλιππικό»
δεν σ’ ωφελεί,
δέξου το ριζικό σου.

Κι εσύ αχάριστε λαουτζίκο...
που πήγες και ψήφισες τον μουζίκο.
Για συλλογίσου άξεστε:
Εκείνη, ναι, ΕΚΕΙΝΗ
κατέβηκε σ’ εσένα
κι εσύ θυμήθηκες ν’ ανέβεις απίθανε,
κακόγουστε κι απροσάρμοστε όχλε!

Αμ αυτοί οι Φωκαείς...

Αχ, αν είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους

οι Νεότουρκοι τότε...αχ!

Τι να ‘ναι κείνος ο μαύρος ο καπνός
πάνω από τα Καλύβια;
Κι ο γαλανός Σαρωνικός
γιατί κιτρίνισ’ έτσι;
Νύμφη του Πάνα να ‘ναι αυτή
που σκούζει στο Πάνειο;

«Άκου Τεό ...το απαιτώ.

Πες σε αυτόν τον ...

τελοσπάντων, ξέρεις, 

να τους τσακίσει τους αχάριστους χωριάτες

και γρήγορα τα νέα να μου φέρεις.

Θα ‘μαι στο spa του Grand Resort 

για ...να κρατήσω τη ζωή μου

που είπε κι ο Σεφέρης.

Μόνο εσύ με αγαπάς Τεό
μικρό μου κανίς,
άλλος κανείς.

Όσο γι’ αυτούς τους παρακατιανούς,
άντε να πεις στον ...
-που τον βρήκατε; mon Dieux-,
να μην ξεχάσει τους θρασύτατους 

μουζίκους
όταν θα του ζητάνε ΕΣΠΑ.

Κι αν πίστεψαν 

πως ξέρουν από βέσπα,

ξέρω εγώ από Φεράρι,

θα τους σηκώσει και θα τους πάρει.

Ούτε και παραλία θα δούνε λαϊκή, 

άκου αξιώσεις!

Κόφτους και τις πιστώσεις.

Αφού εκλέξαν κεφαλή τους τον χωριάτη,
τους πρέπει το μακρύτερο ...κονδύλι
από τον Καλλικράτη».

(Πάσα ομοιότης με πρόσωπα και πράγμα-

τα είναι εντελώς συμπτωματική, βεβαίως,

βεβαίως.)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Γόβα στιλέτο
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Ο αθηναϊκός Οίκος των Ακμεωνιδών κο-

σμείται από δύο ονόματα, τον Κλεισθένη

και τον Περικλή, τους θεμελιωτές της Δη-

μοκρατίας.  Μετά την αναχώρηση του Ιπ-

πία, του γιού του Πεισιστράτου, ο Ισαγό-

ρας έρχεται στην ηγεσία της Αθήνας. Αν-

θρωπος ικανός, αλλά φίλος των εκπτώτων

τυράννων, υποστηριζόμενος από τον Κλεο-

μένη,  βασιλιά των Λακεδαιμονίων. Με σκο-

πό να εδραιώσει την εξουσία του φροντίζει

να εκδιώξει τον Κλεισθένη και τους δημο-

κράτες οπαδούς του. Οι ξένοι τώρα, δηλα-

δή οι  Λακεδαιμόνιοι,  θέλουν να επιβάλουν

τον δικό τους νόμο στην Αθήνα. Το πλήθος

εξεγείρεται, πολιορκεί τον Ισαγόρα και τον

Κλεομένη στην Ακρόπολη, χωρίς τρόφιμα

και νερό. Γρήγορα επέρχεται συμβιβαστική

συμφωνία. Ο Κλεομένης εγκαταλείπει  την

Αθήνα  και ο Ισαγόρας δραπετεύει.  Ο δρό-

μος τώρα για την δημοκρατία είναι ελεύθε-

ρος. Ο Κλεισθένης ξαναγυρίζει στην Αθή-

να. Η δημοκρατία αρχίζει να χτίζεται και να

εδραιώνεται.  Το έργο του Σόλωνα (508-

507 π. Χ.) επέπρωτο να συνεχισθεί. 

Το επίτευγμα του Κλεισθένη, το μόνο που

χρειάζεται είναι εγκώμια. Δεν παρεκκλίνει,

ούτε κατά γράμμα  από τον σκοπό, που από

την πρώτη μέρα χάραξε.  

Τώρα ένας αρχηγός ψυχρός, επιμένων,

αλλά με σπινθηροβόλο μυαλό, καλείται να

επιβάλλει την τάξη και να προχωρήσει

στην αναγέννηση. Ήξερε καλά, πως  τα πα-

ραδοσιακά στελέχη της πόλης,  οι μεγάλες

φρατρίες της αριστοκρατίας, θα αποτελού-

σαν τροχοπέδη και θα είχαν λόγο αντιδρα-

στικό, ώστε να μπορέσουν τα κατώτερα

πολιτικά στρώματα να συμμετέχουν και να

διεκδικούν. Γι’ αυτό οι παραδοσιακές οργα-

νωμένες ομάδες  της ανώτερης κοινωνίας

έπρεπε να αποκλεισθούν και εν ανάγκη να

συντριβούν.  Το ήδη υπάρχον θρησκευτικό

κράτος έπρεπε να επικαλυφθεί, έστω και

επιφανειακώς  ή τουλάχιστον μερικώς από

ένα  κοσμικό κράτος.   Προς τούτο αγνοεί

τα δηλωτικά της καταγωγής κύτταρα, ήτοι

τις φρατρίες και  τα γένη. Τα καταργεί σαν

βάση θεσμών  και προβαίνει σε μια διαίρε-

ση του τόπου  απόλυτα  τεχνητή... Επινοεί

τον “Δήμο”. Τώρα η Αττική των 2.650 περί-

που τετραγωνικών χιλιομέτρων,  θα κατα-

γράφει εκατό Δήμους, διαφορετικής γεω-

γραφικής έκτασης και διαφορετικού σε

αριθμό πληθυσμού, αλλά ίσης σπουδαιότη-

τας στην πολιτική  νομή και λόγο. Στο δή-

μο δεν ανήκει κανείς πλέον ανάλογα με

την περιουσία του ή με τη κληρονομική γε-

νιά του.  Διήρεσε όλους τους πολίτες σε

δέκα φυλές, αντί για τις προϋπάρχουσες

τέσσερεις. Ο Παπαρρηγόπουλος γράφει

«πως εις τας νέας δέκα φυλάς, κατετάχθη-
σαν άπαντες οι πολίται και αυτοί εκείνοι
δηλαδή οίτινες μη όντες συντεταγμένοι
εις τας προτέρας φυλάς δεν ηδύναντο να
ενασκήσωσι τα πολιτικά αυτών δικαιώμα-
τα.  Έτι δε ο Κλεισθένης  ηύξησε τον αριθ-
μόν των πολιτών φυλετεύσας, ό εστί κατα-
τάξας εις τας φυλάς και πολλούς μετοί-
κους ήτοι ευπόρους ξένους οριστικώς εις
την Αττικήν εγκατεστημενους». 
Για να σχηματίσει τις φυλές χωρίζει την

Αττική σε τρείς μεγάλες γεωγραφικές πε-

ριοχές:  το άστυ, την παραλία και την με-

σογαία. Κάθε γεωγραφική περιοχή από αυ-

τές, έχει δέκα “τριττύες”. Και κάθε τριττύς,

έχει ένα ή περισσότερους δήμους.  Και σε

κάθε δήμο αναμειγνύει διαφορετικές φυ-

λές. Βασική μονάδα λοιπόν ήταν ο Δήμος,

ήτοι μια κώμη ή ένας οικισμός.

Στην Αττική   δημιουργούνται εκατό δήμοι,

εκατό μικρότερες αυτοδιοικούμενες περιο-

χές. Τώρα ο κάθε πολίτης εκτός από το

όνομα και το πατρώνυμο δηλώνει και το

δημοτικό του όνομα, το όνομα του δήμου

της καταγωγής του.   Το  ερώτημα το οποίο

προκύπτει από αυτή την περιφερική αυτο-

διοίκηση, είναι, το κατά πόσο αυτή εγκυμο-

νεί ένα πιθανό κίνδυνο  διάσπασης της

όλης ενότητας της Αθήνας. Για να αντιμε-

τωπίσει  και αυτόν τον κίνδυνο ο Κλεισθέ-

νης  δεν παραλείπει να τονώσει και να εν-

σωματώσει μέσα στην προϋπάρχουσα ορ-

γάνωση, τη φυλή.  Τις τέσσερις όμως ήδη

υπάρχουσες φυλές, τις αναπτύσσει σε  δέ-

κα. «Φυλαί δ ήσαν τέτταρες καθάπερ πρό-
τερον και φυλοβασιλείς τέτταρες», γραφει

ο Αριστοτέλης στην περί Αθηναίων Πολι-

τεία του. 

Ο κάθε πολίτης μπορούσε να ζητήσει το

λόγο στην εκκλησία του δήμου και να υπο-

στηρίξει  τις δικές του θέσεις.  Είναι γνω-

στό  το  «Τις αγορεύειν βούλεται».
Το ημερολόγιο που βασιζόταν στο σελη-

νιακό έτος καταργείται.  Θεσπίζονται οι

φάσεις του ηλιακού έτους των 365 ημερών

αυξανομένου κατά 30 μέρες κατά τακτά

διαστήματα. Το πολιτικό με το  θρησκευτι-

κό έτος, παύει να συμπίπτει. Προοδευτικά

το θρησκευτικό κράτος μεταβάλλεται σε

κοσμικό.

Εκατό δήμοι, δέκα φυλές· ένα μέλος κα-

τά φυλή.  Ο στρατός απαρτίζεται από δέκα

συντάγματα, ένα για κάθε φυλή. Η Βουλή

πια δεν έχει εκατό μέλη, αλλά πεντακόσια.

Πενήντα κατά φυλή. Τα μέλη τα υποδεί-

κνυαν οι Δήμοι.

Δεν επιτίθεται στον Άρειο Πάγο και στο

αξίωμα του άρχοντα. Όμως τους απογυ-

μνώνει. Καθιερώνει με  τους   κανόνες της

εκλογής το αξίωμα “της στρατηγίας”.

Για να προφυλάξει την πολιτεία από πραξι-

κόπημα των ολιγαρχικών και των φίλων

τους τυράννων, θεσπίζει τον “οστρακισμό”.

Ο οστρακισμός  ή εξοστρακισμός όπως μά-

θαμε σήμερα να λέμε, μπορούσε να  επι-

βληθεί μόνο μια φορά το χρόνο και από Γε-

νάρη μέχρι Μάρτη.  Με αυτόν ο Κλεισθέ-

νης ήθελε να δώσει το δικαίωμα στο λαό

να διώξει τον ανεπιθύμητο, γράφοντας  το

όνομα του σε ένα κεραμίδι ή όστρακο.  Ο

τιμωρημένος καταδικαζότανε σε δεκαετή

εξορία, αλλά χωρίς δήμευση της περιου-

σίας  του. 

Ο Κλεισθένης εμπιστεύτηκε το μέλλον  του

Αθηναίου στη δική του τη σοφία, και δικαί-

ως θεωρείται σαν ο ιδρυτής και θεμελιωτής

της δημοκρατίας.   Έκανε τον λαό κοινωνό

των ευθυνών του. Και πήρε τον λαό μαζί

του.  Πολύ σημαντικό επίτευγμα για έναν

ηγέτη, που βέβαια σαν βασική προϋπόθεση

έχει τον καθαρό και ειλικρινή του λόγο. Το

λόγο που επαληθεύεται από  τις πράξεις

του.    

Και  κατάφερε να κάνει ισχυρή την Αθήνα,

ισχυρή απέναντι  της Θήβας και της Λακε-

δαιμονίας, που δεν έπαυσαν ποτέ να καρα-

δοκούν και να εποφθαλμιούν, πολλάκις με

ανίερες συμμαχίες, την ίδια την ύπαρξη και

την επιβίωση της.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

―――――――――――

Βοηθήματα.

1) “Ελλάς”, Εκδοτική Αθηνών

2) Αριστοτέλης “Αθηναίων Πολιτεία”

3) R. Cohen “Αθηναϊκή Δημοκρατία”,  εκδ. Ειρμός 

Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη

και η Γέννηση της Δημοκρατίας

Μετεκλογικές φάσεις... 

Πίκρα, μεγάλη πίκρα είδα στα μάτια των δημοτι-

κών συμβούλων Βάρης για το αποτέλεσμα των

εκλογών, ιδιαίτερα από την πλειοψηφία.

Εκείνο όμως που με παραξένεψε ήταν το σκυ-

θρωπό και “μαζεμένο” ύφος της μειοψηφίας του

Αναστασίου, οι οποίοι σημειωτέον (Αναστασίου &

Αργυρουδάκης) προσήλθαν ομού, αφού είχε αρ-

χίσει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

και ενώ είχε καθυστερησει τουλάχιστον μισή ώρα.

Φοβούνται, ντρέπονται, δεν το έχω καταλάβει...

Επινίκεια...

Δευτέρα βράδυ δείπνησαν στο “Ιθάκη” οι υποψή-

φιοι - εκλεγμένοι και μη - του συνδυασμού του

Κασιδόκωστα. Δείπνο για επινίκεια, αλλά και για

να “πνίξει” κάποιες δυσαρέσκειες, ιδιαίτερα από

το στενό κύκλο συνεργατων του, της Βουλιαγμέ-

νης κυρίως.

Είδες το “γκλάμουρ” που λέγαμε. Αστέρας, Ιθάκη,

κάποιοι ούτε στον ύπνο τους...

Φτώχεια και στο ΠΑΣΟΚ!

Παραιτήθηκε ο Γραμματέας της Τ.Ο.Βάρης, από

το Γραφείο της Οργάνωσης. Βέβαια το κατάστημα

της Τοπικής Οργάνωσης που στεγάζεται οφείλει

στον ιδιοκτήτη ένα σεβαστό ποσό των 2500 ευρώ

από ενοίκια.

Είπαμε ρε παιδιά, αλλά όχι κι έτσι. Φεύγουμε αλλά

δεν αφήνουμε ακάλυπτες τις υποχρεώσεις μας.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε η παρούσα διοίκηση παρέ-

λαβε το ταμείο με πολλά - πολλά ευρουδάκια.

Λάθη επί λαθών
Δημήτρη, το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Δεν

έφτιαξες τους δρόμους της Μηλαδέζας, αν και εί-

χες υποχρέωση αφού είχατε πάρει τα χρήματα

(Μπαγλατζής και Αναστασίου). Δεν ψήφισες τη

λήψη δανείου γι’ αυτό το σκοπό, αλλά και τώρα

που εγκρίθηκε το δάνειο και έχουν ξεκινήσει να

φτιάχνονται οι δρόμοι, για άλλη μια φορά αρνή-

θηκες την αποκατάσταση της Μηλαδέζας. Να πνι-

γούν λοιπόν οι κάτοικοι σε ενδεχόμενη δυνατή

βροχή...

Τελικά, αρέσει στον κόσμο να αυτομαστιγώνεται...

Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί η επιστροφή Δημάρ-

χων που αδράνησαν ή έβλαψαν το Δήμο. Και έχου-

με πολλά - πολλά τέτοια  παραδείγματα.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη



ΕΒΔΟΜΗ  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» της 21ης Νοεμβρί-

ου 2010, ο Αιγύπτιος ιμάμης Μοχάμετ Ζακί Μπατάρι, που

από κοινού με τον πρόεδρο της Μουσουλμανικής Ένω-

σης Ελλάδας κατέβασαν στις 16 Νοεμβρίου δεκάδες χι-

λιάδες μουσουλμάνους να προσευχηθούν σε κεντρικά

σημεία της Αττικής, απευθύνει σαφέστατη προειδοποίη-

ση –και συγκαλυμμένη απειλή- προς την ευήκοη ελληνι-

κή κυβέρνηση και τους μακαρίως κοιμώμενους Έλληνες

πολίτες. 

Η συνέντευξη δόθηκε στον Παναγιώτη Σαββίδη και ανή-

κει στο είδος εκείνο των συνεντεύξεων όπου ο ερωτών

δημοσιογράφος λέει στον συνεντευξιαζόμενο: «πάρε πά-

σα, βάλε γκολ». Κλασσικό παράδειγμα η προβοκατόρικη

ερώτηση: «Σας προβληματίζουν τα επεισόδια βίας  κατά
μουσουλμάνων από μερίδα Ελλήνων»; (υπονοώντας,

προφανώς τις αντιδράσεις των Ελλήνων κατοίκων της

υπό αφγανική κατοχή αθηναϊκής συνοικίας του Αγ. Πα-

ντελεήμονα). Για να απαντήσει ο μέγας ιμάμης ότι «Αυ-
τοί που αντιδρούν στην παρουσία μουσουλμάνων στην
Αθήνα, είναι λίγοι αμόρφωτοι»!!! 

Και για να προειδοποιήσει-απειλήσει ότι εάν το ελληνικό

κράτος δεν λάβει σύντομα μέτρα υπέρ των μουσουλμά-

νων (δηλ. τζαμιά και βλέπουμε), τότε «η κατάσταση μπο-
ρεί να φτάσει στα άκρα». Απάντηση σε άλλη μιά –επανα-

λαμβάνω- προβοκατόρικη ερώτηση του δημοσιογράφου:

«Φοβάστε πιθανή έκρηξη βίας στην Αθήνα από μουσουλ-
μάνους, λόγω της τεταμένης κατάστασης που τείνει να
δημιουργηθεί»; 

Ως ένας από τους πολλούς Έλληνες αντιτιθέμενους στην

επανισλαμοποίηση της Ελλάδας, κατά ιμάμη Μπατάρι

«αμόρφωτους» και κατά Ντόρα Μπακογιάννη «ανώρι-

μους» για να κάνουν χρήση του συνταγματικά προβλε-

πόμενου, αλλά ουσιαστικά απαγορευμένου εν Ελλάδι,

δημοψηφίσματος, θέλω να θέσω υπ’ όψιν των αναγνω-

στών της «Ε», αλλά και των πολύ μορφωμένων –έως δια-

μορφωμένων και παραμορφωμένων- επιπλέον δε υπερώ-

ριμων -έως σεσηπότων- πρασινομπλέ κυβερνώντων μας,

τις ακόλουθες επισημάνσεις:

- Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) έχει προ-

ειδοποιήσει από το 2008 ότι με τον ολοένα αυξανόμενο

ρυθμό εισόδου των Ασιατών –κυρίως- λαθρομεταναστών

στην Ελλάδα, το σύνολο των λαθρομεταναστών θα υπερ-

βεί μέχρι το 2025 το 50% του συνολικού πληθυσμού της

χώρας μας, δεδομένης επιπλέον, της υπογεννητικότητας

των Ελλήνων και της αντίστοιχης υπεργεννητικότητας

των εποικιστών μας. Σε έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α της ίδιας πε-

ριόδου και με το ίδιο αντικείμενο, το κομβικό χρονικό

όριο της έναρξης μετατροπής μας σε μειονότητα μέσα

στην ίδια μας τη χώρα υπολογίζεται για το 2018 έως

2020.

- Σύμφωνα με δημοσιευμένη έκθεση του Λιμενικού Σώ-

ματος, μόνο στην τριετία 2006-2008 το σύνολο των κα-

ταγεγραμμένων εισόδων λαθρομεταναστών από τα

τουρκικά παράλια ανήλθε σε 428.000. Σε αυτούς δεν συ-

μπεριλαμβάνονται οι μη καταγεγραμμένες από το Λιμενι-

κό καθημερινές αφίξεις εποικιστών μας, στα νησιά του

ανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης κι όσοι εισβάλλουν από

τα ελληνο-τουρκικά σύνορα στον Έβρο και από την ελ-

ληνοαλβανική μεθόριο. 

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε σε σχόλιό του ο εκδότης

των «Σαμιακών Νέων» στο φύλλο Απριλίου 2008 «είναι
καθημερινό φαινόμενο η αποβίβαση λαθρομεταναστών
στις ερημικές παραλίες της Σάμου. Συνήθως οι Τούρκοι
τους αφήνουν κοντά στις ακτές μας και κολυμπάνε για
να βγουν στην παραλία. Βγάζουν τα βρεγμένα ρούχα,
φοράνε στεγνά από τους αδιάβροχους σάκους που
έχουν μαζί τους και τους βλέπεις να περπατάνε στον
δρόμο για το Βαθύ, πότε 30, πότε 50 και πότε 100. Κά-
ποιες φορές παίρνουν και το λεωφορείο. Τηλεφωνείς τώ-
ρα εσύ στο Λιμενικό ή στην Αστυνομία, πέφτεις πάνω
στο γνωστό σου και κείνος σε ικετεύει: «άστο να χαρείς
και θα μπλέξουμε να τους κουβαλάμε για εξετάσεις κι
ύστερα στην Αθήνα». Κι έτσι οι λαθρομετανάστες, κάτω
από τα αδιάφορα βλέμματα αστυνομικών και λιμενικών

μπαίνουν ανενόχλητοι στο πλοίο για τον Πειραιά, έχο-
ντας μαζί τους και τα απαραίτητα ευρώ για τα ναύλα
τους. Αυτό δεν είναι κράτος, είναι μπ.......»!

- Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει σαφώς ότι υπήκοοι τρί-

των χωρών που εισέρχονται παράνομα σε χώρα-μέλος

της Ε.Ε., προερχόμενοι από άλλη χώρα-μέλος, πρέπει να

επαναπροωθούνται άμεσα στην χώρα αρχικής εισόδου

τους στην Ε.Ε., δηλαδή στην Ελλάδα εν προκειμένω,

όπως συνέβη και προ ημερών που η Αυστρία μάς ξανά-

στειλε πακέτο κάποιους Ασιάτες λαθρομετανάστες.

- Ο Νομάρχης Αθηνών και αυριανός Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Γιάννης Σγουρός, σε επανειλημμένες αναφορές

του, τόσο στην προηγούμενη, όσο και στην παρούσα κυ-

βέρνηση, έχει εκθέσει με τα μελανότερα χρώματα τα

προβλήματα που δημιουργεί η αυξανόμενη συσσώρευση

Ασιατών και Αφρικανών λαθρομεταναστών στο εδώ και

χρόνια γκετοποιημένο κέντρο της ελληνικής(;) πρωτεύ-

ουσας. 

Προβλήματα ασφάλειας λόγω της αυξανόμενης εγκλη-

ματικότητας, προβλήματα οφειλόμενα στο παρεμπόριο

που πλήττει τα εμπορικά καταστήματα και κυρίως προ-

βλήματα και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λόγω της

ανεξέλεγκτης πορνείας και των τριτοκοσμικών συνθηκών

που επικρατούν σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όπου

οι προερχόμενοι από χώρες με μόνιμη την παρουσία επι-

δημιών λαθρομετανάστες συνωστίζονται κατά δεκάδες

και εκατοντάδες σε ερειπωμένα κτίρια, χωρίς νερό και

αποχέτευση. Άθλια και απαράδεκτη για ευρωπαϊκή χώρα

εικόνα, που εκτός των άλλων πλήττει και τον τουρισμό.

Αναγκαστικά, λόγω οικονομίας χώρου, θα σχολιάσω τις

φαντασιώσεις της ελληνικής Αριστεράς στο επόμενο

φύλλο, όπου –μεταξύ άλλων στοιχείων- θα παραθέσω και

την, κατά πρόσφατη δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου, ετή-

σια δαπάνη του ΕΣΥ για την περίθαλψη των μη νομιμο-

ποιημένων λαθρομεταναστών. Μέχρι τότε, συμπολίτες

του μπατιρημένου Γιουνανιστάν, ...ο Αλλάχ μαζί μας,

αφού ο φιλεύσπλαχνος ιμάμης Μπατάρι «προσεύχεται –

όπως δήλωσε- να τα καταφέρει η Ελλάδα αυτές τις δύ-
σκολες ώρες».

Γιουνανιστάν 2010 (Β’ Μέρος)

Επισημάνσεις για τον εποικισμό μας

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Με  δεδομένες  και  επιβεβαιωμένες,

«εγκληματικές»  ενοχές  των περισσο-

τέρων πολιτικών - (εθνοπατέρων)  που

πέρασαν από την  Βουλή  και κυβέρνη-

σαν την Ελλάδα, τουλάχιστον τα  τε-

λευταία  30  χρόνια, προκλήθηκε η επέ-

κταση της διαφθοράς, σε όλες τις  βαθ-

μίδες της  κοινωνικοπολιτικής  ιεραρ-

χίας, που ασκούσε διοίκηση και ελεγκτι-

κή  εξουσία.

Το μεγαλύτερο μέρος του  κρατικού  μη-

χανισμού, είναι βυθισμένο στην  ελεει-

νότερη μορφή, ληστρικής  «αρπαχτής»,

αδια- φορούντες  άπαντες, για την επερ-

χόμενη  εθνική  συμφορά και την ουσια-

στική υποδούλωση της Ελλάδας, στους

αδίστακτους δήμιους - δανειστές της.

Βαθμός τεράστιας ενοχής, ισοδύναμης

με εσχάτη  προδοσία  και  ευτελισμός

της εθνικής μας υπόστασης και αυτής

ακόμα, της ανεξαρτησίας.

Ήδη, «βρισκόμαστε σε οικονομική υπο-

δούλωση».

Εξεταστικές επιτροπές, αποτελούμενες

από συναδέλφους ενόχων της  εθνικής

μας  «κατάντιας»,  καλούνται  να   κατα-

λογίσουν ευθύνες  ενοχής σ’  αυτούς,

όταν και αυτοί οι ίδιοι,  συνέτειναν ή συ-

νέπραξαν,  με τα ΝΑΙ, στους  30  οικονο-

μικούς τακτικούς κρατικούς  προϋπολο-

γισμούς, αποδεχόμενοι να  συμπεριλαμ-

βάνονται σ’  αυτούς, ανελλιπώς   υπέρ-

δανεισμοί  δις ευρώ, που βεβαιωμένα θα

οδηγούσαν, σε πτώχευση την χώρα.  

Ήταν τόσο δυσνόητο, να  αντιληφθούν,

πως  με  τα  άσκοπα και αλλεπάλληλα

δάνεια, οδηγούσαν μοιραία και σύντομα

σε χρεοκοπία την Ελλάδα;;;

Θα  πρέπει τώρα να επιλέξουν μία από

τις δύο ομολογίες:

α) Την ανικανότητα, που σαφώς σημαί-

νει ότι  κακώς  ήσαν και παραμένουν, εν

ενεργεία πολιτικοί, βουλευτές ή υπουρ-

γοί.

β) Την ενοχή, που συνεπάγεται,  δίκην

υποδίκων, στις  όποιες ποινές-δημεύσεις

και ότι συνακόλουθο, ανάλογα με την

έκταση της συμμετοχής ή της ανοχής

στην  «αρπαχτή»  και την  καταλήστευ-

ση  της περιουσίας  του  Δημοσίου.

Συμπερασματικά  αυταπόδεικτο,  ότι

όσοι, δεν μπόρεσαν  να προλάβουν την

χρεοκοπία της χώρας, δεν δικαιούνται

να είναι μέλη εξεταστικών και προανα-

κριτικών επιτροπών της Βουλής, όταν

ήδη  έχομε το  οξύμωρο  και  αντιφατικό

γεγονός,  μία επιτροπή, να  αποφαίνε-

ται  με  πέντε διαφορετικές αποφάσεις,

όσα δηλαδή  είναι και  τα  κόμματα  που

αντιπροσωπεύουν.

Τέτοια δυστυχώς κατάπτωση της εννοί-

ας  του  Δικαίου, κάτω από την εμφανέ-

στατη εξάρτηση της κομματικής  πειθαρ-

χίας.

Αμετανόητοι ήταν, είναι και  παραμέ-

νουν, προσβάλλοντας ξεδιάντροπα την

νοημοσύνη του Ελληνικού λαού, με

απρόβλεπτα  δυσμενέστατες συνέπειες,

για τους ίδιους προσωπικά και για την

χώρα μας, όλοι  όσοι  συνέπραξαν  γι-

αυτή  την  εθνική τραγωδία.

“ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ...ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ”
σε πλήρη εφαρμογή του νομικού θέσφατου

{ένοχος  ένοχον  ου  ποιεί}
--------------------------------  

Επιγραμματικά

Νίκος Θωκταρίδης

οικονομολόγος – φοροτεχνικός 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μεξικανοί δημιούργησαν συνθετικά διαμά-

ντια με πρώτη ύλη την τεκίλα, γεωπόνοι

απέδειξαν ότι οι βαπτισμένες αγελάδες

παράγουν περισσότερο γάλα, και μηχανι-

κοί εφηύραν το σουτιέν που μετατρέπεται

σε αντιασφυξιογόνο μάσκα. Αυτές είναι λί-

γες μόνο από τις ανακαλύψεις που βρα-

βεύθηκαν στα φετινά αντιβραβεία Ig Nobel

που απονεμήθηκαν στο Χάρβαρντ.

Μεγάλο μέρος του επιστημονικού κόσμου

παρευρέθη και φέτος στην τρελή τελετή

που οργανώνει κάθε χρόνο το φοιτητικό χι-

ουμοριστικό περιοδικό “Τα Χρονικά της

Απίθανης Έρευνας”, λίγες ημέρες πριν την

ανακοίνωση των «κανονικών» Νόμπελ στη

Στοκχόλμη.

Τα βραβεία αναλυτικά:

Δημόσιας Υγείας: Έλενα Μπόντναρ και

συνεργάτες, Ιλινόι, ΗΠΑ: Σχεδίασαν και

πατεντάρισαν ένα σουτιέν το οποίο μετα-

τρέπεται σε δύο αντιασφυξιογόνες μάσκες

-μία για την κάτοχο του σουτιέν και μια

δεύτερη για το συνοδό της.

Λογοτεχνίας: Αστυνομία της Ιρλανδίας: Οι

τροχονόμοι της έκοψαν περισσότερες από

50 κλήσεις σε έναν απείθαρχο Πολωνό,

τον «Πράβο Γιάζντι», που δεν εννοούσε να

τηρήσει τα όρια ταχύτητας. «Πράβο Γιάζ-

ντι» στα πολωνικά σημαίνει «δίπλωμα οδή-

γησης».

Ειρήνης: Στον παθολόγο Στέφαν Μπόλι-

γκερ και τους συναδέλφους του στο Πανε-

πιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία. Η με-

λέτη τους διερεύνησε, κατά πόσο ένα

άδειο μπουκάλι μπίρας κάνει χειρότερη ή

λιγότερη ζημιά στο κρανίο σε σχέση με το

γεμάτο μπουκάλι. «Και τα δύο μπορούν να
σπάσουν ένα κεφάλι. Ωστόσο, τα άδεια
μπουκάλια είναι πιο ισχυρά γιατί τα γεμά-
τα, λόγω του διοξειδίου που περιέχουν,
σπάνε πιο γρήγορα», ανέφερε ο Μπόλι-

γκερ στο μήνυμα που έστειλε στους οργα-

νωτές της τελετής.

Μαθηματικών: Γκίντεον Γκόνο, διευθυντής

της Κεντρικής Τράπεζας της Ζιμπάμπουε.

Η χώρα που αγωνίζεται να μειώσει τον

αστρονομικό πληθωρισμό κέρδισε το βρα-

βείο «επειδή έδωσε στους ανθρώπους
έναν απλό τρόπο να ασχολούνται με τους
αριθμούς, από πολύ μικρούς μέχρι πολύ
μεγάλους». Η τράπεζα εξέδωσε χαρτονο-

μίσματα που κυμαίνονται από ένα σεντ μέ-

χρι 100 τρισεκατομμύρια δολάρια Ζιμπά-

μπουε.

Οικονομικών: Στους διευθυντές των τρα-

πεζών Kaupthing Bank, Landsbanki, Glitnir

Bank και Central Bank που κατέρρευσαν

στην Ισλανδία. Πέτυχαν «να δείξουν ότι οι
μικρές τράπεζες μπορούν πολύ γρήγορα
να μεταμορφωθούν σε μεγάλες και το
αντίστροφο».

Χημείας: Χαβιέ Μοράλες και συνεργάτες

στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού.

Δημιούργησαν συνθετικά διαμάντια με

πρώτη ύλη την τεκίλα.

Ιατρικής: Ντόναλντ Ούνγκερ από το Θάου-

ζαντ Όουκς της Καλιφόρνια. Καθημερινά

για 60 χρόνια «τέντωνε» τις αρθρώσεις

της αριστερής παλάμης, αλλά όχι της δε-

ξιάς, για να αποδείξει ότι δεν προκαλεί αρ-

θρίτιδα στα δάχτυλα.

Φυσικής: Κάθριν Ουίτκομ του Πανεπιστημί-

ου του Σινσινάτι και συνεργάτες. Εξήγη-

σαν με μαθηματικά εργαλεία γιατί οι

έγκυες γυναίκες δεν χάνουν την ισορροπία

τους.

Κτηνιατρικής: Κάθριν Ντάγκλας και Πίτερ

Ρόουλινσον του Πανεπιστημίου του Νιου-

κάστλ στη Βρετανία. Έδειξαν ότι οι αγελά-

δες με ονόματα είναι πιο παραγωγικές από

τις ...αβάπτιστες.

Βιολογίας: Φουμιάκι Ταγκούτσι και συνερ-

γάτες στο Πανεπιστήμιο Κιτασάτο στην Ια-

πωνία. Απέδειξαν ότι τα απορρίμματα από

την κουζίνα μπορούν να μειωθούν κατά

90% κατά μάζα, αν υποβληθούν σε επε-

ξεργασία με βακτήρια από τα κόπρανα του

γιγάντιου πάντα.

(Newsroom ΔΟΛ)

Απονομή των αντι-Νόμπελ,

“τρελές” ανακαλύψεις

Μείζον πολιτικό ζήτημα έχει δημιουργηθεί με την απαρά-

δεκτη κίνηση της NOKIA να αφαιρέσει την Κύπρο από τους

χάρτες πλοήγησης στα τηλέφωνά της. 

Σε παλιότερες εκδόσεις, ο χάρτης της Κύπρου υπήρχε

ολοκληρωμένος και λεπτομερής. Τώρα, για κάποιο περίερ-

γο λόγο η Κύπρος “απλά” εξαφανίστηκε.

Κύπριος πελάτης, επικοινώνησε με την ΝΟΚΙΑ καταγγέλο-

ντας εγγράφως την παραξενη εξαφάνιση ενός ολόκληρου

κράτους απ’ τους χάρτες της. 

Η απάντηση της εταιρείας κινητών τηλεφώνων, ήταν ακό-

μα πιο εξοργιστική, αφού τον παρέπεμψε στην Τουρκική

διοίκηση (Turkish part authority)!! Η ακριβής απάντηση

ήταν: “We would like to... inform you that due to legal au-

thorities from Turkey, all data and marks according the mpas,

had to be removed. There will be no navigation for Cyprus

any more, as far as it concerns Nokia part. Apparently you

have to refer to your operator or to a Turkish part authority”.
Ελεύθερη μετάφραση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω

των νομικών αρχών της Τουρκίας, όλα τα δεδομένα του χάρτη

έπρεπε να αφαιρεθούν. Δεν θα υπάρχει πλέον πλοήγηση για την

Κύπρο από τη μεριά της NOKIA. Προφανώς θα πρέπει να απευθυν-

θείτε στο λειτουργό δικτύου σας, ή στις Τουρκικές αρχές.

Αγανακτισμένος πλεόν ο Κύπριος πελάτης της εταιρείας

τους απάντησε: “είμαι σίγουρος ότι όλοι εκεί γνωρίζετε,
ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος από το 1960 και μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το 2004. Η κίνησή
σας είναι αντίθετη με κάθε διεθνή νόμο και σας γνωστο-
ποιώ ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αγοράσω κανένα
προϊόν της εταιρείας μέχρι να αποκατασταθεί το λάθος”. 

(Ελεύθερη μετάφραση από Αγγλικό κείμενο).

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο προκειμένου να  διασταυρώ-

σουμε την είδηση, με λύπη μας αποκαλύψαμε, από το επί-

σημο site της ΝΟΚΙΑ, ότι πράγματι ισχύει! Μάλιστα, έχει

δεχτεί πάμπολα μηνύματα διαμαρτυρίας. 

Μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα και στον Κυπριακό

τύπο η εταιρεία άλλαξε ...ρότα.

Δημοσιεύουμε σε ελεύθερη μετάφραση τις δύο τελευταί-

ες επίσημες απαντήσεις που έχει δώσει η ομάδα συζήτη-

σης της ΝΟΚΙΑ. 

Για ποιά αμεροληψία μιλάνε?

Στις 17 Νοεμβρίου λοιπόν, γράφει: “η ΝΟΚΙΑ έχει λάβει
γνώση των δημοσιεύσεων σε Κυπριακά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης σχετικά με την παράλειψη των χαρτών πλοή-
γησης της Κύπρου. Βρίσκεται σε συζητήσεις τόσο με τις
Κυπριακές αρχές όσο και με τους εκπροσώπους της Τουρ-

κοκυπριακής κοινότητας ώστε να βρεθεί μια λύση για την
υπόθεση(!). Προς το παρόν το προϊόν Ovi Maps, δεν θα πε-
ριλαμβάνει λεπτομερείς χάρες της Κύπρου. Η ΝΟΚΙΑ σέ-
βεται φυσικά και αναγνωρίζει την κυριαρχία της Δημοκρα-
τίας της Κύπρου, όμως είναι δεσμευτική πολιτική της εται-
ρείας να έχει ουδέτερη και αμερόληπτη στάση όσον αφο-
ρά τα πολιτικά ζητήματα. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώ-
μη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκλήθηκε”.

Ενώ στις 23 Νοεμβρίου επανέρχεται λέγοντας ότι έχει

αφαιρέσει πολλά μηνύματα διαμαρτυρίας πελατών της

από την ιστοσελίδα της(!!!) διότι δεν μπορεί να υποστηρί-

ξει την συνέχιση πολιτικής συζήτησης εφόσον οι συνομι-

λίες με τις Κυπριακές αρχές είναι σε εξέλιξη. 

“Στο μεταξύ σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρεία δεν θα πά-
ρει το μέρος καμιάς απ’ τις δύο πλευρές και θα παραμένει
προσηλωμένη στην επίλυση του ζητήματος που αφορά
τους χάρτες της Κύπρου, με τρόπο που να είναι αποδε-
κτός από όλους τους ενδιαφερόμενους. Και πρόσθεσε, ότι
εργάζονται ώστε να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και οι
χάρτες να είναι προσβάσιμοι από τους πελάτες όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα”.

Εμείς συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι σχέση έχουν οι

Τουρκικές αρχές με το αν οι χάρτες της Κύπρου θα υπάρ-

χουν στην πλοήγηση της εταιρείας ή όχι. Από πότε κάποιο

άλλο κράτος αποφασίζει για ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος? 

Όσοι θέλετε να δείτε περισσότερα για το θέμα επισκε-

φθείτε την ιστοσελίδα συζητήσεων της ΝΟΚΙΑ: http://dis-

cussions.nokia.co.uk ενώ μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε

στέλνοντας e-mail στο store.support@ovi.com

...Εξαφανίστηκε ο χάρτης της Κύπρου από τη Νόκια
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Στα πλαίσια προστασίας και ανάδειξης

των μνημείων της περιοχής υπεγράφη

από τον Νομάρχη Λ. Κουρή η σύμβαση

για την εκπόνηση μελέτης συντήρη-

σης και αποκατάστασης του Ναού Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Ωρωπού, σε συνερ-

γασία με την 1η Εφορεία Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων.

Ο Ναός αυτός, που χρονολογείται από

το 1619, σύμφωνα με επιγραφή στο

εσωτερικό του, παρουσιάζει σημαντι-

κά προβλήματα ρηγματώσεων και πι-

θανόν θεμελιώσεως. Στο εσωτερικό

αλλά και εξωτερικά στο εξωνάρθηκα

διασώζονται σημαντικές τοιχογραφίες

του 17ου αιώνα.

Στα πλαίσια της προς εκπόνηση μελέ-

της θα γίνει:

― πλήρης αρχιτεκτονική αποτύπωση

του ναού και του περιβάλλοντος χώ-

ρου

― διάγνωση των άμεσων προβλημά-

των του μνημείου και του περιβάλλο-

ντος χώρου 

-πρόταση συντήρησης και αποκατά-

στασης του Ναού, προκειμένου να

αναδειχθούν τα ιστορικά και αρχαιο-

λογικά  χαρακτηριστικά του.

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρω-

θεί εντός τριμήνου.

Επίσης με απόφαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου εγκρίθηκε σύναψη Προ-

γραμματικής Σύμβασης με το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την

εκτέλεση του έργου συντήρησης και

αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοι-

μήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) στην

Ραφήνα.

Με τα έργα που προβλέπονται διαφυ-

λάσσεται και αναδεικνύεται η σημαντι-

κή αρχαιολογική και πολιτιστική αξία

του μνημείου που χρονολογείται στον

18ο αιώνα. Ο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Ραφήνας είναι ένα επίμηκες κτί-

σμα συνολικού μήκους 22 μέτρων, το

οποίο αποτελείται από ένα μικρών δια-

στάσεων αρχικό ναό, ένα ευρύχωρο

μεταγενέστερο πρόναο δύο τμημάτων

και ένα ακόμη νεότερο προστώο.

Οι επεμβάσεις στον Ναό θα γίνουν

σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την

1η  Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

μελέτη, μετά την γνωμοδότηση του

Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττι-

κής.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι

263.000 ευρώ και θα καλυφθεί από ίδι-

ους πόρους της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής.

Ο μεγάλος Γερμανός συγγραφέας Έρχαρτ Κέστνερ έκανε την εξής εξομολό-

γηση. «Στα 1952 πήγα για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, στην Αθήνα. Η γερ-
μανική πρεσβεία, όταν άκουσε πως είχα πρόθεση να πάω στην Κρήτη, μου συ-
νέστησε, επειδή ήταν πολύ νωρίς ακόμα και οι πληγές από τη γερμανική κατο-
χή ανεπούλωτες, να λέω πως είμαι Ελβετός. Αλλά εγώ τους ήξερα τους Κρή-
τες. Από την πρώτη στιγμή είπα πως ήμουν Γερμανός και όχι μόνο δεν κακό-
παθα, αλλά ξανάζησα παντού όπου πέρασα τη θρυλική κρητική φιλοξενία.

»Ένα σούρουπο, καθώς ο ήλιος βασίλευε, πλησίασα το γερμανικό νεκροταφείο,

έρημο με μόνο σύντροφο τις τελευταίες ηλιαχτίδες. Έκανα όμως λάθος. Υπήρχε

εκεί και μια ζωντανή ψυχή, ήταν μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Με μεγάλη μου έκ-

πληξη την είδα ν' ανάβει κεριά στους τάφους των Γερμανών νεκρών του πολέμου

και να πηγαίνει μεθοδικά από μνήμα σε μνήμα. Την πλησίασα και τη ρώτησα. Εί-

στε από εδώ; 

Μάλιστα. 
Και τότε γιατί το κάνετε αυτό; Οι άνθρωποι αυτοί σκότωσαν τους Κρητικούς». 
Και γράφει ο Κέστνερ. 

«Η απάντηση, μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να δοθεί». 

Απαντά η γυναίκα: «Παιδί μου, από τη προφορά σου φαίνεσαι ξένος και δεν θα
γνωρίζεις τι συνέβη εδώ στα 41 με 44. Ο άντρας μου σκοτώθηκε στη μάχη της
Κρήτης κι έμεινα με το μονάκριβο γυιό μου. Μου τον πήραν οι Γερμανοί όμηρο
στα 1943 και πέθανε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, στο Σαξενχάουζεν. Δεν
ξέρω πού είναι θαμμένο το παιδί μου. Ξέρω όμως πως όλα τούτα ήταν τα παι-
διά μιας κάποιας μάνας, σαν κι εμένα. Και ανάβω στη μνήμη τους, επειδή οι μά-
νες τους δεν μπορούν να 'ρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα μια άλλη μάνα θα ανάβει
το καντήλι στη μνήμη του γυιού μου»...
Σωστά έγραψε ο Γερμανός, ότι «Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να δοθεί η

απάντηση αυτή». Λέμε εμείς. Ναι, στην Ελλάδα την ταλαιπωρημένη και απ'

όλους αδικημένη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

Σωτήρα Αμμοχώστου
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Σημερινή»

«Μόνο στην Ελλάδα 
θα μπορούσε να δοθεί...»

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, με τη διακαναλική του συ-

νέντευξη λίγες  ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές

αλλά κυρίως αυτές της εκλογής περιφερειαρχών, ενός

ετερόκλητου και αμφισβητούμενου θεσμού, τους έδωσε

καθαρά κομματικό χαρακτήρα και πολιτικοποίησε ένα

θεσμό που ναι μεν πάντοτε ήταν πολιτικοποιημένος αλ-

λά όχι στο βαθμό και την ένταση που έδωσε ο κ. Γ. Πα-

πανδρέου.

Ως γνωστό το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει τη δομή

που είναι απαραίτητη για την αναπροσαρμογή του και

την ανάδειξη νέων μορφών λόγου και κυρίως νέων προ-

τάσεων που είναι απαραίτητες για την  εξέλιξή του και

την αυτοπροστασία του από κατεστημένες νοοτροπίες

που έχουν καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας στη χώ-

ρα μας. Μόνο το γεγονός ότι για να βάλει υποψηφιότη-

τα ένας απλός πολίτης έπρεπε να συμμετέχει σε συν-

δυασμό με αριθμό συνυποψήφιων όσες οι εκλεγόμενες

θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου του συν ένα.

Επί πλέον δεν καταμετρά τις ψήφους διαμαρτυρίας που

αποτελούν άρνηση του ίδιου του πολιτικού συστήμα-

τος, πέρα από την άρνηση ενός συγκεκριμένου κομμα-

τικού συνδυασμού. Μία καταμετρημένη άρνηση του ίδι-

ου του πολιτικού συστήματος είναι δείκτης της αστο-

χίας του και οδηγός για μία αναδιάρθρωση ή αναδόμη-

ση του.

Εκ των πραγμάτων η έλλειψη άλλου πολιτικά αναγνωρι-

σμένου τρόπου  διαμαρτυρίας ανάγκασε το λαό να επι-

λέξει την αποχή, το λευκό ή το άκυρο σαν έκφραση

απόρριψης του πολιτικού συστήματος και κατά κύριο

λόγο της κυβέρνησης που το εκφράζει.  Η συνήθης απο-

χή αποτελεί στατιστικώς το 15% του εκλεκτορικού σώ-

ματος, είτε λόγω παραλείψεων στον καταρτισμό του εί-

τε λόγω προσωπικών δυσκολιών ορισμένων ψηφοφό-

ρων. Στις εκλογές αυτές η αποχή έφτασε το 50% του

εκλεκτορικού σώματος και αφαιρώντας τη συνήθη απο-

χή καταλήγουμε ότι το 35% είναι ενσυνείδητη αποχή

και προσθέτοντας τα 10% άκυρα και λευκά έχουμε ότι

το 45% των πολιτών απέρριψαν το ίδιο το πολιτικό σύ-

στημα πράγμα που σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε  εκλε-

γείς με 50% δεν αντιπροσωπεύει παρά το 50%Χ55%

=27.5% της Λαϊκής ετυμηγορίας.

Με την αποχή και τη λευκή του ψήφο ο λαός έκανε σα-

φή την περιφρόνησή του προς το φαύλο πολιτικό σύ-

στημα, το κυρίως υπεύθυνο όχι μόνο για την οικονομική

αλλά και για την ηθική, πολιτική, εθνική και πολιτιστική

παρακμή του τόπου που έχει καταλήξει σε κατοχή της

χώρας από τοκογλύφους και σκοτεινούς επιβουλευτές

της εθνικής κυριαρχίας του. 

Η σημερινή πολιτική καμαρίλα με προεξάρχοντες τον

Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπο-

λίτευσης ερμήνευσαν αυτό το πενιχρό αποτέλεσμα σαν

νίκη του κόμματος τους αντίστοιχα, αποκρύπτοντας

ανεύθυνα όχι μόνο την πολιτική τους ήττα, αλλά κυρίως

τα πραγματικά προβλήματα της χώρας που την οδηγούν

σε χρεοκοπία και εθνική μειοδοσία στη σκακιέρα του

σύγχρονου αδηφάγου γεωπολιτικού παιχνιδιού. 

Τα μέσα μαζικής επιρροής συντάχθηκαν πλήρως με την

παραχάραξη της λαϊκής ετυμηγορίας που εκτελεί το

υπό κατάρρευση  πολιτικό σύστημα και από τη μεριά

τους χειροκροτούν το κόμμα που το καθένα  συντηρεί

για την δική του επιβίωση. Τέτοια παραχάραξη εκλογι-

κών αποτελεσμάτων είχαμε δει μόνο σε φοιτητικές

εκλογές, όπου η κάθε παράταξη εορτάζει τη δική της νί-

κη.

Δυστυχώς ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν άνοιξε το

στόμα του ούτε κούνησε το δακτυλάκι του, κρυβόμενος

πίσω από τη νομική αλλά όχι ουσιαστική κάλυψη, που

του παρέχει το κουτσουρεμένο Σύνταγμα της πρωθυ-

πουργικής δημοκρατίας όπως αλλοιώθηκε από τα λαμό-

για της μεταπολίτευσης. Όμως το Σύνταγμα με την τε-

λευταία του παράγραφο παραχωρεί την ουσιαστική του

φύλαξη στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Ήλθε  πλέον η ώρα που ο λαός καλείται να προστα-

τεύσει μόνος του το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και

να αναλάβει τη σωτηρία της χώρας από την καθοδηγού-

μενη οικονομική παρακμή και τον συνεπαγόμενο εθνο-

μηδενισμό της. 

Ηλίας Σταμπολιάδης 
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

15/11/2010

Η Παραχάραξη της Λαϊκής Ετυμηγορίας

Αποκατάσταση των Ναών  Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Ωρωπού & Ραφήνας
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Με την ευκαιρία του εορτασμού του Καθεδρικού Να-

ού Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης ο Δήμος Βάρης γιόρ-

τασε με ξεχωριστή λαμπρότητα τα Εισόδια της Υπε-

ραγίας Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου.  

Μετά τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Υπεραγίας

Θεοτόκου και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του

Δήμου Βάρης, οι πολίτες έδωσαν ένα μεγάλο «πα-

ρών» στον εορτασμό, που παραδοσιακά γίνεται με

μεγαλη επισημότητα και εορταστική ατμόσφαιρα.

Η κολοκυθόπιτα που παραδοσιακά φτιάχνεται από

τις γυναίκες της πόλης, έγινε ανάρπαστη.

Τον εορτασμό τίμησαν με την παρουσία τους, οι βου-

λευτές της Περιφέρειας Αττικής Β. Οικονομου, Γ.

Βλάχος, Ν. Καντερες, Αθ. Μπούρας, ο Νομάρχης

Λεωνίδας Κουρής, η νομαρχιακή σύμβουλος Μαίρη

Φουρναρακη, σύσσωμη η δημοτική Αρχή Βάρης, δη-

μοτικοί σύμβουλοι,  εκπρόσωποι του Στρατού, των

αστυνομικών και λιμενικών Αρχών.

Παραβρέθηκαν επίσης ο νεοεκλεγμενος δήμαρχος

του Καλλικράτειου Δήμου 3Β Γρ.Κασιδόκωστας, ο

επικεφαλής της αξιωματικής νέας δημοτικής μειο-

ψηφίας Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, και βεβαίως σύμ-

βουλοι από τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα.

Τι γιορτάζεται στα εισόδια της Θεοτόκου;

Η Άννα, μητέρα της Θεοτόκου, όλη σχεδόν τη γόνι-

μη ζωή της στείρα,  μαζί με τον άνδρα της Ιωακείμ,

προσευχήθηκαν να τους χαρίσει ο Θεός ενα παιδί.

Αν υλοποιείτο η επιθυμία τους, αμέσως θα το αφιέ-

ρωναν στο Θεό.

Πράγματι, η Αννα γέννησε την Μαρία (Υπεραγία Θε-

οτόκο). 

Όταν η Μαρία έγινε τριών χρονών, την πήραν οι γο-

νείς  και την πήγαν στο Ναό. Την παρέδωσαν στον

αρχιερέα Ζαχαρία. Εκεί η Παρθένος έμεινε δώδεκα

χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο αρχάγγελος Γα-

βριήλ προμήθευε την Παναγία με τροφή ουράνια. 

Αυτή  την  επέτειο  γιορτάζομε  στις  21  Νοεμβρίου.    

Παραδόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης η μελέτη

της πράξης εφαρμογής του Κόρμπι. 

Μετά από 20 και πλέον χρόνια, ολοκληρώθηκε η σύνταξη των πι-

νάκων της πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης του ΚΟΡΜΠΙ

Βάρης. 

Ετσι γίνεται τακτοποίηση των ιδιοκτησιών και απόδοση των τελι-

κών οικοπέδων καθώς και ο υπολογισμός των υποχρεώσεων και δι-

καιωμάτων των ιδιοκτητών. Είναι γνωστό ότι η αποσπασματική αυ-

τή οικιστική ανάπτυξη του Κόρμπι δημιούργησε σοβαρά προβλήμα-

τα στο Δήμο και ήταν ένα στοίχημα που είχε βάλει ο Δήμαρχος Πα-

ναγιώτης Καπετανέας το οποίο πέτυχε.

Η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί τις προ-

σεχείς ημέρες.

Παραδόθηκε η μελέτη Πράξης Εφαρμογής στο Κόρμπι

Η γιορτή της Πολιούχου, “Εισόδια της Θεοτόκου” στη Βάρη

Προηγείται της λιτάνευσης της εικόνας η Φιλαρμονική του Δήμου Βάρης

Η λιτάνευση της εικόνας.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής σε αναμνηστική φωτογραφία με την νο-
μαρχιακη σύμβουλο Μαίρη Φουρναράκη και την Αντιδήμαρχο Δήμητρα
Σουτόγλου.

Στις εκλογές δεν τα βρήκαν,  αλλά και οι δύο διάκεινται φιλικά.

Στο τραπέζι με τις πίττες  παρακάθησαν όλοι και αντάλλαξαν χειραψίες.
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Μετά από τέσσερα χρόνια συστηματικής δουλειάς από την Κοινότητα Παλαιάς

Φώκαιας και τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, το Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαιάς

Φώκαιας, ένα έργο πνοής για ολόκληρο το Δήμο Σαρωνικού ξεκίνησε.

Το πρώτο στάδιο του έργου που περιλαμβάνει την ανάθεση και εκπόνηση των

οριστικών μελετών ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης του σχετικού

διαγωνισμού, από τη Νομαρχία.

Οι μελέτες που θα ανατεθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 είναι: 

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας - Υπο-

έργο 1: Μελέτες λιμενικών έργων & Η/Μ, Αξιολόγηση γεωτεχνικών & Γεωτεχνι-

κή μελέτη» και 

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας - Υπο-
έργο 2: Γεωτεχνικά (Εργασίες υπαίθρου και Εργαστηριακές δοκιμές)».

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας  Μανώλης Τσαλικίδης δήλωσε

σχετικά: «Είμαστε ευτυχείς γιατί οι προσπάθειες μιας ολόκληρης τετραετίας
από την Κοινότητα και τη Νομαρχία έπιασαν τόπο. Το έργο που η πόλη μας και
ολόκληρη η περιοχή περίμεναν επί δεκαετίες ξεκίνησε». 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Η Φώκαια με το λιμάνι όπως είναι σήμερα.

Η μακέτα του λιμανιού όπως θα διαμορφωθεί.

Ευχαριστώ θερμά τους δημότες 

και των τριών πόλεων 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

που με ετίμησαν με την ψήφο τους

και με εξέλεξαν Δημοτικό Σύμβουλο

για τη νέα Δημοτική Αρχή.

Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος

της εμπιστοσύνης τους.

Διονύσης 

Γεωργουλόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Το EIKAΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
του Πνευματικού Κέντρου Κορωπίου 

λειτουργεί κανονικά

Σχετικά με δημοσίευμα του δημοσιογραφικού portal Μεσόγεια News που

αναφέρεται σε διακοπή των μαθημάτων του  Εικαστικού Σχολείου του

Πνευματικού Κέντρου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το EIKAΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του Πνευματικού Κέντρου και τα τμήματά
του λειτουργούν  κανονικά. Δεν προβλέπεται διακοπή των μαθημάτων
τους. Οι «φήμες» για διακοπή καθώς και η «ανεπίσημη ενημέρωση» που
φαίνεται να  έγινε σε γονείς και μαθητές δεν εκφράζουν τον Πρόεδρο του
Δ.Σ του Πνευματικού Κέντρου και Δήμαρχο Κρωπίας Θεόδωρο Αθανασό-
πουλο και προφανώς δεν ισχύουν».
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Επέστησε την προσοχή στην δυναμική που πρέπει
να πάρει ο “Καλλικράτης”.  Η υποτίμηση, αλλά και η
υπερτίμηση της νέας εξουσίας, αποτελούν τους δύο
βασικούς κινδύνους της μεταρρύθμισης, γιατί θα
οδηγήσουν αυτομάτως σε κακή συνεργασία με την
Κυβέρνηση, τη Βουλή και όλες τις τοπικές αρχές.

Κλείνοντας απηύθυνε έκκληση στους αιρετούς των

ΟΤΑ, να δώσουν έμφαση στο εγχείρημα της πράσι-

νης ανάπτυξης και του προγράμματος Ελλάδα που

συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση του περιβάλλο-

ντος, της οδικής ασφάλειας και της τοπικής επιχει-

ρηματικότητας και να δουλέψουν όλοι μαζί για την

αύξηση της απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ.

Ο Γ. Παπανδέου μιλώντας στη διημερίδα αναφέρθη-

κε στα σημεία που χωλαίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση

και στο τι μπορει να κάνει με τα “περισσότερα εργα-

λεία” που θα τους δοθούν. 

Αποτυπώνουμε στιγμιότυπα της ομιλίας του:

«Υπάρχουν προγράμματα, που έρχονται από το κέ-
ντρο ουσιαστικά και, πολλές φορές, είτε αναπαρά-
γουν το κάθε ένα το ίδιο πρόγραμμα, χωρίς στόχευ-
ση, αλλά υπάρχουν και υποδομές που δεν αξιοποι-
ούνται ένθεν και ένθεν, μεταξύ τους. Βεβαίως, ελά-
χιστη σχέση έχουν -κι αυτό είναι ακόμη χειρότερο -
με την ανάγκη περιφερειακής ανάπτυξης. Ουσιαστι-
κά, ήταν χρήσιμα για να γεμίζουν καφετέριες ή
υπνοδωμάτια, αλλά ποτέ δεν συσχετίστηκαν ευθέως
με την περιφερειακή ανάπτυξη ή και με τις γενικότε-
ρες ανάγκες της Περιφέρειας.
Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι αυτά γίνονται και θα γίνονται
πια, όλο και περισσότερο, εργαλεία στα δικά σας χέ-
ρια, όπως η εφαρμοσμένη έρευνα, για να μπορείτε
να πείτε εσείς ποια είναι τα προϊόντα και ποιες οι
υπηρεσίες, που μπορεί να αναπτυχθούν στον τόπο
σας, που θα είναι ανταγωνιστικές, που θα είναι χρή-
σιμες, που θα φέρουν επενδύσεις. Να μπορείτε να
αποφασίζετε εσείς ποιες είναι οι καινοτομίες, που
θα μπορούσαν να μπουν στο χώρο των επιχειρήσε-
ων της περιοχής σας, για να μπορέσετε να αντιμε-
τωπίσετε το θέμα της ανεργίας.
Ποια είναι η εκπαίδευση ή η μετεκπαίδευση του ντό-
πιου δυναμικού, η συνεχής μετεκπαίδευση, η συνε-

χής πρόσβαση όλων των πολιτών, κάθε ηλικίας, στη
γνώση, στην έρευνα και στην πληροφόρηση. Μια άλ-
λη αντίληψη για την παιδεία, ως μια συνεχής επε-
ξεργασία και καινοτομία του αντικειμένου που έχε-
τε, είτε εσείς, στην Περιφέρεια, είτε συνολικά, ως
χώρα, στην οικονομία.
Η δική σας επιμόρφωση, θεωρώ ότι είναι για όλους
μας συνεχής ανάγκη, ούτως ώστε, με τις διεθνείς
εξελίξεις, να μαθαίνουμε όλο και περισσότερο. Να
μαθαίνουμε καταρχήν ο ένας από τον άλλο. Υπάρχει
τεράστια εμπειρία σε αυτή την αίθουσα, είτε από το
χώρο της Αυτοδιοίκησης, είτε από τους άλλους χώ-
ρους από όπου έχετε προέλθει. 

Στόχος μας είναι, τόνισε, όλες οι υπηρεσίες που
αφορούν άμεσα στον πολίτη και στη ζωή του, να βρί-
σκονται δίπλα του. Οι αποφάσεις και ο σχεδιασμός
για τη λειτουργία τους, να γίνονται επίσης δίπλα
του, με τη συμμετοχή του, από τις υπηρεσίες υγείας,
μέχρι την παιδεία, τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια.
Γι' αυτό και όπως είπα, ένα από τα κεντρικά ζητήμα-
τα της συζήτησης που έχουμε ξεκινήσει με όλους
τους αρμόδιους φορείς για την παιδεία, είναι κι αυ-
τός: ο τρόπος με τον οποίο θα διοικούνται τα Πανε-
πιστήμια, καθώς και η συμμετοχή της τοπικής κοινω-
νίας και των φορέων της, σε κάθε ένα από αυτά.

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας για το κράτος, για το
πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον. Γι' αυτό, σας καλώ
να εργαστούμε από κοινού και μαζί. Στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος που ήδη εφαρμόζε-
ται, με τις διαδικασίες επιμόρφωσης, όπου συμμετέ-
χετε και εσείς, αλλά και οι υπάλληλοι των φορέων,
κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Και πιστεύω ότι
αυτή είναι και η καλύτερη ένδειξη αισιοδοξίας γι’ αυ-
τή τη νέα αρχή, που πρέπει να διαμορφώσουμε στην
ελληνική κοινωνία, μέσα από μια μεγάλη κρίση, που
σίγουρα πόνεσε και πονάε». 

Ο επανεκλεγείς Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πα-

τούλης, έκανε και σχετικές δηλώσεις.

Ο νέος Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης,

που παραβρέθηκε  είχε την ευκαιρία να συζητήσει

και να ανταλλάξει απόψεις με τους Δημάρχους των

Μεσογείων και της Ανατολικής Αττικής που παρα-

βρέθηκαν, καθώς και με ομολόγους του από όλη την

Περιφέρεια Αττικής, επάνω στα θέματα που αφο-

ρούν στην εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικρά-

της». 

Οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι ...εκπαιδεύονται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβούλευση

Για το πρώτο θέμα της  ημερήσιας διάταξης που αφορά  την λή-

ψη απόφασης για  έγκριση πρότασης για την «Ανάπλαση - Πρά-

σινο - Ποιότητα Ζωής», η Δημαρχιακή Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη της:

α. Την από 13/10/2010 εισήγηση του Δημάρχου του Δήμου Βά-

ρης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 137/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτρο-

πής.

2. Την πρόταση του μελετητή για την «Ανάπλαση – Πράσινο –

Ποιότητα Ζωής».

3. Την «Τεχνική Έκθεση – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010» της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης.

4. Tο άρθρο 79 και 82 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).

5. Το γεγονός ότι τα παραπάνω τέθηκαν σε δημόσια διαβού-

λευση από τις 31/7/2010 έως τις 10/9/2010 και κατόπιν απόψε-

ων που κατατέθηκαν στη Δημαρχιακή επιτροπή.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

β. Την πρόταση του Προέδρου για την λήψη απόφασης για

έγκριση πρότασης για την «Ανάπλαση - Πράσινο - Ποιότητα

Ζωής»

γ. Τις απόψεις των παρόντων μελών της  Δημαρχιακής Επιτρο-

πής και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την διαβούλευση σχετικά με τη μελέτη «Ανάπλαση – Πράσινο

– Ποιότητα Ζωής», σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση  του

γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας και την συνημμένη «Τεχνι-

κή Έκθεση» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης.

Θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα για 15ημέρρες έως και

10/12/2010 για τυχόν υποβολή διαφωνιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 194/2010.

Αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως κάτω:

Ο  Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής

Παναγιώτης Καπετανέας

Τα  μέλη: Σουτόγλου Δήμητρα, Μακρή Γούλα Μαργαρίτα, Πα-

σπαλιάρη Τασία & Μελιδώνης Παναγιώτης

Πιστό αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Χριστουγεννιάτικη φιλοξενία παιδιών από την πρώην Γιουγκοσλαβία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για δέκατη έβδομη συνεχή χρονιά, διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σερ-

βικό Ερυθρό Σταυρό πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8-16 ετών σε ελληνικές οικογένειες.

Για την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, οι ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το

πρόγραμμα έχουν οριστεί ως εξής:

19 Δεκεμβρίου άφιξη - 4 Ιανουαρίου αναχώρηση

Η μετακίνηση των παιδιών από και προς τη χώρα τους θα γίνει με λε-

ωφορεία της εταιρίας επιλογής του Ερυθρού Σταυρού Σερβίας.

Ολα αυτά τα χρόνια, στο Δήμο Βούλας φιλοξενούνται  παιδιά με

πρωτοβουλία πολιτών και τη συμβολή του Δήμου.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Βούλας στο 213 2020119, υπεύθυνη Αδ. Νικολάου.
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Ολοκληρώθηκε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις η προετοιμασία του σχεδια-

σμού για την αντιμετώπιση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας για την χειμερινή πε-

ρίοδο 2010-11, από το Συντονιστικό Νομαρχιακό  Οργανο (ΣΝΟ), υπό την προε-

δρία του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής  Λ. Κουρή. 

Στις συνεδριάσεις έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και των

Δήμων των Κοινοτήτων  της Ανατολικής Αττικής, οι προϊστάμενοι των Αστυνο-

μικών και Πυροσβεστικών υπηρεσιών και εκπρόσωποι των κρατικών υπηρεσιών

και εθελοντικών οργανώσεων.

Με βάση το γενικό περίγραμμα του σχεδίου της Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής

Προστασίας, έγινε εξειδίκευση κατά περιοχή των απαιτουμένων μέτρων και

ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο, τυχόν

προβλήματα κατά την φετεινή χειμερινή περίοδο.

Από πλευράς Νομαρχίας έγινε ενημέρωση για:

― την προώθηση των διαδικασιών για τον καθαρισμό των ρεμάτων, μετά την

αποστολή της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Υποδομών. Ιδιαίτερη έμ-

φαση θα δοθεί   στον   καθαρισμό των Φραγμάτων ανάσχεσης στις περιοχές

Μαραθώνα, Πικερμίου, Ραφήνας, Γραμματικού, Βαρνάβα και Καπανδριτίου.

― την προμήθεια άλατος και μίσθωσης εκχιονιστικών και βαρέων μηχανημάτων.

― την ανακατασκευή της γέφυρας της οδού Αρίωνος στη περιοχή  Ραφήνας και

της γέφυρας του ρέματος Πετρέζα στην περιοχή Σπάτων.

Στην συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις από εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτή-

των, των σωμάτων ασφαλείας και των κρατικών υπηρεσιών, που έκαναν ειδικό-

τερη αναφορά σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια του χει-

μώνα επιμέρους περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης αποφασίστηκε:

― η άμεση σύγκληση από τους Δήμους και τις Κοινότητες των  ΣΤΟ (Συντονι-

στικά Τοπικά Όργανα) για να υπάρξει συντονισμός σε τοπικό επίπεδο και

αναλυτική ενημέρωση των νεοεκλεγεισών δημοτικών αρχών από τους σημε-

ρινούς επικεφαλής των ΟΤΑ που συνενούνται από 1/1/2011.

― η προώθηση στα αρμόδια Υπουργεία του αιτήματος χρηματοδότησης πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης για τις δράσεις που θα αναλη-

φθούν κατά την χειμερινή περίοδο 2010-11.

― η επικαιροποίηση από κάθε Δήμο και Κοινότητα των καταλόγων μηχανημά-

των και χειριστών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέραν εκείνων που

διαθέτει η Νομαρχία.

Την περασμένη Τετάρτη συναντήθηκαν, μετά από κάλεσμα

του ΣΤΟ οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας του Δή-

μου Βούλας, επικεφαλής του οποίου είναι ο δημοτικός

σύμβουλος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.

Είχαν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με την

προστασία της πόλης από ανεπιθύμητα καιρικά φαινόμε-

να, και βεβαίως ο νεοεκλεγείς δήμαρχος του Καλλικράτει-

ου 3Β.

Στην παρουσίαση που εγινε από τον Π. Σωτηρόπουλο, το-

νίστηκαν οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για να

υπάρχει ετοιμότητα, αλλά και τα μέτρα που πρέπει να λη-

φθούν για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

στην πόλη.

Οπως σημειώνουμε στο πιο πάνω κείμενο του ΣΝΟ (Συ-

ντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου), είναι απαραίτητες

αυτού του είδους οι συναντήσεις προκειμένου να υπάρξει

ετοιμότητα.

Αναφέρθηκε σε προβλήματα, που παρά τις προσπάθειες,

δεν μπόρεσαν να λυθούν. Από τα μεγάλα που χρειάζονται

ένα πρόγραμμα και έναν σχεδιασμό, αλλά και εκείνα τα μι-

κρά· της έλλειψης ενός μπουκαλιού νερού, ή γαντιών ή...

τις ώρες της δράσης, που τα βάζουν από τη δική τους τσέ-

πη οι εθελοντές!!

― Δύο 12τοννα πυροσβεστικά οχήματα διαθέτει ο Δήμος

πάνω στο βουνό, αλλά δεν έχουν καμία τεχνική υποστήρι-

ξη. Το ένα εξ’ αυτών απαγορεύεται να κινηθεί γιατί δεν

έχει χαρτί από μηχανολογικό έλεγχο.

― Δεν υπάρχει φύλακας πάνω στα μηχανήματα και έχουν

γίνει κατά καιρούς ζημιές, κλοπές, και καταστροφές.

Η Βούλα διαθέτει μόνο 2 μισθωτούς υπαλλήλους στην Πο-

λιτική Προστασία, έναντι της Βουλιαγμένης που διαθέτει

41!

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ο Π. Σωτηρόπουλος, έχουν πάει σε

εφτά φωτιές στη Βουλιαγμένη φέτος το Καλοκαίρι.

Αναφέρθηκε ένα - ένα στα σημεία που αντιμετωπίζουν

πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ανεπάρκειας του δικτύου ομ-

βρίων υδάτων, όπως για παράδειγμα η παραλιακή λεωφό-

ρος σε διάφορα σημεία. 

― Στη συμβολή της με τις οδούς Διός & Ηρας

― Στο ύψος της Γ. Παπανδρέου, Β. Παύλου και παραλια-

κής.

― Στο ύψος της Α΄πλαζ.

― Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης (Πειραιώς, Δερβενακίων,

Διγενή.

― Στην εκβολή του λυκορέματος, Δερβενακίων και Κα-

στελορίζου κλπ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θεωρεί αναγκαίο κατά

τη διάρκεια βροχοπτώσεων, η σκούπα του Δήμου να επι-

θεωρεί και να καθαρίζει τις σχάρες των ομβρίων που κα-

λύπτονται.

Ο Π. Σωτηρόπουλος εξήγησε ότι οι αποφάσεις της Πολιτι-

κής Προστασίας είναι δεσμευτικές προς το Δημοτικό Συμ-

βούλιο της πόλης.

Η εθελοντική ομάδα του ΣΤΟ αποτελείται από δέκα εθε-

λοντές, οι οποίοι σημειωτέον δεν είναι ασφαλισμένοι για

ατύχημα την ώρα της εθελοντικής τους δράσης!

Δεν είναι δικαιολογημένη η απουσία από την εργασία τους

την ώρα της εθελοντικής τους δράσης επίσης. 

Και απορούμε πώς  αναρωτιούνται γιατί δεν έχουμε εθε-

λοντές!

Φανταστείτε να συμμετέχεις στην κατάσβεση πυρκαγιάς

και να πάθεις ένα έγκαυμα για παράδειγμα. Δεν σε καλύ-

πτει κανένας!

Ο Δήμος δεν τους επιχορηγεί με κανένα κονδύλι. Αλήθεια

εκείνα τα ...περισεύματα χρημάτων της Δημοτικής επιχεί-

ρησης γιατί δεν πήγαιναν στην Πολιτική Προστασία, παρά

τα μοιράζανε μεταξύ των υπαλλήλων της ΔΕΑΒ;;;;

Αυτό το πρόβλημα λύνεται τώρα μέσω του ΣΠΑΥ, όπως

εξήγησε ο εκπρόσωπός του που παρευρισκόταν στην συ-

νάντηση. Οι παλιοί και νέοι εθελοντές θα εκπαιδευθούν

ξανά με νέους εκπαιδευτές, πιο εξειδικευμένους και θα

πάρουν διαπίστευση γι’ αυτό. Ετσι από φέτος θα μπορούν

να ασφαλίζονται μέσω του ΣΠΑΥ και θα μπορούν επίσης

να απουσιάσουν από τη δουλειά τους χωρίς να κινδυνεύ-

ουν ότι θα τη χάσουν!

Ο εκπρόσωπος του ΣΠΑΥ, ενημέρωσε ότι είχαν την πλη-

ροφορία από την Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ότι δεν

θα έχουμε μακρύ χειμώνα, αλλά θα υπάρξουν έντονα μι-

κρής διάρκειας καιρικά φαινόμενα.

Τέλος δόθηκε στους παρόντες ένας σχεδιασμός για το

έτος 2010 - 2011, όπου προτείνουν μέτρα, δίνουν οδηγίες

προς τους εθελοντές και ορίζονται έξι υπεύθυνοι υπάλλη-

λοι - συντονιστές, με τομέα ευθύνης ο καθένας μία συνοι-

κία της πόλης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλλος.

Αννα Μπουζιάνη

Προετοιμασίες ετοιμότητας Συντονιστικών 

Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
Το Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο επεσήμανε προβλήματα κατά περιοχή

Με καλή οργάνωση και σε ετοιμότητα οι εθελοντές της Βούλας
Συνάντηση ενημέρωσης του ΣΤΟ (Συντονιστικό Τοπικό Οργανο) Βούλας

Ο Πρόεδρος του ΣΤΟ Π. Σωτηρόπουλος εξηγεί.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 24/11/10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10189

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη

Πληροφορίες κα. Μάρκου 210 9673308, 8963.636

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ”

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

επί του ενδεικτικου προϋπολογισμού για την “Προμήθεια διαφόρων φυ-

τών, εποχιακών λουλουδιών καθώς και δέντρων για αναδασώσεις” (συ-

νολικός Προϋπολογισμός 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του

Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, την με αρ. πρωτ. 10100/22.11.10 σχετική

Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α 89/10.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αφροδίτης 2

Βουλιαγμένη, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα από 8.30 -

9π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και

αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-

γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 7.500,00€.

Αντίγραφα της σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό

παρέχονται από το Γρ. Προμηθειών του Δημου Βουλιαγμένης καθημερι-

νά, Δευτέρα έως Πέμπτη 08.30 - 13.00 και Παρασκευή 08.30 - 12.30, τηλ.

210 8963.636, 210 9673.308.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 25/11/10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10212

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αφροδίτης 2, 16671 Βουλιαγμένη

Τηλ.: 210-9673308, 210-8963636, fax: 210-8963627

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με απλή συμπλήρωση τιμολο-

γίου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτι-

κού προϋπολογισμού για τις «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (συνολικός προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η διενέργεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του

Ν.3463/06 και του Ν. 3731/08, τη με αρ. 127/10 Απόφαση της Δ.Ε. και την

Τεχνική Μελέτη με α/α 94/10.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-

γισμού δαπάνης ήτοι ποσού 2.250,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και με ώρα

έναρξης 9:30π.μ. και λήξης κατάθεσης προσφορών 10:00π.μ. στο Δημο-

τικό Κατάστημα, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη.

Παραλαβή σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες, καθημερινά Δευτέρα

έως Πέμπτη 08:30 – 13:00 και Παρασκευή 8:30 – 12:30, στο Γρ. Προμη-

θειών, Δήμου Βουλιαγμένης. Τηλ.: 210-9673308, 210-8963636.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ Κορωπίου 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:  Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 500.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  21227/24-11-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ Κορωπίου».

με προϋπολογισμό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Το

έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 299.378,57€ (Δαπάνη

εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση).  

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό

91.056,61€ (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και

αναθεώρηση). 

γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 8.886,80€ (Δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

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

της Υπηρεσίας στην οδό Β. Κων/νου 47, μέχρι τις 09/12/2010. Η διακή-

ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου έτους

2010 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00

π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά

έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε λό-

γο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν

διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε

νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή  και

η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ-

ρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού

και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί

και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι

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

i. στην τάξη Α2, 1η, 2η και 3η λόγω εντοπιότητας για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 

ii. στην τάξη Α2, 1η και 2η  λόγω εντοπιότητας για έργα κατηγορίας

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-

χειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1.

iii. και στην τάξη Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δη-

μοπρατούμενο. 

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 7.986,44 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί

προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφω-

να με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέ-

πεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των

210 ημερολογιακών ημερών.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής

2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η Υφυπουργός Παιδείας,

Διά Βίου Μάθησης και Θρη-

σκευμάτων, Εύη Χριστοφι-

λοπούλου, ο Γενικός Γραμ-

ματέας του Υπουργείου,

Βασίλης Κουλαϊδής και ο

Ειδικός Γραμματέας Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, Μιχά-

λης Κοντογιάννης, συνα-

ντήθηκαν, 22/11, με το προ-

εδρείο της Διδασκαλικής

Ομοσπονδίας Ελλάδας

(ΔΟΕ), για το θέμα των

αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ.

Κατά τη συζήτηση η Υφυ-

πουργός αναγνώρισε ότι

έχουν παρατηρηθεί καθυ-

στερήσεις στην καταβολή

των πληρωμών για τους

αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ

και τόνισε ότι είναι ζήτημα

απόλυτης προτεραιότητας

να λυθούν τα επιμέρους

γραφειοκρατικά κωλύματα,

ώστε να πληρωθούν άμεσα

όλοι. 

Η Υφυπουργός δήλωσε χα-

ρακτηριστικά:

Δεσμευόμαστε ότι αποτε-

λεί απόλυτη προτεραιότη-

τα για το Υπουργείο Παι-

δείας η εξασφάλιση των

προϋποθέσεων για την

πληρωμή των αναπληρω-

τών μέσω ΕΣΠΑ. 

Καθυστερήσεις πληρωμών

στους αναπληρωτές  καθηγητές
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Ακόμα περιμένουμε 
τις απαντήσεις για 

την τραγική κατάσταση 
του ΙΚΑ Ελευσίνας

ερώτηση του βουλευτή 

Βασίλη Οικονόμου

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της τραγικής κατάστασης

στην οποία έχει περιέλθει το ΙΚΑ στην Ελευσίνα καθώς

στην προηγούμενη ερώτησή μας (Αρ. Πρωτ.

2449/07.09.2010) δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντη-

ση, ενώ τα προβλήματα μεγεθύνονται και είναι πλέον πο-

λύ πιεστικά. Ήδη από τον Σεπτέμβριο είχαμε επισημάνει

στην ηγεσία του Υπουργείου σας ότι έληγαν οι συμβάσεις

του Οργανισμού με πολλούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτή-

των που παρείχαν αναγκαίες υπηρεσίες στους χιλιάδες

ασφαλισμένους του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανι-

σμού της χώρας.

Παρά όμως την κοινοβου-

λευτική μας παρέμβαση

και τις συνεχείς παρεμβά-

σεις του Εργατοϋπαλλη-

λικού Κέντρου Ελευσίνας

προς το Υπουργείο σας

και την Διοίκηση του ΙΚΑ

καμία ενέργεια δεν έχει

γίνει προκειμένου να στε-

λεχωθεί κατάλληλα το

ΙΚΑ στην Ελευσίνα και να

εξυπηρετούνται κατά το

δυνατόν καλύτερα οι

ασφαλισμένοι οι οποίοι

καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους προς τον Οργα-

νισμό αλλά απολαμβάνουν συνεχώς λιγότερες υπηρεσίες

και αναγκάζονται πολλές φορές να καταφύγουν στον

ιδιωτικό τομέα και να πληρώνουν από το μειωμένο εισό-

δημά τους υπηρεσίες που θεωρητικά μόνο καλύπτει ο

ασφαλιστικός τους φορέας.    

Τελικά ο εξορθολογισμός του ελληνικού δημοσίου στην

σημερινή Μνημονιακή εποχή είναι να πληρώνει ο Έλληνας

φορολογούμενος για υπηρεσίες που δεν απολαμβάνει; Η

μείωση του κόστους της δημόσιας υγείας στηρίζεται στο

να υποχρεώσουμε τους ασφαλισμένους να στραφούν σε

ιδιωτικές λύσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε

και την ανάπτυξη της οικονομίας μας;

Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένη την προσωπική σας

ευαισθησία στα ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του

κοινωνικού κράτους,

Ερωτάστε:

1. Είστε ενήμερη για την τραγική κατάσταση στην οποία

έχει περιέλθει το ΙΚΑ στην Ελευσίνα;

2. Υπάρχει η πολιτική βούληση να καλυφθούν όλα τα κενά σε

ιατρικές ειδικότητες και να διασφαλιστεί η άρτια στελέχωση

του ΙΚΑ στην Ελευσίνα ώστε να παρέχονται όλες οι προβλεπό-

μενες υπηρεσίες στους χιλιάδες ασφαλισμένους;

3. Τι προβλέπουν οι σχεδιασμοί του Υπουργείου σας για το

ΙΚΑ στην Ελευσίνα, υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσει προκει-

μένου να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος στα πλαίσια της

«αναδιάρθρωσης» του δημοσίου που εξαγγέλλει η κυβέρ-

νηση ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια

τέτοια εξέλιξη για τους κατοίκους της περιοχής;  

«Η απόλυση των υπαλλήλων αορί-
στου χρόνου της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε, απο-
τελεί μια πρωτοφανή περίπτωση άνι-
σης μεταχείρισης εργαζομένων και
συνιστά κλασσική περίπτωση κομμα-
τικής δίωξης» τόνισε ο  βουλευτής

Περιφέρειας Αττικής Γεώργιος Βλά-

χος, κατά την συζήτηση του νομοσχε-

δίου «Κατάργηση και συγχώνευση
υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων
του δημόσιου τομέα», στην ολομέ-

λεια της Βουλής.

Στην ομιλία του ο  Γ. Βλάχος, τόνισε

πως η Κυβέρνηση, αφού αρχικά δεν

μπόρεσε να ακυρώσει το διαγωνισμό

πρόσληψης των εργαζομένων, κατα-

φεύγει τώρα στην λύση της κατάργη-

σης του οργανισμού, δίχως να λάβει

υπόψη το σημαντικό έργο που έχει

επιτελέσει έως σήμερα ιδιαίτερα στην

διαμόρφωση ψηφιακών χαρτών. Μάλι-

στα, εξέφρασε την ανησυχία του, πως

η επικείμενη κατάργηση του οργανι-

σμού, αποτελεί προσπάθεια της Κυ-

βέρνησης να μεταφέρει με έμμεσο

τρόπο τις αρμοδιότητές του σε ιδιώ-

τες με κόστος πολύ μεγαλύτερο από

αυτό που αρχικά εκτιμήθηκε από το

Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

Στην συνέχεια ο βουλευτής, αντι-

κρούοντας τα επιχειρήματα της Κυ-

βέρνησης για την κατάργηση της

ΑΓΡΟΓΗΣ ΑΕ, υποστήριξε πως κατά

την διαδικασία πρόσληψης των υπαλ-

λήλων τηρήθηκε απολύτως η νομιμό-

τητα, με βάση τα προβλεπόμενα της

τότε ισχύουσας νομοθεσίας. Οι προ-

σλήψεις δεν είχαν προεκλογικό χαρα-

κτήρα – οι πολιτικές αποφάσεις λή-

φθηκαν σε ανύποπτο πολιτικά χρόνο-

, ενώ τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες

διαδικασίες (έκδοση σχετικής Υπουρ-

γικής απόφασης) και αρχές διαφάνει-

ας (ανάρτηση προκήρυξης στην ιστο-

σελίδα της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ και σύσταση

τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης

των αιτήσεων). 

Κλείνοντας ο Γ. Βλάχος, ζήτησε από

την Κυβέρνηση να ανακαλέσει την

απόφασή της λέγοντας χαρακτηριστι-

κά: «Έχετε λίγο χρόνο μέχρι αύριο να
αποφύγετε μία τεράστια αδικία σε βά-
ρος νέων ανθρώπων. Αν επιμείνετε,
τους αναγκάζετε να προσφύγουν στη

δικαιοσύνη. Και μια απόφαση που θα
τους δικαιώνει, θα είναι πολύ κακή για
το σύνολο του πολιτικού μας συστήμα-
τος, που έτσι κι αλλιώς δεν περνάει τα
καλύτερά του. Δική σας είναι η απόφα-
ση, δική σας είναι και η ευθύνη»

Εμμεσος τρόπος μεταφοράς  σε ιδιώτες 

το κλείσιμο της “ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε.”
επεσήμανε στη Βουλή ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος

Εμπορία γυναικών στην Ευρωπαϊκη Ενωση

Απάντηση της Ε.Ε. στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή

«Τα θύματα εμπορίας γυναικών και παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπο-
λογίζονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες», ήταν η απάντηση της Κομι-

σιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή με θέμα τα

μέτρα αντιμετώπισης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών

στην Ε.Ε.

Με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβου-

λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής αναφερόταν

στο τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της σεξουαλι-

κής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών (traf-

ficking) στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή

Ένωση γενικότερα  και ζητούσε την λήψη πρό-

σθετων μέτρων από την πλευρά της Επιτροπής

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προ-

βλήματος.

Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος κα

Μάλμστρομ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Ο ΟΗΕ

έχει υπολογίσει πως ο αριθμός όσων έχουν πέσει θύματα εμπορίας, προς ή

και στο εσωτερικό της Ε.Ε. ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, εκ

των οποίων ποσοστό μεγαλύτερο του 80% αντιστοιχεί σε γυναίκες και παι-

διά», τονίζει δε ότι η αρμόδια Επιτροπή θα  «συνεχίσει να αναπτύσσει και να
βελτιώνει τα χρηματοδοτικά της όργανα για τη στήριξη των δράσεων κατά
της εμπορίας ανθρώπων όπου αυτά είναι πιο απαραίτητα». 
Σε σχέση με τη χρήση του προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ από ελληνικούς οργανι-

σμούς η αρμόδια Επίτροπος  πληροφορεί τον Ν. Χουντή ότι από την Κομισιόν

«με περίπου 6,5 εκατομμύρια € χρηματοδοτήθηκαν ελληνικοί οργανισμοί από
το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ για προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας γυναικών και παιδιών».

«Απαράδεκτα υψηλές

οι τιμές των διοδίων»
καταγγέλει με ερώτησή

του ο βουλευτής 

Γιώργος Ανατολάκης

Ο Βουλευτής Β´ Πειραιώς του ΛΑ.Ο.Σ.

και Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής

Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Ανατολά-

κης, κατέθεσε  ερώτηση προς τον

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

για την απαράδεκτα υψηλή τιμή των

διοδίων που αναγκάζονται να πληρώ-

νουν οι Έλληνες οδηγοί. Τονίζει μεταξύ

άλλων στην ερώτησή του:

«Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι

μέσα σε πέντε χρόνια τα διόδια της δια-

δρομής Αθήνα - Θεσσαλονίκη- Αθήνα

αυξήθηκαν κατά 300%!! Το 2005 η δια-

δρομή κόστιζε μόλις 11 ευρώ, ενώ σή-

μερα κοστίζει 42,60. Ιδιαίτερο πρόβλη-

μα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι που ζουν

έξω από τα όρια της πόλης. Οι κάτοικοι

της Αττικής που ζουν στα περίχωρα του

νομού και πρέπει να χρησιμοποιούν διό-

δια για να πάνε στην δουλειά τους, χά-

νουν σημαντικό μέρος του μισθού τους

σε αυτά. 

Τέλος ερωτά μεταξύ άλλων αν σκοπεύ-

ουν να λάβουν  ειδική μέριμνα για τους

οδηγούς που πηγαινοέρχονται καθημε-

ρινά στην δουλειά τους πληρώνοντας

διόδια; Αν προτίθενται να θεσπίσουν

εκπτωτική κάρτα απεριορίστων διαδρο-

μών γι’ αυτούς με φθηνότερο κόστος;
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Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα

στον αθηναϊκό και τοπικό τύ-

πο σχετικά με την τύχη του

κτήματος Τατοΐου. Μάλιστα

εμφανίστηκε και ένας «φορέ-

ας πολιτών» με την ονομασία

«Φίλοι του Κτήματος Τα-

τοΐου», ο οποίος διοργάνωσε

και σχετική εκδήλωση, με

στόχο, όπως αναφέρει: «να

ενισχυθεί η, μέχρι τώρα ανε-

παρκής,  προσπάθεια της Πο-

λιτείας να προστατέψει, να

αποκαταστήσει και να αξιο-

ποιήσει το Κτήμα και να το

αποδώσει στο κοινό ως ένα

χώρο αναψυχής και πολιτι-

σμού, από τους ωραιότερους

στη χώρα μας». Για το σκοπό

αυτό ο εν λόγω «φορέας» θα

αναλάβει «να βρει χρήματα

από ιδιώτες……και θα συνερ-

γαστεί με το Υπουργείο Πολι-

τισμού,……ώστε να είναι συ-

νοδοιπόροι σε αυτήν την

προσπάθεια», όπως αναφέ-

ρουν οι διοργανωτές. 

Σε σχέση με όλα τα παρα-

πάνω, θα θέλαμε για άλλη μια

φορά, να επισημάνουμε τα

εξής:

Το Κτήμα Τατοΐου, συνολι-

κής έκτασης 42.000 στρεμμά-

των, αποτελεί μέρος του

Εθνικού Δρυμού της Πάρνη-

θας. Ο ελληνικός λαός το

χρυσοπλήρωσε στον Γλίξ-

μπουργκ, με ευθύνη της κυ-

βέρνησης του ΠΑΣΟΚ,

13.500.000 ευρώ. Οι κυβερ-

νήσεις του ΠΑΣΟΚ και της

ΝΔ έχουν εγκαταλείψει το

Κτήμα Τατοΐου ΣΚΟΠΙΜΑ για-

τί θέλουν να το παραδώσουν

σε μεγάλους μονοπωλιακούς

ομίλους για εμπορική εκμε-

τάλλευση. Σε αυτά τα πλαί-

σια, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν

προωθήσει μια σειρά νομοθε-

τικές ρυθμίσεις που παραδί-

δουν τον Εθνικό Δρυμό και το

Κτήμα Τατοΐου σε εμπορευ-

ματική εκμετάλλευση.

Αρχικά η κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ, μέσω του Οργανι-

σμού Ρυθμιστικού Σχεδίου

Αθήνας, προετοίμασε σχέδιο

ΠΔ που προέβλεπε και τυπικά

την κατάργηση του καθεστώ-

τος προστασίας του Εθνικού

Δρυμού Πάρνηθας και την

παράδοσή του –μαζί με το

Κτήμα Τατοϊου– στην εμπο-

ρευματική εκμετάλλευση.

Στην συνέχεια, η κυβέρνη-

ση της ΝΔ υπέγραψε το ΠΔ

το οποίο θέτει τους όρους και

τις προϋποθέσεις για την

ανάπτυξη δόμησης σε ορι-

σμένα τμήματα του Εθνικού

Δρυμού, αλλά και άλλων επι-

χειρηματικών δραστηριοτή-

των, ενώ για το Κτήμα Τα-

τοΐου προβλέπει τον τεμαχι-

σμό του. Προβλέπει ακόμα τη

χρήση του πρώην ανακτόρου

για μουσείο, χώρους φιλοξε-

νίας προσωπικοτήτων, συνε-

δρίων, συμποσίων, εκθέσεων

και σειρά άλλων δραστηριο-

τήτων «υψηλού» και συνε-

δριακού τουρισμού. Σε αυτά

τα πλαίσια ιδρύθηκε και ιδιω-

τικός Φορέας Διαχείρισης

του Κτήματος Τατοΐου

(Ν.Π.Ι.Δ.), ο οποίος αναλαμ-

βάνει τη συνολική διαχείριση

του κτήματος και φυσικά

«την οικονομική διαχείριση

προκειμένου η συντήρηση

του Πάρκου, των κτιρίων και

των εγκαταστάσεων να εξα-

σφαλίζεται από τα έσοδα

όλων των παραπάνω δραστη-

ριοτήτων». 

Δεν είναι τυχαίο ότι σε

όλες αυτές τις εγκληματικές

ενέργειες όλοι οι, δήθεν, «οι-

κολογικά ευαίσθητοι» (ΜΚΟ

όπως η WWF, ο ΣΚΑΪ κτλ)

δεν έβγαλαν άχνα.

Αποδεικνύεται ότι όλοι αυ-

τοί οι «φορείς διαχείρισης»,

οι «μη κερδοσκοπικές εται-

ρείες», οι ΜΚΟ, τα «οικολογι-

κά ευαίσθητα» κανάλια των

εφοπλιστών αποτελούν ερ-

γαλεία υλοποίησης των

εγκληματικών σχεδίων που

έχουν κυβερνήσεις και μεγά-

λα επιχειρηματικά συμφέρο-

ντα, με τις κατευθύνσεις της

Ε.Ε., με στόχο την εμπορευ-

ματοποίηση και την ιδιωτικο-

ποίηση των δασικών οικοσυ-

στημάτων, της δασικής γης

στους ορεινούς όγκους της

Αττικής. Για αυτό και έχουν

ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια

όλοι αυτοί οι ιδιωτικοί φο-

ρείς, πάντα με «οικολογικό»

μανδύα, με προτάσεις «αξιο-

ποίησης» του Κτήματος, δη-

λαδή παράδοσής του σε με-

γάλους μονοπωλιακούς ομί-

λους. Διεκδικούν και αυτοί

κομμάτι της διαχείρισης ώστε

να μπορούν να παζαρεύουν

αυτό το τεράστιο φιλέτο.

Τέτοιο ρόλο (κρίκο στην

ιδιωτικοποίηση) θα παίξει και

η τοπική διοίκηση, στα πλαί-

σια του Καλλικράτη, με τις

αρμοδιότητες που θα αναλά-

βει. Δεν είναι τυχαία, επίσης,

η συμφωνία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

σε αυτά τα σχέδια, ο οποίος

δεν χάνει ευκαιρία για να

συγχαίρει όλες αυτές τις ορ-

γανώσεις για «τα ρεαλιστικά

αυτοχρηματοδοτούμενα σχέ-

διά τους για την αξιοποίηση

του Κτήματος Τατοΐου». Κα-

θόλου τυχαία, επίσης, ο

ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί

την ίδια ορολογία με τις κυ-

βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της

ΝΔ, χαρακτηρίζοντας 42.000

στρέμματα παρθένου δάσους

…. ως περιαστικό πάρκο!!!

Οι πραγματικές ανάγκες

της εργατικής τάξης, των

λαϊκών στρωμάτων, της νεο-

λαίας για ποιότητα ζωής, η

πραγματική προστασία των

δασικών εκτάσεων και των

ορεινών όγκων της Αττικής

απαιτούν ρήξη και σύγκρου-

ση με την πολιτική που υπη-

ρετεί τα μονοπώλια. Απαιτεί-

ται μια άλλη πολιτική, που θα

υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες:

Θα αντιμετωπίζει τα δάση

και τις δασικές εκτάσεις ως

λαϊκή περιουσία – κοινωνικό

αγαθό. Θα εξασφαλίζει τον

κεντρικό σχεδιασμό, θα μετα-

τρέψει σε λαϊκή περιουσία

όλες τις μεγάλες εκτάσεις σε

βουνά και δάση, θα καταργή-

σει την εμπορευματοποίηση

της δασικής γης.

Σε αυτά τα πλαίσια απαιτεί-

ται η συγκρότηση ενιαίου δη-

μόσιου φορέα προστασίας

της Δασικής Περιουσίας, με

δασική υπηρεσία πλήρως

εξασφαλισμένη από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό και στε-

λέχωση με μόνιμο επιστημο-

νικό, τεχνολογικό και εργα-

τοτεχνικό προσωπικό και όλο

τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Το Κτήμα Τατοΐου πρέπει να

είναι λαϊκή περιουσία, όπως

και ολόκληρος ο Εθνικός

Δρυμός της Πάρνηθας, και να

αποτελεί ανάσα ζωής ΔΩΡΕ-

ΑΝ, με ελεύθερη πρόσβαση

για την εργατική τάξη, τα

λαϊκά στρώματα ολόκληρου

του Λεκανοπεδίου. Η διαμόρ-

φωση των όποιων αναγκαίων

υποδομών να γίνουν με ευθύ-

νη του κράτους και αποκλει-

στικά κρατική χρηματοδότη-

ση. Μοναδικό κριτήριο οι λαϊ-

κές ανάγκες για ψυχαγωγία

και αναψυχή.

Καλούμε το λαό και τη νε-

ολαία να πάρουν την υπόθε-

ση στα χέρια τους, να επα-

γρυπνούν για τα εγκληματικά

σχέδια που βρίσκονται σε

εξέλιξη.
Νομαρχιακή Επιτροπή Αττικής του ΚΚΕ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια ιταλικών παραδίδει 

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.

Πολύ λογικές τιμές. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑ-

ΦΤΗ. � 6945897273

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική 

εμπειρία  διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.

Τιμές λογικές.

Τηλ. 6938422692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής 

αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών

όλων των επιπέδων

(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)

Τηλ. 6936688451

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία

στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδι-

κές εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε

μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέ-
τη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΩ Ν - Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Σ

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων 
και λοιπών χώρων.

Τηλ. 6976903366

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Κορωπίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:  Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 500.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  21226/24-11-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Κορωπίου».

με προϋπολογισμό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Το

έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 303.586,22€ (Δαπάνη

εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση).  

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό

89.899,77€ (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και

αναθεώρηση). 

γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 7.657,01€ (Δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

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

της Υπηρεσίας στην οδό Β. Κων/νου 47, μέχρι τις 16/12/2010. Η διακή-

ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου έτους

2010 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00

π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά

έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. Αν για οποιονδήποτε λό-

γο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε

νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή  και

η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ-

ρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού

και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί

και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι

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

i. στην τάξη 1η, 2η και 3η λόγω εντοπιότητας καθώς και κοινοπραξίες

εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2, για έργα κα-

τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 

ii. στην τάξη Α1, Α2, 1η και 2η  λόγω εντοπιότητας για έργα κατηγορίας

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

iii. και στην τάξη Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δη-

μοπρατούμενο. 

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 8.022,86 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί

προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφω-

να με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέ-

πεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των

210 ημερολογιακών ημερών.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής

2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Νο-

εμβρίου στις 12 το πρωί με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε

2. Εγκριση απολογισμού Πνευματικής Εστίας 2009

3 & 4 Αναμορφώσεις προϋπολογισμών για Βρεφονηπιακό Σταθ-

μό και ΚΑΠΗ.

9. Ορισμός Επιτροπής για χαρακτηρισμό εδαφών για την “Κατα-

σκευή ποδηλατοδρόμων”.

20. Τροποποίηση ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 178

21. Τροποποίηση απόφ. του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Β. για το 2ετές

πρόγραμμα δράσης της.

22. Τροποποιηση της σύμβασης χρηματοδότησης προς ΔΗΚΕΒ

για δραστηριότητα

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 29/11,12π.μ.

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Βου-

λιαγμένης στις 2/12, 7μ.μ.

με 21 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη. Επιλέγουμε:

3, 4. Αναπροσαρμογή τιμών

σε τέλη καθαριότητας και

Κοιμητηρίου.

15. Απόφαση για επέκταση

του Κοιμητηρίου.

17. Συγκρότηση Επιτροπής

παραλαβής υλικών.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει 

ΠΕΜΠΤΗ 2/12
ώρα 7μ.μ.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

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

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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10, ΠΕΜΠΤΗ 2 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα

τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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Οσφυαλγία!

. . . γ ια την υγειά μας

Η οσφυαλγία είναι γνωστή σε πολλούς ως λουμπάγκο,

σημαίνει άλγος στην οσφύ δηλαδή πόνος στην μέση.

Και δεν είναι πάθηση, αλλά σύμπτωμα που υποδηλώνει

λειτουργικές διαταραχές που οφείλονται σε κάποια αί-

τια.

Η οσφυαλγία αποτελεί την δεύτερη σε σειρά συχνότη-

τας πάθηση του ανθρώπου μετά το κοινό κρυολόγημα.

Κλινική εικόνα: παρατηρείται έντονος πόνος στη μέση

συνήθως μετά από μια απότομη κίνηση. Ο πόνος μπορεί

να είναι τοπικός ή να αντανακλά στα πόδια ή στον γο-

φό και να συνοδεύεται από ισχιαλγία, μυϊκή αδυναμία

των κάτω άκρων, εφιππιοειδή αναισθησία και ορθοκυ-

στικές διαταραχές. (σ. υπουρίδος).

Η οσφυαλγία μπορεί να επιμένει για χρονικό διάστημα

ενός και πλέον έτους στο 10% του πάσχοντος πληθυ-

σμού. Μπορεί  σαν πάθηση να φαίνεται με την πρώτη

ματιά εύκολη και απλή στην διάγνωση όμως τα αίτια

που την προκαλούν είναι πολλά και γι’ αυτό ο ιατρός

καλείται να διαχωρίσει ποια από τα αίτια είναι μηχανι-

κής αιτιολογίας και ποια κρύβουν συστηματικά νοσή-

ματα.

Στα μηχανικής αιτιολογίας ανήκουν η πρόπτωση του

μεσοσπονδυλίου δίσκου, οστεοαρθρίτιδα, στένωση

σπονδυλικού σωλήνα, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση,

αυχενικό τραύμα.

Τα συστηματικά νοσήματα όμως μπορεί να κρύβουν

ρευματικές παθήσεις όπως αρθρίτιδες, (ρευματοειδή,

ψωριασική, αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα αντιδραστι-

κή), διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση, Νόσος

Αδαμαντιάδη και άλλες: Μεταβολικές (οστεοπόρωση,

οστεομαλάκυνση, ωχρονοσία, Νόσος Paget κ.α.). Νευ-

ροψυχιατρικές: όγκοι, κατάθλιψη, νευροπάθειες.

Λοιμώδεις, νεοπλασματικές, αιματολογικές, ουροποιο-

γεννητικές παθήσεις όπως νεφρός, ουρητήρας, κύστη,

μήτρα, ωοθήκη, προστάτης και από αγγειακές ή γα-

στρεντερικές όπως πάγκρεας, έντερο, κοιλιακή αορτή.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ρευματολόγος σήμερα

που είναι ο παθολόγος του μυοσκελετικού καλείται να

λύσει ένα πάζλ από διάφορες αιτίες που το κοινό του ση-

μείο είναι το ίδιο σύμπτωμα δηλαδή ο πόνος στη μέση. 

Λήψη ιστορικού, λεπτομερής φυσική εξέταση, ακτινο-

γραφικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος και MRI εί-

ναι τα εργαλεία του σύγχρονου ιατρού να λύσει το “μυ-

στήριο της μέσης” 

Θεραπεία: Ανάλογα λοιπόν με την αιτία που προκάλεσε

τον πόνο στην μέση γίνεται και η ανάλογη θεραπευτική

αντιμετώπιση. Αν προκλήθηκε από μηχανικά αίτια τότε

ο συνδυασμός σωστής εκγύμνασης, απλά παυσίπονα,

ανάπαυση και θερμικών επιθεμάτων όπως θερμοφόρα,

ζεστό νερό είναι τα πρώτα βήματα. Σε έντονες και επί-

μονες οσφυαλγίες μπορεί να χορηγηθούν και μη στε-

ροειδή αντιφλεγμονώδη. Η φυσιοθεραπεία εδώ σίγου-

ρα έχει θέση για την αντιμετώπισή τους με την χρήση

διαθερμικών υπερήχων και διαδυναμικών. Αν όμως  οι

ασθενείς παρουσιάσουν νευρολογικής φύσεως συ-

μπτώματα, επίμονο άλγος, απώλεια αισθητικότητας και

έκπτωση της μυϊκής ισχύος, τότε η αντιμετώπισή της

δεν είναι άλλη παρά η χειρουργική. 

Καταστάσεις που οδηγούν επίσης στο χειρουργείο εί-

ναι οι κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων, η σπονδυλολί-

σθηση, η πρόπτωση του ινώδους δακτυλίου του δίσκου,

η σπονδυλόλυση. Στις υπόλοιπες καταστάσεις η θερα-

πεία είναι ανάλογη της υποκείμενης πάθησης.

“Προλαμβάνειν παρά Θεραπεύειν”

Σίγουρα υπάρχουν τρόποι πρόληψης. Η φυσική κα-

τάσταση, η γυμναστική ολόκληρου του σώματος, η

αποφυγή αύξησης σωματικού βάρους, η ξεκούραση

ακόμα και ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό να γίνονται με

σωστό τρόπο.

Αποφυγή άρσης βάρους και απότομης κίνησης

είναι τα μικρά μυστικά για αποφυγή σ’ αυτό που χαρα-

κτήριζε η αείμνηστη Σαπφώ Νοταρά: “γιατρέ πρόσεξε

γιατί έχω και τα λουμπάγκα μου”.

Σπυριδούλα Γ. Καρόγιαννη                               

Ιατρός Ρευματολόγος

Τussilago, αυτό που διώχνει το βήχα!
Μετάφραση του  tussilago (τουσιλάγκο) από τα λατινικά!!!

Νωρίς την Άνοιξη,  σε ορεινά, υγρά ηλιόλουστα μέρη, αναδύεται από ένα πολυετές ρίζωμα, ένας μικρός βλαστός

που φθάνει το πολύ τα 30 εκατοστά.  Καλυμμένος με πρασινοκόκκινα λέπια, εμφανίζει τελικά στην άκρη του ένα κί-

τρινο ανθάκι με πολύ λεπτά και πυκνά πέταλα! Αργότερα,  όταν πια το άνθος πεθάνει για να δώσει την θέση του στο

σπόρο, φυτρώνουν τα φύλλα πάνω σε ένα μακρύ μίσχο το καθένα, μεγάλα, πλατιά, σκούρου πράσινου χρώματος

με λευκό χνούδι στην κάτω πλευρά τους. Αυτό είναι το τουσιλάγκο!

Άνθος και φύλλα: Αυτό το μικρό, αλλά γεμάτο θεραπευτικές ουσίες βότανο, κοινό φυτό της Ευρώπης και της

Ασίας, ήταν γνωστό στους αρχαίους λαούς για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και το συνιστούσαν κυρίως υπό μορ-

φή καπνού για τον βήχα και το άσθμα. Τα άνθη περιέχουν φλα-

βονοειδή,  φυτοστερόλες, αλκαλοειδη, ταννίνες, γλισχράσμα-

τα...  Οι ουσίες αυτές και άλλες, και ο συνδυασμός τους είναι

που προσδίδουν σε αυτό το φυτό αντισπασμωδικές, αντιφλεγ-

μονώδεις, αποχρεμπτικές, μαλακτικές και στυπτικές ιδιότη-

τες! Σε βρογχίτιδα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, βρογχικό άσθμα

και σε κάθε περίπτωση που έχουμε έντονο ξερό ή παραγωγικό

βήχα, το βήχιο μπορεί να δράσει θεραπευτικά. Πίνοντας έγχυ-

μα (όπως το τσάι) από άνθη και φύλλα θα έχουμε πολύ καλά

αποτελέσματα.

Βέβαια, δεν σας λέμε να περιμένετε να έρθει η Ανοιξη για  να

το αναζητήσετε στα βουνά και στα όρη. Ευτυχώς, σήμερα υπάρ-

χουν πολλά καταστήματα με βιολογικά βότανα που μπορείτε να

το προμηθευθείτε.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ανοσολογίας 2010

Tο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εται-

ρείας Ανοσολογίας, θα πραγματοποιηθεί στις 9-11

Δεκεμβρίου 2010, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθή-

να, με ομιλίες από επιστήμονες ιατρούς Ελληνες

και ξένους.

Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της

ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ το γένος ΜΑΡΓΕΛΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ και κατοικεί στην Πετρούπολη και η

ΖΩΗ ΣΙΝΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το γέ-

νος ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοι-

κεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γί-

νει στη Βουλιαγμένη.

ΓΑΜΟΙ
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Η πολύ ευχάριστη έκπληξη της προκριματικής φά-

σης του ομαδικού και ατομικού πρωταθλήματος

Εφήβων - Νεανίδων έγινε από τον αθλητή του Πιν-

γκ-Πονγκ Νίκο Σκουτέρη.

Ο Σκουτέρης κατάφερε να προκριθεί στην τελική

φάση του πρωταθλήματος, αφού κέρδισε με 3-0 τον

Μοσβεσιάν του Αρη Νικαίας, με 3-1 τον Ρουμελιώτη

του Τελαμώνα και 3-0 τον Αλεξανδρόπουλο.

Ο Αλεξανδρόπουλος είναι το νούμερο 6 στην πα-

νελλήνια κατάταξη των παίδων και ο Σκουτέρης το

νούμερο 24!.

Στην τελική φάση του πρωταθλήματος πέρασαν και

οι αθλήτριες Εμίρη Φιλία, Αρτσέτου Μαρία και Καζά-

ντζη Ζαχαρούλα, στο δε διπλό οι Σκουτέρης/Τσαπό-

γας.

Στους ομαδικούς αγώνες τόσο η ομάδα του Γ.Σ.

Αρης Βούλας (Εμίρη, Αρτσέτου, Καζάντζη, Καραβί-

δα) όσο και ο Α.Ο ΑΡης 2006 (Πατεράκη, Γκοβά-

τσου, Νίνου, Στραϊτούρη) πέρασαν επίσης στην τε-

λική φάση. Αρκετά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε

και ο Γενεράλης, ο οποίος ηλικιακά είναι στην κατη-

γορία των παμπαίδων.

Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στο διαδίκτυο! www.arisvoulas.gr

Μεγάλη ελπίδα στο Πανελλήνιο Παιδικό

του πινγκ-πονγκ

Ο Νίκος Σκουτέρης του “Αρη Βούλας”

Μετά από τρεις νίκες,

στο σχολικό πρωτάθλη-

μα, επί των Λυκείων Μα-

ραθώνα, 2ου Παλλήνης

και της Ερασμείου Ελλη-

νογερμανικής Σχολής,

το 2ο ΓΕΛ Γέρακα, γεύ-

τηκε την ήττα από την

ομάδα του Λυκείου Νέας

Μάκρης στον τελικό του

1ου ομίλου στα πλαίσια

της Α φάσης του πρωτα-

θλήματος, στις 24 Νοεμ-

βρίου.

Το πρώτο ημίχρονο έλη-

ξε 0-0. Το δεύτερο ημί-

χρονο έληξε 1-1 με το

γκολ του Μπεγλετζή. 

Τελικά το παιχνίδι κρίθη-

κε στα πέναλτι όπου τε-

λικά η ομάδα του 2ου

ΓΕΛ Γέρακα αποκλεί-

σθηκε με 6-5. 

Την αρχική εντεκάδα

αποτελούσαν οι: 

Πράππας Παναγιώτης

(Τερματοφύλακας)

Παπαδόπουλος Στέφα-

νος, Πλαστουργός Βαγ-

γέλης, Κούκος Αλέξαν-

δρος, Μαλαχιάς Κώστας,

Παπαντζίκος Σπύρος,

Καγιάς Μάκης, Μαρζά-

βας Φίλιππος, Ντάσκα-

ρης Γιώργος(αρχηγός),

Σταύρου Νίκος, Μπεγλε-

ντζής Κώστας.

Σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

Ήττες στους αγώνες μπάσκετ 
αγοριών και κοριτσιών με το 2ο ΓΕΛ Παλλήνης 

Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου οι ομάδες μπάσκετ του

2ου ΓΕΛ Παλλήνης, αγοριών και κοριτσιών, αντιμε-

τώπισαν τις αντίστοιχες από το 2ο Λύκειο Παλλήνης

για το σχολικό πρωτάθλημα. 

Τα αγόρια ηττήθηκαν με 41-59

Στην πρώτη περίοδο ο ομάδα του 2ου ΓΕΛ είχε το

προβάδισμα με 13-12, αλλά με τη λήξη του ημιχρό-

νου έπεσε η απόδοση της ομάδας και το σκορ έγινε

18-26.

Η ομάδα μετά την ανάπαυλα προσπάθησε να ανα-

κάμψει, αλλά το σκορ είχε φτάσει στο 31-42. Με τη

λήξη του αγώνα το ταμπλό έδειχνε 41-59. 

Την ομάδα αποτελούσαν οι: 

Παπακώστας, Ραγιάς, Γκίνης, Μαυρεδάκης, Δαφέρμος,

Διαμάντης, Γιαννακόπουλος, Σκούρας, Γούλας και Ραυτό-

πουλος.

Τα κορίτσια παρά την 

καλή εμφάνιση ηττήθηκαν

Τα κορίτσια μετά από καλή εμφάνιση και αφού ανέ-

τρεψαν το 11-20 της τρίτης περιόδου ισοφάρισαν

στο τελευταίο λεπτό, έχοντας και την κατοχή της

μπάλας. Όμως μια λάθος πάσα και φάουλ έδωσαν

την ευκαιρία σε αντίπαλο παίχτρια να πετύχει βολή

σε νεκρό χρόνο και να αποκλείσει την ομάδα μας. 

Την ομάδα αποτελούσαν οι: 

Μανουρά, Κοτσιανού, Μήτση, Πάλλα, Βασιλειάδη

και Παπαθανασίου

Υπεύθυνος των αποστολών ήταν ο καθηγητής Φυσι-

κής Αγωγής Τάσος Δήμου.
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ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Μεγάλη νίκη πέτυχαν οι κορασίδες το Σάββατο 20/11 στη Βούλα με αντίπαλο

την ομάδα του Μαρκόπουλου με σκορ 3-0. Η νίκη αυτή φέρνει τη Θέτιδα αγκα-

λιά με την 1η θέση του ΣΤ' ομίλου του πρωταθλήματος κορασίδων της ΕΣΠΑΑΑ.

Το παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος της Θέτιδας, που από την αρχή μπήκε πολύ

δυνατά και δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Μαρκόπουλο να αμφισβητήσει την

ανωτερότητα της. Το επιμέρους σκορ στα σετ μαρτυρά τη διαφορά δυναμικότη-

τας των δυο έως προχτές ανίκητων ομάδων,αφού η Θέτιδα κατέκτησε το 1ο σετ

με 25-18 το 2ο με 25-9 και το 3ο με 25-14. Ακολουθεί το προσεχές Σάββατο

27/11 αγώνας με το Κορωπί στις 19:45 στο Κορωπί.

ΠΑΙΔΕΣ

Σοβαροί και με λίγα λάθη οι Παίδες την Κυριακή 21/11 νίκησαν τον Οδυσσέα

Αμαρουσίου με σκορ 3-0. Η νίκη αυτή τους φέρνει με το ένα πόδι στην επόμενη

φάση του πρωταθλήματος, αφού απομένει για  να την πετύχουν άλλη μια νίκη

με αντίπαλο τον Κτησιφώντα Παιανίας μια ομάδα εξαιρετικά αδύναμη, που μέ-

χρι τώρα δεν έχει πετύχει νίκη. Η νίκη ήρθε αγχωτικά και μετά από το 1ο σετ

που κατακτήθηκε σχετικά εύκολα (25-14) στα άλλα δύο έγινε μάχη με τελικό νι-

κητή τη Θέτιδα και σκορ 25-22 και 25-20. Αυτό το Σαββατοκύριακο η ομάδα των

Παίδων έχει ρεπό και θα προγραμματιστεί φιλικός αγώνας, με στόχο τη διατή-

ρηση σε φόρμα της ομάδας με αντίπαλο την ομάδα την Σχολής Ευελπίδων. Ο

αγώνας θα διεξαχθή την Τρίτη 30/11 στο κλειστό της Σχολής.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το αήττητο σερί των γυναικών ούτε ο Αστέρας Αγ.Δημητρίου ήταν ικανός να το

κάμψει, αφού ηττήθηκε στην έδρα του με 3-0 σετ τη Δευτέρα 22/11. Ένα δύ-

σκολο παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του που δεν άφησε τους θεατές να χαλαρω-

σουν λεπτό, δεδομένου ότι η πολύ μαχητική ομάδα του Αστέρα, δε σταμάτησε

να προσπαθεί και να κυνηγά τη νίκη από τον πρώτο πόντο έως τον τελευταίο.

Τελικά όμως, υπέκυψε στην ανωτερότητα της Θέτιδας, η οποια πραγματοποίη-

σε την 6η της νίκη σε 6 αγώνες και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με

προορισμό την Α2. Ακολουθεί εντός έδρας ματς με τον Φοίβο Μελισσίων τη

Δευτέρα 29/11/10 και ώρα 21:00 στο κλειστό γήπεδο της Βούλας.

Το 3 στα 3 έκαναν οι ομάδες της Θέτιδας το Σαββατοκύριακο που

μας πέρασε αφού πέτυχαν 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και μά-

λιστα με το ίδιο σκορ  (3-0).

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

3Χ3 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΤΙΔΑ
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Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους πολίτες της Ανατολικής Αττικής, 
που κόντρα στη γενικότερη απαξίωση των εκλογών αυτών, με τίμησαν με την ψήφο τους 

στέλνοντάς με στην πρώτη θέση στην Περιφέρεια Αττικής.
Με αίσθημα ευθύνης για τα τεράστια και δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αττική 

και ειδικότερα η περιοχή μας, δεσμεύομαι να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας 
και να αγωνιστούμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο, για όλους μας.

Δώσαμε μαζί έναν ωραίο αγώνα, τίμιο, καθαρό και 
στο φως.
Στηρίχθηκα μόνο στην αγάπη σας και θα 
συνεχίσω να σας την ανταποδίδω απ’ όποια 
θέση κληθώ να προσφέρω τις μικρές μου δυνάμεις.
Η μόνη καταμέτρηση που αξίζει για μένα είναι 
το ζεστό σας χαμόγελο όταν συναντιόμαστε.
Είναι η μόνη καταμέτρηση που δεν κρύβεται, 
δεν ανεβοκατεβαίνει και δεν χωρά σε εκλογικούς 
σάκους. 
Σε αυτό το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ μου σε εσάς, έχω κλείσει 
όλες τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε μαζί, 
προσπαθώντας το καλύτερο για τα παιδιά μας.

Μαρία Σίνα
Δημοτική Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Φίλες και φίλοι
της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης,

Αισθάνομαι πολύ φτωχά τα λόγια για να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου
για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε εκπρόσωπό σας στο Δ.Σ. του
νέου ενωμένου Δήμου μας.

Αισιοδοξώ, ότι παρά τις δυσκολίες που μας 
περιμένουν, θα καταφέρουμε μαζί να αναδείξουμε 

την πόλη μας σε  Δήμο-πρότυπο για όλη την Ελλάδα.
Στηρίζω αυτή μου την πεποίθησή στο ότι κανένα 
πρόβλημα δεν είναι αξεπέραστο, όταν μιλάμε, 

έτσι όπως πάντοτε μιλούσαμε μαζί.

Σας ευχαριστώ

Παναγιώτης Σκουζής
Αντιδήμαρχος Βουλιαγμένης

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους δημότες 

και των τριών πόλεων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

που με την προτίμησή τους στο πρόσωπό μου, με έφεραν

ανάμεσα στους πρώτους, στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο 

που θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2011.

Αυτό μου προσθέτει μία επιπλέον ευθύνη 

να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους 

και αυτό θα είναι 

μία από τις προτεραιότητές μου 

στη νέα Δημοτική Αρχή.


