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ΓΑΜΟΣ εν… ΤΗΛΩ
“Ο γάμος τελείωσε, passato la fiesta”!

Έτσι, μετά τους «εν Τήλω γάμους» των ομοφύ-

λων, υπό του ιατρού – Δημάρχου, Αναστ. Αλιφέρη,

άνοιξαν τα “παράθυρα” κι έγραψαν τα έντυπα, από

την Τρίτη (3/6) και μετά, ενώ η ΕΒΔΟΜΗ πρόλαβε

και τον Σανιδά – τον εισαγγελέα του Αρείου Πά-

γου – όταν επισημαίναμε στο φύλλο του περα-

σμένου Σαββάτου ότι «ο Δήμαρχος θα παρανομή-
σει», αν τελέσει «γάμο» ομοφύ-

λων. (φ. 535 σελ.2) και παρανόμη-

σε.

Το γράφαμε, και δεν το γράφαμε

αυθαίρετα, αλλά το τεκμηριώναμε

νομικά, χωρίς να μας αντικρούσει

ουδείς νομικός ευθέως ή πλαγίως.

Μόνον ο δικηγόρος του Δήμου Τή-

λου έδωσε στο δήμαρχό του νομικό

έρεισμα με την γνωμοδότηση –

όπως αναφέρθηκε στα ΜΜΕ – ότι

κανένας νόμος δεν απαγορεύει την τέλεση ομό-

φυλων γάμων, άρα “ό,τι δεν απαγορεύεται, επι-
τρέπεται!».
Ο Δήμαρχος θα πει “μου το ‘πε η νομική μου υπη-
ρεσία”, ο νομικός θα πει “αυτή είναι η επιστημονι-
κή μου εκτίμηση” και… τα νερά θα λιμνάζουν!…

Αυτό λέγεται στρεψοδικία. Μια αληθής Αριστοφά-

νεια στρεψόδικος πανουργία, προκειμένου να

διαστραφεί η αλήθεια, να εκπέσουν θεσμοί, να

επαρθεί η παρέκκλιση, η κατανοητή και ανεκτή

φυσική εκτροπή, χάριν, δήθεν, των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και της ισότητας των πολιτών, ενώ

και τα πρώτα ευτελίζουν και την ισότητα λοιδο-

ρούν. 

Κατ’ αρχήν οφείλω μια διόρθωση στο σχετικό άρ-

θρο του περασμένου Σαββάτου. Ο “Δαίμων του τυ-
Συνέχεια στη σελ. 3

του Κώστα
Βενετσάνου

1204. μ.Χ. Άλωση της 

Πόλης από τους Λατίνους
με το γιάννη κορναράκη

Σελίδα  6

Δημόσια Ενημέρωση 

Δημάρχου Βάρης

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου

στις 7.30, καλούνται  στο

Δημοτικό θέατρο,  θα γίνει

η ετήσια ενημέρωση από τον

Δήμαρχό της, Παναγιώτη Καπετανέα. 

Την ανάγκη συντονισμού όλων των ομο-

γενειακών δυνάμεων στην άσκηση “ειρη-

νικής επιθετικής πολιτικής” για την περαι-

τέρω προώθηση των ελληνικών θεμάτων

στα κέντρα λήψης αποφάσεων επεσήμα-

νε ο Συντονιστής Περιφέρειας ΗΠΑ  Θ.

Σπυρόπουλος στη συνάντηση ηγετών

ομογενειακών οργανώσεων στις ΗΠΑ,

παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος, Αλέ-

ξανδρου Μαλλιά. 

Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση με σκοπό

Συνέχεια στη σελ. 8

Με έκτακτο δημοτικό συμβούλιο,  για να προλάβει εκπλήξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά

ο δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς, δέσμευσε το Λόφο Λεβίδη για να παραμεί-

νει πράσινος χώρος αναψυχής.

Στο δύσκολο εγχείρημα, λόγω υψηλού τιμήματος, συμβάλλει αποφασιστικά η Νομαρχία,

που με ομόφωνη απόφασή της (2/6), κατόπιν εισήγησης του Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή,

διαθέτει ειδικό κονδύλι για το σκοπό αυτό.

Σύσσωμη η μειοψηφία στο πλευρό του δημάρχου - κόντρα στους εκβιαστές.

Λεπτομέρειες στη σελ. 48.

Προγραμματική σύμβαση, για την κατασκευή δύο σχο-

λείων υπέγραψε την Τετάρτη (4/6) ο Δήμαρχος Πέτρος

Φιλίππου και ο διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού

Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) Παν. Παταριάς, σε μια σεμνή

και πρωτότυπη τελετή που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο

Καλυβίων Θορικού.                       Συνέχεια στη σελ. 25

ΝΟΜΑΡΧΙΑ και ΔΗΜΟΣ 
αποφάσισαν:
πράσινο ο Λόφος Λεβίδη

“Επιθετική πολιτική” στα εθνικά μας 

θέματων, λέει η Ομογένεια
Συνάντηση Ομογενών  με πρωτοβουλία του ΣΑΕ Περιφέρειας ΗΠΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ΜΑΤ στο
ΥΠΕΧΩΔΕ, ο δήμαρχος Κερατέας και ο
Πρόεδρος Γραματικού.

Ρεπορτάζ στη σελ. 24

ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου συνυπογράφει με τον
διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΚ Π. Παταργιά.

και Ηλεκτρονικό Σχολείο
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Είμαστε κι εμείς αλλά... εί-
ναι κι αυτοί! Σελ. 6

Μεταναστευτική πολιτική;
Απλώς ανύπαρκτη.
του Γρηγόρη Ρώντα                              Σελ. 7

Επικίνδυνη η Λεωφόρος 

Αγ. Μαρίνας             Σελ. 9

Απαγόρευση κυκλοφοριας

Οχημάτων και Πεζών
Σελ.  13

Αρχαία στον Αστέρα

Βουλιαγμένης    Σελ. 14

Διμερείς επαφές Ελλάδας -

Ρωσίας Σελ. 15

Υπόγειο πάρκιγκ με εμπορικό

κέντρο στη Ραφήνα Σελ. 17

Όχι στο πυρηνικό εργοστάσιο

στην Ελλάδα             Σελ. 46

Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Τζελάτεια  Σελ. 47

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ημερίδα για το περιβάλλον με συμμετοχή πολλών

φορέων και επιστημόνων, πραγματοποιήθηκε με

πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού & Επιστημονικού

Συνδέσμου Παλλήνης, την περασμένη Δευτέρα 2/6

στα Σπάτα. Η ημερίδα έγινε στα πλαίσια της Παγκό-

σμιας ημέρας για το περιβάλλον. Ακούστηκαν ουσια-

στικές επισημάνσεις για το περιβάλλον, αλλά προ-

τάθηκαν και λύσεις.

Οι Σύλλογοι και οι Φορείς της Αν. Αττικής συνεργά-

στηκαν και αναζήτησαν λύσεις στα μεγάλα περιβαλ-

λοντικά τους προβλήματα σε επιστημονική ημερίδα

στα Σπάτα

Ο Αναπτυξιακός & Επιστημονικός Σύνδεσμος Παλ-

λήνης διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά, επιστη-

μονική ημερίδα, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας

για το περιβάλλον, με τη συνεργασία και υποστήριξη

άλλων φορέων, όπως: 

4του Δήμου Σπάτων με την παραχώρηση της αίθου-

σας για την εκδήλωση.

4του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, 

4των Ομοσπονδιών Συλλόγων της Ν.Α.Α.Α 

4της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παλλήνης και Ορ-

γανώσεων Πολιτών της περιοχής μας 

4των εκδοτών των Τοπικών Εφημερίδων της Αν. Ατ-

τικής 

4των εναλλακτικών Δικτύων Ενημέρωσης της Αν.

Αττικής 

Ήταν μια κοινή προσπάθεια, σαν ελάχιστο δείγμα συνει-

σφοράς στους συμπολίτες μας της Ανατολικής Αττικής.

Αναπτυξιακός & Επιστημονικός Σύνδεσμος Παλλήνης

Ημερίδα για το Περιβάλλον

Από αριστερά ο εισηγητής Δρ. Ν. Αλευράς και ο πρόε-
δρος του Αναπτυξιακού Θ. Σταματίου

Φροντίζουμε γα το Περιβάλλον

Καθημερινές κινήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και καθαρότερο περιβάλλον

Είναι σημαντικό να αλ-

λάξουμε όλοι την συμπε-

ριφορά μας απέναντι

στην χρήση της ηλεκτρι-

κής κυρίως ενέργειας

καθώς τα blackouts αυ-

ξάνονται και δαπανώνται

τεράστια ποσά κάθε χρό-

νο για την συντήρηση

των δικτύων διανομής.

ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

• Πριν αποφασίσετε να αγορά-

σετε κλιματιστικό, ενημερωθεί-

τε για την ενεργειακή του κα-

τανάλωση, δεδομένου ότι μπο-

ρεί να αυξήσει σημαντικά το

λογαριασμό σας, ιδιαίτερα

τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Εφαρμόζετε πιστά τις οδη-

γίες του κατασκευαστή για το

κλιματιστικό σας. 

• Ρυθμίζετε το κλιματιστικό

χρησιμοποιώντας ένα καλό

θερμόμετρο τοίχου και μην επι-

διώκετε θερμοκρασία χαμηλό-

τερη από 26ο C το καλοκαίρι

και μεγαλύτερη από 18o C το

χειμώνα.

• Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα

που καταναλώνει ελάχιστη

ενέργεια σε σχέση με το κλι-

ματιστικό. Η καλύτερη θέση

για έναν ανεμιστήρα είναι η

οροφή. Ο ανεμιστήρας οροφής

μας δροσίζει, ενώ καταναλώνει

ενέργεια όσο και ένας κοινός

λαμπτήρας φωτισμού. 

• Φροντίστε τα παράθυρα να εί-

ναι κλειστά όταν λειτουργεί το

σύστημα κλιματισμού για να μη

χάνεται πολύτιμη ενέργεια.

• Τοποθετήστε ανοιχτόχρωμες

τέντες στα νότια και δυτικά πα-

ράθυρα. Με τον τρόπο αυτό η

ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται

ως και 75%. 

• Βάφετε τους εξωτερικούς

τοίχους με ανοικτά χρώματα.

• Aερίζετε το σπίτι σας τα κα-

λοκαιρινά βράδια. 

Θερμοσίφωνας

• Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη

στο θερμοσίφωνα πάνω από

τους 60ο C. Ανάψτε το θερμο-

σίφωνά σας όσο χρειάζεστε,

ανάλογα με τις ανάγκες σας

για ζεστό νερό και μην τον

αφήνετε αναμμένο άσκοπα.

• Προτιμήστε το ντους από το

μπάνιο στη μπανιέρα. Ξοδεύε-

τε 3 φορές λιγότερο ρεύμα και

νερό. 

• Μην αφήνετε τις βρύσες σας

να στάζουν. 

• Μην αφήνετε το ζεστό νερό

να τρέχει άσκοπα. 

• Προτιμήστε έναν ηλιακό θερ-

μοσίφωνα αντί ηλεκτρικό για

τη θέρμανση του νερού (ο

ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί

να καλύψει κατά 80% τις ετή-

σιες ανάγκες σε ζεστό νερό

χωρίς να χρειαστεί κατανάλω-

ση ηλεκτρικού ρεύματος). 

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Αγνωστοι δράστες, φορώντας κράνη, έσπα-

σαν με βαριοπούλα τη τζαμαρία της Εθνικής Τράπεζας και αφού ακι-

νητοποίησαν με την απειλή όπλων τους υπαλλήλους αφαίρεσαν από

δύο ταμεία, άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό. Διέφυγαν δε με μηχανή

μεγάλου κυβισμού.

Σ
τις 17 Μαϊου και ώρα 2.30 πρωινή στη λεωφόρο Ποσειδώνος

στο ύψος του παλαιού ιποποδρόμου, ρεύμα κυκλοφορίας προς

Γλυφάδας περιοχής π. Φαλήρου, δίκυκλη μοτοσυκλέτα χρώμα-

τος κόκκινου, μάρκας DUCATI εξετράπη της πορείας της και ανε-

τράπη επί του οδοστρώματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυμα-

τισμό του οδηγού της.

Από την έρευνα της Τροχαίας Καλλιθέας δεν κατέστη δυνατόν να

διασαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Οποιος γνωρίζει κάτι, που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα για τον

εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού, στα τηλέφωνα της τροχαίας

210 9538.154, 210 9538.155, 210 9538.171.

Λόγω εκτέλεσης έργων στο οδόστρωμα θα γίνεται διακοπή

κυκλοφορίας εναλλάξ στο αριστερό και το δεξιό τμήμα του, σε μή-

κος 30μ. σε όλους τους κλάδους εισόδου της Αττικής οδού, περιο-

χής Δήμων Αγίας Παρασκευής Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Μεταμόρ-

φωσης, Παπάγου, Χαλανδρίου, Χολαργού, Αχαρνών, Γέρακα, Γλυ-

κών Νερών, Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ανω Λιοσίων, Ασπρο-

πύργου, Ελευσίνας, Ζεφυρίου, Μάνδρας, Φυλής και Κοινότητας Μα-

γούλας, μέχρι τις 31 Ιουλίου κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

πογραφείου”, επιδεικνύοντας προφανώς

ομοφυλοφιλικές τάσεις, έκανε τα “εκτός”,

“εντός”. Η ορθή φράση ως ορισμός, είναι: Φυ-

σική παρέκκλιση, είναι η εκτός φυσικής τάξης

κατάσταση. Ε, ο δαίμων, έβαλε την παρέκκλι-

ση  ε ν τ ό ς φυσικής τάξης. 

Αυτό δηλαδή που προσπαθούν να κάνουν όχι

μόνο οι ενδιαφερόμενοι – υπερβαίνοντες την

δίκαιη διεκδίκηση του δικαιώματος της ελεύ-

θερης ερωτικής και ηδονιστικής επιλογής –

αλλά και οι διάφοροι επιπόλαιοι μοντερνίζο-

ντες εκσυγχρονιστοφανείς ή καιροσκόποι και

κερδοσκόποι πολιτικοί. Να βάλουν τα εκτός

φυσικής τάξης,   ε ν τ ό ς και κοινώς, να φέ-

ρουν τα πάνω, κάτω…

Ας προσέξουμε τώρα να βάλουμε τα πράγμα-

τα στη θέση τους, ένα – ένα, όσο μπορούμε

απλά, πληρέστερα και σύντομα, όσο γίνεται.

Τι ισχύει στην φυσική τάξη

Είπαμε, ό,τι γίνεται εκτός φυσικής τάξης εί-

ναι φυσική παρέκκλιση. 

Στη φυσική τάξη, ιδιαίτερα στ’ ανώτερα είδη

ζωικών οργανισμών, για την αναπαραγωγή

και διατήρηση του είδους υπάρχει αρσενικό

και θηλυκό. Το ένα φύλλο είναι απαραίτητο

συμπλήρωμα του άλλου. 

Όπου τα ζώα αναπτύσσουν κοινωνίες, η ανα-

παραγωγή προστατεύεται από την ίδια την

κοινότητα, χάριν της ανανέωσης και διατήρη-

σής της, στο διηνεκές. Το ίδιο συμβαίνει πιο

οργανωμένα και συνειδητά στην ανθρώπινη

κοινωνία. 

Η σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία επιπλέον,

ως έλλογη κοινωνία, εκτός της προστασίας

που παρέχει στη διαδικασία της αναπαραγω-

γής (γάμος, μητρότητα, νομική προστασία,

οικονομικές ελαφρύνσεις, ενισχύσεις, ηθική

στήριξη κλπ) αναδεικνύεται και ανεκτική στις

παρεκκλίσεις, διότι τα παρεκκλίνοντα  είναι

χρήσιμα σε άλλους τομείς, μη αναπαραγωγι-

κούς βεβαίως, αλλά παραγωγικούς και λει-

τουργικούς. 

Και για τούτο έχουν και αντίστοιχα δικαιώμα-

τα, όπως και το δικαίωμα της ελεύθερης ερω-

τικής επιλογής. Έως εκεί.

Δεν δικαιούται ένας που αγνοεί την ιατρική ή

την υψηλή ραπτική να λάβει άδεια ασκήσεως

ιατρικού επαγγέλματος, ή να τύχη αναγνωρί-

σεως ως μοντελίστ. 

Στις ελεύθερες κοινωνίες, τουλάχιστον θεω-

ρητικά, όλοι έχουν δικαίωμα να γίνουν… αε-

ροπόροι, ζωγράφοι, επιχειρηματίες, οδηγοί

δικύκλων αρκεί να έχουν τις απαραίτητες

προϋποθέσεις, ικανότητες, δυνατότητες, δε-

ξιότητες.…

Το ίδιο και στο γάμο. Όπως λέει και η χάρτα

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου

της Ευρώπης1, ο άντρας και η γυναίκα έχουν

το δικαίωμα να ιδρύουν οικογένεια με γάμο,

άμα συμπληρώσουν ηλικία γάμου. (Για μας το

18ο έτος). Θέτει δηλαδή ως προϋπόθεση την

ηλικία – και λοιπές νομικές διατάξεις του

κράτους και θεωρεί αυτονόητη την ύπαρξη

άνδρα και γυναίκα προς σύναψη γάμου. Δεν

το θεωρεί καν προϋπόθεση, όπως την ηλικία·

το θεωρεί «εκ των ουκ άνευ». Δεν γίνεται δη-

λαδή γάμος, δεν νοείται, χωρίς άνδρα και γυ-

ναίκα. 

Το νομικό καθεστώς

Με την αναφορά στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων, που κάναμε παραπάνω, ήδη εισχω-

ρήσαμε στο νομικό καθεστώς που διέπει το γά-

μο. 

Όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο άρ-

θρο μας (31/5 σ.2) το σχετικό άρθρο του Αστικού

Κώδικα (Α.Κ.) – το 1350 – για το γάμο  δ ε ν ανα-

φέρει ρητά και διαχωριστικά τον άνδρα και τη γυ-

ναίκα, αλλά τους αποκαλεί «μελλόνυμφους».

Σ’ αυτό στηρίζονται κι εκείνοι που ισχυρίζονται

ότι ο νόμος δεν περιορίζει το γαμικό ζεύγος σε

«ανδρό – γυνο», άρα… δύναται να είναι «ανδρό

– ανδρο» ή… «γυναικό-γυνο»! Δεν είναι όμως

έτσι. 

Στη διατύπωση των νόμων επιβάλλεται η «οικο-

νομία του λόγου». Και το ζεύγος θεωρήθηκε αυ-

τονόητο, ότι στο γάμο αποτελεί σύζευξη εται-

ρόφυλων προς δημιουργία οικογένειας και για

να υπάρξει γένος (gens) (σόι, φυλή, έθνος),

πρέπει να υπάρχει γονιμοποίηση και γόνος. Εξ’

άλλου στον παλιό Α.Κ. που δεν υπήρχε ισότητα

των δύο φύλλων, το ίδιο άρθρο έλεγε ο άνδρας

πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και η

γυναίκα το 14ο. Ο παλιός Α.Κ. κάνει συνεχώς

μνεία των όρων «άνδρας» και «γυναίκα», γιατί

είχαν διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώ-

σεις. Με τον παρόντα Α.Κ. που έχει επέλθει

πλήρης εξίσωση των φύλλων, ονομάζονται από

κοινού ο άνδρας και η γυναίκα, “μελλόνυμφοι”,

ή “σύζυγοι”.

Αλλά και ο ισχύων Α.Κ. εκεί που δεν μπορεί να

τους ταυτίσει, όπως στα άρθρα (1456, 1457)

που αναφέρεται στην υποβοήθηση της αναπα-

ραγωγής, στο κεφάλαιο για τη συγγένεια, (άρ-

θρο 1463) όπου γίνεται σαφής αναφορά στην

“μητέρα” και στον «πατέρα», όπως και στο επό-

μενο άρθρο (1464), για την τεχνική γονιμοποίη-

ση «… μητέρα του τέκνου τεκμαίρεται η γυναί-

κα…», το 1465κ.ε. για συγγένεια του τέκνου,

όπου αναφέρεται «έχει πατέρα τον σύζυγο της

μητέρας» κλπ., σωρεία άρθρων και αναφορών

σε μητέρα, πατέρα, γυναίκα, άνδρα κλπ.

Να τ’ αφήσουν λοιπόν αυτά. Καμία διάταξη δεν

τους δικαιώνει. Ούτε τους «νυμφευμένους»,

ούτε το Δήμαρχο και το δικηγόρο του. Ούτε καν

νομική αποσιώπηση υπάρχει. Δεν υπάρχει ρητή

απαγόρευση, όπως δεν υπάρχει και καμία ρητή

απαγόρευση να λες βλακείες. Μπορείς να τις

λες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι πρέπει

να τις αναγνωρίζουν. 

Υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι ο Δήμαρχος Τήλου

και τινες άλλοι “συνδρομητές” επικαλέστηκαν

εκτός της χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, και στα Συνταγ-

ματικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Δεν

μας λένε σε ποιά διάταξη. Προφανώς στα ατο-

μικά και κοινωνικά δικαιώματα (άρθρο 4 κ.επ.)

“Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”. Μή-

πως στο άρθρο 5: “Καθένας έχει δικαίωμα να

αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά

του...”; Αυτό το άρθρο στο τέλος θέτει μια προ-

ϋπόθεση: “... εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώ-

ματα των άλλων... ή τα χρηστά ήθη”, ή μήπως

στο 5.5: “Καθένας έχει δικαίωμα στην προστα-

σία [...] της γενετικής του ταυτότητας”;

Δεν θ’ αναλύσουμε όλο το Σύνταγμα. Θα τους

θυμίσουμε όμως το άρθρο 21 που αναφέρεται

ρητά στο γάμο και στην οικογένεια ως αλλη-

λένδετες έννοιες: “Η οικογένεια, ως θεμέλιο

της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους,

καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική

ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κρά-

τους”. 

Α υ τ ό το άρθρο του Συντάγματο παρέβη ο Δή-

μαρχος Τήλου (εκτός της υπέρβασης και παρά-

βασης καθήκοντος) και δεν επιτρέπεται να το

αγνοούν όσοι πολιτικοί και όποια κόμματα

έσπευσαν να τον “στηρίξουν” ενάντια στον...

“φονταμεταλιστή” εισαγγελέα του Α.Π. Γ. Σανι-

δά.

Έτσι, οι ομόφυλοι, κατά την άποψή μου μπο-

ρούν ελευθέρως ν’ απολαμβάνουν τις γενετή-

σιες (σεξουαλικές) επιλογές τους, να διαχειρί-

ζονται τα οικονομικά τους κατά βούληση (αν

δεν προσβάλλουν δικαιώματα άλλων), αλλά σε

καμία περίπτωση δεν μπορούν ν’ απαιτούν και

να τύχουν των ευνοϊκών μέτρων που απολαμ-

βάνουν τα φυσιολογικά ετερόφυλα ζευγάρια,

από το κοινωνικό σύνολο, όπως, φορολογικές

απαλλαγές, οικονομικές ενισχύσεις, συντάξεις,

έμμεση ασφάλεια κλπ. 

ΓΑΜΟΣ εν… ΤΗΛΩ

Ετελέσθησαν λοιπόν οι γάμοι των ομοφύλων, όπως είχε «απειληθεί»,

αφού βρέθηκε ο… λεβέντης Δήμαρχος που αγνόησε τους νόμους και

το Σύνταγμα και μάλιστα με την… επίκληση τους!

Υπήρξε βέβαια ενορχηστρωμένη συγχορδία, - για να χρησιμοποιήσω

μουσικούς όρους – προοδευτικού κόμματος (ΣΥΡΙΖΑ) ραδιοφωνικού

σταθμού (fm 105,5), τοπικής εφημερίδας («ΕΠΟΧΗ») Δημοτικής αρ-

χής (Δημάρχου Τήλου) Νομικού Συμβούλου του Δημάρχου και ομο-

φυλοφιλικών οργανώσεων. 

Συμπτωματικά, είναι όλοι μέλη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενοι

με τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, ο οποίος έκανε «σημαία» το θέ-

μα αυτό.

Προτού τελεσθούν οι συγκεκριμένοι «γάμοι» από τον εν λόγω Δή-

μαρχο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Κουράκης δήλωσε την 31 Μαΐου

μεταξύ άλλων: “Το έγγραφο του κ. Σανιδά – αναφέρεται στην παραγ-

γελία του εισαγγελέα του Α.Π. προς τον εισαγγελέα Ρόδου, σχετικά

με τις ενέργειες του Δημάρχου – μας γνωρίζει στον Μεσαίωνα. Ου-

σιαστικά τάσσεται υπέρ των διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού

προσανατολισμού […]

«Τα ΜΜΕ της αριστεράς, μαζί με τον δήμαρχο Τήλου και την ΟΛΚΕ

έχουν πάρει μια σημαντική πρωτοβουλία, απέναντι στον σκοταδισμό

και τη μισαλλοδοξία. Έχουν τη στήριξή μας αλλά και όλων των δημο-

κρατικών πολιτών».

Ενώ την προηγούμενη, 30/5 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κοροβέσης,

δήλωνε μεταξύ άλλων: «[…] Αγαπιούνται και παντρεύονται δύο άν-

θρωποι, αδιάφορο ποιο είναι το φύλο τους. Η όποια κρατική αρχή

αποφασίσει ποιος είναι ο σωστός και επιτρεπτός γάμος και ποιος εί-

ναι ο λάθος, τότε παραβιάζει τη συνταγματική νομιμότητα, λειτουργεί

πραξικοπηματικά και οφείλει ή να παραιτηθεί […]»

Ο Συνασπισμός «χαιρετίζει και βρίσκεται στο πλάι του Δημάρχου Τή-

λου κ. Αλιφέρη, που τέλεσε σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα πο-

λιτικό γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αμφισβητεί έτσι έμπρα-

κτα τις θεσμικές διακρίσεις που γίνονται σε βάρος πολιτών λόγω του

σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Ο ΣΥΝ είναι αλληλέγγυος στα

δύο ζευγάρια που έκαναν το πρώτο βήμα και διεκδίκησαν τα αυτο-

νόητα συνταγματικά τους δικαιώματα(;) […] Ο ΣΥΝ καλεί την πολιτεία

να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να καταδικάσει έμπρακτα τα

συντηρητικά αντανακλαστικά και τις διακρίσεις που γεννούν αναγνω-

ρίζοντας, μέσα από τις δημόσιες υπηρεσίες, όλα τα δικαιώματα που

προκύπτουν από το γάμο αυτό.

Η κίνηση του δημάρχου της Τήλου και των δύο ζευγαριών χρειάζεται

να βρει συμπαραστάτες και μιμητές…»(!) 

Αρραβώνας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ 

ή “υγιής” ανταγωνισμός;

Στο ίδιο μήκος (αιγαιοπελαγίτικου) κύματος έσπευσε να πλεύσει

και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γεώργιος Α. Παπανδρέου στηρίζο-

ντας τις παράνομες ενέργειες του Δημάρχου, “που δίνει αγώνα
για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα”(!)

Αφελές ερώτημα: Οι πολύγαμοι δεν έχουν “ανθρώπινα δικαιώ-

ματα;”

Το συμπέρασμα πάντως της συγκεκριμένης ιδεολογικής σύγκλι-

σης και σύμπλευσης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ είναι ότι, ή αναζητούνται σημεία

ιδεολογικο-πολιτικών ταιριασμάτων για την πραγματοποίηση ενός

πολιτικού γάμου των δύο κομμάτων, κοινής εκλογικής καθόδου ή

μετεκλογικής συνεργασίας, ή ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολι-

τικού ανταγωνισμού προς άγραν ψηφοφόρων από την πλούσια ως

φαίνεται παρακαταθήκη της κατηγορίας αυτής των πολιτών.

Ενορχηστρωμένοι “γάμοι” στην Τήλο
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και ΠΑΣΟΚ συμπλέουν αρμονικά
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ

ΚΟΡΩΠΙ

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος

Μεσογαίας & Λαυρεωτικής

σας προσκαλεί στον ετήσιο

χορό που διοργανώνει στο

κτήμα «Mabrida» στο Κορω-

πί, το Σάββατο 5 Ιουλίου και

ώρα 09.00 μμ., με τον Πέτρο

Λούκα Χαλκιά και τον Αντώ-

νη Κυρίτση.

Σας περιμένουμε να περά-

σουμε μια όμορφη βραδιά.

Τιμή πρόσκλησης 30 Ευρώ,

(πλήρες μενού, αναψυκτικά,

κρασί)

Τηλ. 2106621084

Η έδρα του Συλλόγου βρίσκε-

ται στο Κορωπί (Χριστόφο-

ρου Ζωίτσα 9 πλατεία αγάλ-

ματος). Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα και Κυριακή μετά τις

07.00 το απόγευμα.

Για πληροφορίες μπορείτε να

επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

2106621084 (ώρες λειτουρ-

γίας συλλόγου) &

6932581905 κα Πανταζή Θε-

οδώρα 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ, στις 21.00

“The Gospel at Colonus” 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» 

5ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Το 5ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ οργανώνει ο Σύλλογος

Μεσσηνίων Παλλήνης και γειτονικών Δήμων, την Παρα-

σκευή  20 Ιουνίου και ώρα 8:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο

του 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Υπόσχονται μια υπέροχη βραδιά με προϊόντα του τόπου,

Γουρουνοπούλα,  Σφέλα - Ελιές – Δίπλες και μουσικοχο-

ρευτικό πρόγραμμα με τις εκπληκτικές ΜΠΟΕΜΙΣΣΕΣ

(Είσοδος: 20€ με όλα πληρωμένα) 

Τηλ. Επικοιν.: 6974581800 – 6972816167 – 6974704581

- 6973662259

Σ Τ Η Ν  Π Α Λ Λ Η Ν Η

Μια διαφορετική εικαστική ματιά στη βυζα-

ντινή τέχνη παρουσιάζει η έκθεση «Όμη-
ρος. Βυζαντινά και αφηρημένα» που είναι

ανοικτή για το κοινό από τις 3 Ιουνίου στο

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Τα έργα του Ομήρου, Έλληνα της ομογέ-

νειας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-

πολη και έχει μακρά καλλιτεχνική θητεία

στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, εκτίθενται

για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η θεματο-

λογία του προστρέχει στη βυζαντινή τέ-

χνη. Η ζωγραφική του συλλαμβάνει το βά-

θος της βυζαντινής ζωγραφικής. Η τεχνο-

τροπία του, με φιγούρες ψιλόλιγνες, αέρι-

νες με μικρά κεφάλια και άκρα ανακαλούν

χαρακτηριστικά της τέχνης του Greco. 

Οι τολμηρές του όμως συνθέσεις αποκαλύ-

πτουν νέους εκφραστικούς τρόπους καθώς

ο καλλιτέχνης μετουσιώνει τα διδάγματα

των ευρωπαϊκών ρευμάτων της σύγχρονης

ζωγραφικής, σύμφωνα με τις πνευματικές

του ανάγκες.  

Κυρίαρχα στοιχεία της ζωγραφικής του εί-

ναι το χρώμα και η δύναμη της αφαίρεσης,

επηρεασμένα από την παραδοσιακή βυζα-

ντινή εικονογραφία. Ιδιαίτερα το χρώμα,

που είναι το απόλυτο εργαλείο του, δίνει

στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα να εκφρά-

σει την ουσία των θεμάτων του, παραπέ-

μποντας στους εκφραστικούς τύπους των

εξπρεσιονιστών. Για παράδειγμα στον πί-

νακα «Ο Χριστός εκδιώκει τους εμπόρους

από το Ναό» (1998), η εξπρεσιονιστική

αφαίρεση της βυζαντινής εικονογραφίας

είναι έκδηλη. Κύματα χρώματος κατακλύ-

ζουν τον πίνακα, δημιουργώντας έντονα

συναισθήματα που απεικονίζονται στις

μορφές. 

Η ζωγραφική του Ομήρου εντάσσεται στο

διεθνή καλλιτεχνικό χώρο συνδέοντας τη

βυζαντινή παράδοση από την οποία ξεκινά

με τις εικαστικές κατακτήσεις της Δύσης. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυ-

γούστου.

Τηλ. 210 7294926 

Βυζαντινό Μουσείο

«Όμηρος. Βυζαντινά και αφηρημένα»

...και φέτος
όπως κάθε χρόνο...

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΛΕΝΤΙ

με τον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο “Πανό-

ραμα”, στην κεντρική πλατεία του οι-

κισμού το Σάββατο 21 Ιουνίου

με ζωντανή μουσική από

πολυμελή λαϊκή ορχή-

στρα, πλούσιο φαγητό,

ποτό, κέφι και χορό

μέχρι το πρωί.

Έκθεση έργων από ερασιτέχνες δημιουργούς, που παρακολούθησαν τα τμήματα επιμόρφωσης ενη-

λίκων της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν..Ε.Λ.Ε.)  για την περίοδο Ιανουάριος –

Ιούνιος 2008 θα εγκαινιαστεί στην Παλλήνη, την Παρασκευή 20 Ιουνίου, στις 7.30μ.μ..

Κατά την επιμορφωτική περίοδο του 2008 η Νομαρχία  και το τμήμα της ΝΕΛΕ υλοποίησαν 370 τμή-

ματα επιμόρφωσης ενηλίκων σε ολόκληρο τον νομό. 

Συνεργάστηκε με όλους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με τους περισσότερους πολιτιστι-

κούς συλλόγους. 

Ο αριθμός των επιμορφωνομένων άγγιξε τα 4.000 άτομα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην συνερ-

γασία με τις ειδικές ομάδες πολιτών όπως τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στη θεραπευ-

τική κοινότητα  του ΚΕΘΕΑ –  «Παρέμβαση» Ραφήνας και Εξαρχείων, στο Λύρειο Ίδρυμα, στον Άγιο

Χριστόφορο Παιανίας, στην Αγία Παρασκευή Κορωπίου κ.λ.π.

Αντικείμενα μάθησης των τμημάτων, που συμμετέχουν στην έκθεση, είναι: Ζωγραφική – Αγιογρα-

φία – Αργυροχρυσοχοίας – Κεραμική – Ψηφιδωτό – Υφαντική – Χειροποίητο κόσμημα – Κέντημα –

Κοπτική ραπτική – Γενική χειροτεχνία – Παραδοσιακές φορε-

σιές – Κοπανέλλι – Ξυλογλυπτική – Φωτογραφία – Παραδο-

σιακή κουλούρα. Κατά την ημέρα των εγκαινίων θα παρου-

σιάσουν έργο τους τμήματα θεατρικά, παραδοσιακών

χορών, παραδοσιακών τραγουδιών και τμήματα πα-

ραδοσιακής μουσικής – κρουστών.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Νομάρχης και Πρόε-

δρος Ν.Ε.Λ.Ε.  Λεωνίδας Κουρής την Παρασκευή 20

Ιουνίου και ώρα 19:30 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο

Παλλήνης (Λεονταρίου), Κάντζα Παλλήνης και θα

κλείσει στις 21 (Παρασκευή και Σάββατο)

Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00 και 18:30-21:30.

Εκθεση έργων από ερασιτέχνες δημιουργούς 

επιμορφούμενων της ΝΕΛΕ

Το Αμερικανό-Ελληνικό Κέ-

ντρο Τεχνών Χαλανδρίου κάθε

χρόνο σε συνεργασία με το

Ελληνικό Φεστιβάλ προγραμ-

ματίζει μία ξεχωριστή παρά-

σταση στο Ηρώδειο. 

Φέτος, το Σάββατο 21 Ιουνίου

στις 21.00, προσκαλεί τον πο-

λυβραβευμένο σκηνοθέτη Λη

Μπρούερ και τον υποψήφιο για

Όσκαρ συνθέτη Μπομπ Τέλ-

σον να παρουσιάσουν σε μία

και μοναδική παράσταση το έρ-

γο The Gospel at Colonus (Τα

γκόσπελ στον Κολωνό). Πρό-

κειται για τη διασκευή σε γκό-

σπελ του Οιδίποδα επί Κολω-

νώ του Σοφοκλέους.

Το  «The Gospel at Colonus»

είναι έργο ορόσημο του αμερι-

κανικού μουσικού θεάτρου,

που ήταν υποψήφιο και κέρδι-

σε πολλά βραβεία, μεταξύ των

οποίων ένα OBIE για το καλύ-

τερο μιούζικαλ. 

Οι Breuer και Telson αναθέτουν

την αφήγηση της ιστορίας του

περιπλανώμενου αυτοτιμωρού-

μενου Οιδίποδα σε ένα μαύρο

ιερέα και το ποίμνιό του, οι

οποίοι το μετατρέπουν σε χρι-

στιανική παραβολή τιμωρίας

και εξιλέωσης. Μέσα από την

έκσταση των τραγουδιών γκό-

σπελ και μέσα από το ρυθμικό

διάλογο, που κορυφώνεται σε

ένα συλλογικό τραγούδι - κά-

θαρση,  η παράσταση   απογει-

ώνεται μουσικά και ταυτόχρο-

να αναδεικνύει τις  αναλογίες

του αρχαίου δράματος του Σο-

φοκλή  με το καθημερινό "δρά-

μα" που εξαγνίζεται τελετουρ-

γικά στις αφροαμερικανικές

εκκλησίες. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΒΑΚΧΟΥ 10 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. FAX 210 8973455

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης συνεχίζοντας τις πολιτι-

στικές και επιμορφωτικές του δραστηριότητες, διοργανώνει

στις 13 Ιουνίου επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και

6ήμερη εκδρομή στην Ιορδανία στις 27 Ιουνίου

Παράλληλα συμμετέχει, ως συνδιοργανωτής με το Πνευματι-

κό Κέντρο του Δήμου Βάρης «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ», στο Φεστι-

βάλ Καλοκαιριού, που θα αρχίσει να τρέχει από 13 Ιουνίου.
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Σάββατο 14 Ιουνίου 2008- ώρα 19.00 

Ομιλία-παρουσίαση του καθηγητή Bharat Gupt με

θέμα: "Σεξουαλικότητα και Ινδουισμός" 

Κάμα Σούτρα, η φιλοσοφία της Tantra, ερωτικά γλυ-

πτά έξω από τους ναούς του Khajuraho, λατρευτική

ποίηση που εξυμνεί τις ερωτικές περιπέτειες του

Krishna... 

Τι σημαίνει τελικά ο έρωτας για την κλασική ινδική

σκέψη; Πόσο είναι κοσμικός και πόσο πνευματικός;

Ποιά η σχέση του με τη θρησκεία; 

Ένας γοητευτικός ομιλητής μοιράζεται τις πλούσιες

γνώσεις και σκέψεις του πάνω στο θέμα, συνοδεύο-

ντας με προβολή εικόνων. Θα υπάρχει ταυτόχρονη

ελληνική μετάφραση. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

http://www.shantala.gr/bharatgupt.html

Shantom: οδός Τριπόλεως 35Α γωνία Ευβοίας, 152 31 Κ.

Χαλάνδρι (1η παράλληλη της Μεσογείων στο ύψος της

5ης στάσης Χολαργού).  τηλέφωνο: 210-6717529

«Πεθαίνω σαν χώρα»

Βρυξέλλες, Βιέννη και Βαρσοβία…Πέρυσι το Φεστιβάλ

Αθηνών έκλεισε με το ιστορικό-πολιτικό βιβλίο του Δ.Δη-

μητριάδη «Πεθαίνω σαν χώρα» υπό την σκηνοθεσία του

Μιχαήλ Μαρμαρινού. Φέτος, το ίδιο έργο θα παιχθεί στην

Πειραιώς 260 για δυο νύχτες, στις 6 και 7 Ιουνίου και με-

τά θα περιοδεύσει στο εξωτερικό. Να έχει καλή επιτυχία

και να είναι και εκεί οι παραστάσεις sold out . Είναι ιδιαι-

τέρως θετικό το γεγονός ότι ο υπέροχος, μεγάλος και

εναλλακτικός χώρος της Πειραιώς είναι πάντοτε γεμάτος. 

Η οργάνωσή του σε όλα τα επίπεδα έχει ευρωπαϊκό αέρα.

Ευγενέστατοι παρκαδόροι φροντίζουν την ομαλή πορεία

των οχημάτων δίχως χρέωση της στάθμευσης του αυτοκι-

νήτου σας. Υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι-

μπαρ για ένα ποτάκι, πριν, στο διάλειμμα και μετά την πα-

ράσταση. Χώροι στρωμένοι με χαλίκι για συζητήσεις περί

βαρετής ή λυτρωτικής τέχνης. Άνθρωποι  όλων των ηλι-

κιών, ντυμένοι δίχως στοιχεία επιτήδευσης, απολαμβά-

νουν τη μεγάλη συντροφιά. Στην Πειραιώς 260 κάθε φορά

που παίζεται μια παράσταση ο θεατής με το που φθάνει

στο χώρο είναι σαν να συμμετέχει σε ένα πάρτι.

Έτσι και αυτές τις δυο νύχτες η στατική τεράστια πομπή

των ηθοποιών θα μας  μεταφέρει στην μεστή γραφή του

συγγραφέα. Η παράσταση θα είναι επίσης πιο καλοδουλε-

μένη και δεν θα σταθούμε στις όχι και τόσο ευνοϊκές κρι-

τικές του περασμένου χρόνου. 

"Σεξουαλικότητα

και Ινδουισμός"
Σάββατο 7 Ιουνίου
9:30 - 20:00 Εναλλακτική Μετα-
κίνηση. Παροχή ποδηλάτων  για

μετακινήσεις και ποδηλατικούς

περιπάτους

11:30 - 12:00  Υιοθετείστε ένα

λουλούδι. Ενημερωτική συζήτηση

με τον Γ. Μπαλωτής, Γεωπόνος

11:00 - 14:00  Ζωγραφική στο

πάρκο–graffiti.

12:00-13:00 Ο Καραγκιόζης φυ-
σιολάτης. 
20:00-21:00 Το νερό είναι ζωή.
- Χοροί Λυκείου ελληνίδων 
21:30-23:00 JAZZ  ALLEGRO
LIVE  Συναυλία JAZZ.

Κυριακή 8 Ιουνίου
10:00-10:40 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥ-
ΡΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
11:30-13:00 Καφενείο Επιστή-
μης.  Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα:

«Περιβάλλον Διατροφή -
Τα  Μυστικά της Βιολογικής
Καλλιέργειας και της Κομπο-
στοποίησης». Προσκεκλημένοι: 

• Δ.ΜΠΙΛΑΛΗΣ    Επίκ. Καθηγη-

τής  Βιολογικής Γεωργίας στο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

• Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Διαιτολό-

γος – Διατροφολόγος 

• Δ. ΑΓΟΡΑΣ Βιολογικά προϊό-

ντα «το Γιασεμί» 

• ΣΥΛΛ. ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 

• ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου και

Πιστοποίησης Βιολ. Προϊόντων

• Οικολογική Εταιρεία Ανακύ-

κλωσης 

Θα προσφερθεί βιολογικός κα-

φές και Γευσιγνωσία βιολογικών

προϊόντων και κρασί από τα κτή-

ματα Μιτζιφιρη.

Κυριακή 8 Ιουνίου
11:00 - 15:00 LUNA PARK

ΠΑΙΖΩ  &  ΚΕΡΔΙΖΩ   

11:00 - 11:20 Χορευτικό του
2ου Γυμνασίου
21:30 ΠΑΡΤΥ  ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Δευτέρα 9 Ιουνίου
20:00 Αίθουσα Ιωνία (Δημαρ-

χειο). Παρουσίαση με θέμα:

«Κλιματική αλλαγή και μετεωρο-

λογία”. Ομιλητής: Νίκος Καντε-

ρές Βουλευτής – Μετεωρολόγος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στη
σελ. 24

Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ημέρας  Περιβάλλοντος στη Βούλα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Βασίλης Σολιδάκης

Εκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη εγκαινιάζει η γκα-

λερί της Τίνας Καμπάνη την Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 8μ.μ.

T. Kambani gallery  
Βασ.Παύλου 82 (πίσω από Eurobank) Βούλα  

210 4818386 / 6944462773   

www. tkambani.gr   info@tkambani.gr

Ώρες λειτουργίας.: Δευτ.& Τετ 10π.μ.-3μ.μ.,
Τρ.,Πεμ.,Παρ.10π.μ.-2.30μ.μ.& 6μ.μ.-9μ.μ., Σαβ.11π.μ.-3μ.μ.

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής
στο Art Gallery Cafe

Συνεχίζεται η παρουσίαση της  ομαδική έκθεσης ζωγρα-

φικής,  στο Art Gallery Cafe. Συμμετέχουν οι ζωγράφοι:

Βένια Αλλαμανή, Κατερίνα Ελευθερίου, Ελενα Κοζοκά-

ρου, Μιχάλης Κόκκινος, Γιώργος Λένης, Αντονέλλα Μάλ-

μο, Γιώργος Μελάτος, Σούλα Ξένου-Κοκολέτσου και

Αμαλία Πααδοπούλου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και 25 Ιουνίου. Ανοικτά 9-14 & 6-

10μ.μ. Κυριακή και Δευτέρα κλειστά.

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα. Τηλ. 210 8958.866

Πέμπτη 19/6: Μαθητική Συ-
ναυλία Δημοτικού Ωδείου
στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου στις 7μ.μ.

Κυριακή 22/6: Παράσταση
τμήματος Ελληνικών χορών
του Πνευματικού Κέντρου. 

Δευτέρα 23/6: Αναπαράστα-
ση παραδοσιακού εθίμου για

τον Αγιο Γιάννη τον Κλήδω-
να στην παραλία του Αγίου

Νικολάου, ώρα 9μ.μ.

Κυριακή 29/6: Εκθεση ζω-
γραφικής ομάδας του Πολι-

τιστικού Κέντρου Λαγονησί-

ου, στην κεντρική πλατεία

Καλυβίων, στις 8.30μ.μ.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΑΤΩΝ

«Μουσική εν ποιήσει και εικόνα»

Η Δημοτική Χορωδία την Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ.

οργανώνει συναυλιακή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο

Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», με θέμα: «Μουσική εν ποιή-
σει και εικόνα».
Τα έργα που θα εκτελέσει η Δημοτική Χορωδία με την συ-

νοδεία μουσικού οργάνου συνόλου είναι δημιουργίες του

διεθνούς φήμης Μουσουργού και Μουσικού Συμβούλου

του Δήμου Σπάτων Δημήτρη Παπαποστόλου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα, 9 Ιουνίου

Ενημερωτική σύσκεψη για το

Κτηματολόγιο διοργανώνει ο

Δήμος Καλυβίων τη Δευτέ-

ρα, 9 Ιουνίου, στις 7μ.μ. στο

Δημαρχείο. Η ενημέρωση θα

γίνει από ειδικούς εισηγητές

και συμμετέχει κλιμάκιο της

«Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Για την καλύτερη δυνατή

ενημέρωση των  εμπλεκομέ-

νων επαγγελματιών, ώστε να

διεξαχθεί έγκυρα, έγκαιρα

και ομαλά η κτηματογράφη-

ση της περιοχής Καλυβίων.

ΚΑΛΥΒΙΑ
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Όι  Σταυροφόροι δεν ήταν απλά οι προ-

σκυνητές και οι πολεμιστές  ενός  “Ιε-

ρού”  πολέμου.  Ο ιερός στόχος, η απε-

λευθέρωση των Ιερών Τόπων και ιερών

λειψάνων, αποδείχτηκε το πρόσχημα.

Το πρόσχημα του “ιερού” που κλήθηκε

πάλι, να υπηρετήσει τον Μαμμωνά. 

Και η πρόσκληση έγινε από την ίδια την

επίσημη  Χριστιανοσύνη της Δύσης, που

εκμεταλλεύτηκε  τα “πιστεύω” του χρι-

στιανού και που τον μετέβαλε σε  δολο-

φόνο  και διάκονο του ιδιοτελούς συμ-

φέροντος. Τον όπλισε  με σπαθί  και τον

κάλεσε να  το βάψει με το αίμα των λα-

ών της Ανατολής- χριστιανών και μη.

Του έβαλε ένα παραπλανητικό Σταυρό

στο στήθος και με συχωροχάρτι, του

ονομάτισε τις πράξεις βίας σε πράξεις

αγιοσύνης. 

Να βάλομε όμως τα πράγματα, σε μια

ιστορική τάξη.

Στην  Πρώτη  Σταυροφορία,  το 1099

μ.Χ., κυριεύουν  την Ιερουσαλήμ και

προβαίνουν σε σφαγές  εξολόθρευσης

και λεηλασίες ανίερες,  εν ονόματι της

Αγίας Εκκλησίας του Χριστού -διάβαζε

της Ρώμης. Γνήσιοι εκπρόσωποι των φε-

ουδαρχών, και του συστήματος της με-

γάλης γαιοκτησίας υπερβαίνουν τους

αρχικά φαινομενικά προγραμματισμέ-

νους στόχους και θεμελιώνουν αποικίες

στην Ανατολή, με  πρόθεση τη μόνιμη

και κυριαρχική εκμετάλλευση της ξένης

γης. Η επιχείρηση αυτή των Σταυροφο-

ριών, στην Ευρωπαική Ιστορία πήρε τον

χαρακτήρα του τυχοδιωκτισμού, γράφει

ο  ιστορικός Ν. Μοσχονάς1.

Αφήνω τη Δεύτερη, που ήταν μια από τα

ίδια και έρχομαι στην Τρίτη. 

Η Τρίτη (1189-96 μ.Χ.), με στόχο πάλι

την απελευθέρωση των Ιεροσολύμων -

που τώρα είχε ανακαταλάβει  ο Σουλτά-

νος της Αιγύπτου Σαλαδίνος (Salah-ad-

Din) - έφερε στη Θράκη, τα Γερμανικά

στρατεύματα και τον Ριχάρδο τον Λεο-

ντόκαρδο αφέντη  και κατακτητή στην

Κύπρο,(Μάιος 1191 μ.Χ.), στην πραγμα-

τικότητα σφαγιαστή όλων. 

Η Τετάρτη Σταυροφορία (1199-1204

μ.Χ.), - είχε στην πράξη προετοιμαστεί

από την Τρίτη, - με οραματιστή τον Πά-

πα Ιννοκέντιο τον  Γ΄. Αυτή εκτρέπεται

στην πορεία από τον αρχικά δηλωθέντα

ιερό σκοπό, που αφορούσε την απελευ-

θέρωση  των Αγίων Τόπων από τους Σα-

ρακηνούς. Στην αρχή κυριεύει την Ζάρα,

(Νοέμβριος του 1202 μ.Χ.),  χριστιανική

πόλη στις Δαλματικές ακτές και  χρι-

στιανικά τη δηώνει2. Τα εγκλήματα, οι

λεηλασίες και οι βιασμοί σωμάτων και

ψυχών, που διαπράττονται,  εξοργίζουν

τον Πάπα. Αλλά το κέρδος είναι κέρδος

και το παίρνει ο Πάπας,  δίνοντας συχω-

ροχάρτι στις βιαιοπραγίες, αφού έγιναν

στο όνομα του Χριστού. 

Και εκεί που η δυτική εκκλησία  είναι

εξοργισμένη με τα καμώματα των Σταυ-

ροφόρων, έρχεται και η ευχάριστη είδη-

ση. Ο Άλέξιος, ο γυιός του Ισαακίου του

Β΄, του βυζαντινού αυτοκράτορα, κατα-

φεύγει για βοήθεια στον  Πάπα, όταν ο

πατέρας του,  όντας όπως προείπα, ο

αυτοκράτορας,   εκθρονίζεται από τον

αδελφό του Αλέξιο τον Γ΄, Αγγελο και

τυφλώνεται. 

Ο γυιός Αλέξιος,  τώρα γονυπετής,  ζη-

τά συμπαράσταση από τον Πάπα Ιννοκέ-

ντιο τον Γ΄, και με αντάλλαγμα  το  θρό-

νο, υπόσχεται οικονομικό ξεπούλημα

της Κωνσταντινούπολης,  σαν ανταμοι-

βή των σταυροφόρων.

«Ταίς παρακλήσεσι του παιδός δυσωπει-
θείς ο πάπας,  μάλιστα δε ταις υποσχέσε-

σιν-ετύγχανον γαρ αδραί.» δηλ. «αφού

λοιπόν  από τις παρακλήσεις του νέου

συγκινήθηκε, ο Πάπας και ιδίως από τις

υποσχέσεις- καθώς συνέβαινε να είναι

πλουσιοπάροχες»3. 

Η συμφωνία κλείνεται και ο σφετερι-

στής του θρόνου Αλέξιος ο Γ΄, υπο το

φάσμα του φόβου, διαπραγματεύεται με

τους  Σταυροφόρους· δεν τα βρίσκει και

“νύκτωρ” το σκάει.   

«Δαυίδ  φυγών εσώθη,  προσεπαγόμενος τε
και την γυναίκα κα χρήματα του βασιλικού

ταμιείου ικανά.» Το ‘σκασε με άλλα λό-

για, παίρνοντας μαζί του την γυναίκα

του και ένα ικανό χρηματικό ποσό από

το βασιλικό ταμείο. Και αφήνει τους κα-

τοίκους στη μοίρα τους.

Ο Αλέξιος τώρα, ο υιός του τυφλωθέ-

ντος Ισαάκ, αρπάζει την ευκαιρία και

στέφεται από τους σταυροφόρους,  ως

αυτοκράτορας Αλέξιος ο Δ΄. Αλλά και

καλείται να πληρώσει τα ρήτρα της

“συμφωνηθείσης” εκδούλευσης. Ο Αλέ-

ξιος λοιπόν ο Δ΄, ο   υιός του τυφλωθέ-

ντος Ισαακίου και τώρα καθισμένος σε

ένα αγκαθωτό αυτοκρατορικό θρόνο,

δυσκολεύεται να πληρώσει τα υπεσχη-

μένα και ιδιαίτερα όταν ο Γερμανός αυ-

τοκράτορας Ερρίκος Στ΄ (1190-97 μ.Χ.),

του ζητά παραχώρηση εδαφών,   από

Δυρράχιο μέχρι και Θεσσαλονίκη. Γι’ αυ-

τό και υποχρεώνει τους κατοίκους σε

υπέρογκο φόρο, τον  ’’Αλλαμανικόν’’

επονομαζόμενο.  

Όπου ξαφνικά ξεπετιέται ένας ακέραιος

Βυζαντινός, ο Αλέξιος Δούκας ο επονο-

μαζόμενος και Μούρτζουφλος, επειδή

τα φρύδια του ήταν ενωμένα μεταξύ

τους, (28\1-13\4\1204), Ικανός άνδρας,

ηγέτης αντιλατινικής παράταξης, σκο-

τώνει τον Αλέξιο Δ΄,  χρήζεται  αυτο-

κράτορας με το όνομα Αλέξιος Ε΄ και

αναλαμβάνει και οργανώνει την άμυνα

της πόλης4.

Νέες διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν

και οι σταυροφόροι μετά από πολιορκία

40 ημερών,  καταλαμβάνουν την Πόλη.

Ο Μούρτζουφλος προ του κινδύνου να

συλληφθεί αιχμάλωτος δραπετεύει. Το

ημερολόγιο καταγράφει την αποφράδα

ημέρα: 13 Απριλίου 1204. Αυτή είναι και

η δεύτερη καταλυτική ημερομηνία στη

ζωή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η

πρώτη ήταν η μάχη και η ήττα των Βυ-

ζαντινών στο Μαντζικέρτ το 1071, από

τα δραματικότερα και σπουδαιότερα γε-

γονότα της Ευρωπαϊκής ιστορίας, που

άνοιξε τον δρόμο στους Τούρκους Σελ-

τζούκους,  για τη λεηλασία και την κα-

τάκτηση της Μικράς Ασίας. 

Η Πόλη,  που επί  900 χρόνια είχε μείνει

απόρθητη, παρά τις γιγαντιαίες επιθέ-

σεις των Περσών, Αράβων, Αβάρων,

Βουλγάρων, τώρα εκπορθείται και βά-

ναυσα λεηλατείται από την κατ ευφημι-

σμό Χριστιανική Δύση.  Με μια πρωτο-

φανή στα ιστορικά χρονικά  ανόσια

πράξη, λαφυραγωγείται, και ολοσχερώς

καταστρέφεται και πυρπολείται  η Πόλη.

Επι τέσσερεις μέρες οι λεγόμενοι στρα-

τιώτες του Χριστού  φονεύουν αμάχους,

βιάζουν γυναίκες, παιδιά και  καλόγριες.

Προβαίνουν σε καταστροφές σπανίων

χειρογράφων,  πολυτίμων έργων τέχνης

συμπεριλαμβανομένων  και αριστουργη-

μάτων του  Φειδία και Πραξιτέλη. Φορ-

τώνονται καράβια με έργα τέχνης, ανε-

κτίμητους θησαυρούς  και  μεταφέρο-

νται από τον Δάνδολο τον Ενρίκο τον

υπέργηρο  και τυφλό Δόγη και ιδιαίτερα

οξύνου, στην πατρίδα του τη Βενετία,

όπου σήμερα μπορεί κανείς να  ιδεί  και

τα τέσσερα ορειχάλκινα κλαπέντα άλο-

γα να κοσμούν την πρόσοψη του Αγίου

Μάρκου.   Λείψανα Αγίων, ακάνθινα στέ-

φανα,  η κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτι-

στή, τα κομμάτια του Τιμίου Σταυρού,

αποστέλνονται για στολισμό στις Γαλλι-

κές εκκλησίες και πολλά απ’ αυτά έχουν

την μοιραία κατάληξη, να καταστρα-

φούν από τους επαναστάτες του 1789,

της Γαλλικής επανάστασης. Ο ιστορικός

Νικήτας Χωνιάτης, αυτόπτης μάρτυρας

της λεηλασίας και των βιαιοπραγιών5

γράφει πως  οι σφαγές,  οι βιασμοί που

διεπράχθησαν από τους  σταυροφόρους

δεν συγκρίνονται σε αγριότητα με τη

λεηλασία  που προέβησαν οι  Σαρακη-

νοί, όταν κατέκτησαν τα Ιεροσόλυμα.    

Ο Γερμανός ιστορικός Φερδινάνδος Γρη-

γορόβιος (‘’Ιστορία της πόλεως των

Αθηνών κατά τους Μέσους αιώνες’’, βι-

βλιοθήκη Μαρασλή τ. Α΄, από σελ. 35,

1904) γράφει για την Άλωση του 1204:

«Την 12η, 13η Απριλίου 1204, υπο ολί-

γων χιλιάδων Βενετών,  Γάλλων, Λογγο-

βάρδων, και Γερμανών επυρπολήθη,

εδηώθη και επληρώθη δεινών αρρήτων...

Οι Λατίνοι εκείνοι πορθηταί,  δυσχερώς

δύνανται να αξιώσουν υψηλοτέραν θέ-

σιν εκείνης των ανδρών οίοι ο Αλάριχος,

ο Αττίλας και ο Γενσέριχος).

Ο Πάπας Ιννοκέντιος,  όταν πληροφορή-

θηκε τα γεγονότα, εξοργίστηκε και κα-

τεδίκασε γράφει o Diehl: «Οι υπερασπι-

σταί του Χριστού, εβάφησαν δι΄αίματος

χριστιανικού»6.  

Από τον Μάρτιο του 1204  δηλαδή ένα

μήνα μπροστά από την  Άλωση  της Πό-

λης, η τύχη ήταν δεδικασμένη και οι

σταυροφόροι είχαν διαμελίσει τα ιμάτια

της. Η μοιρασιά του Βυζαντίου είχε κα-

ταγραφεί σε 13 παραγράφους. Στο έγ-

γραφο της συνθήκης διανομής το οποίο

διασώζεται αχρονολόγητο σήμερα  σε

πολλά αντίγραφα (Partitio terroria Imperii

Romana) δεν συμπεριλαμβάνεται η Κρή-

τη, η οποία είχε δοθεί στους σταυροφό-

ρους,  σαν  “έξοδα δαπάνης παροχής

υπηρεσιών”.  Αργότερα αγοραστηκε από

τους Βενετούς, οι οποίοι, αν και έδειξαν

σκληρή συμπεριφορά σαν στρατός κα-

τοχής στην Κρήτη, εντούτοις η διακυ-

βερνησή τους ήταν καλυτέρου επιπέ-

δου, τουλάχιστον στον τελευταίο αιώνα

της κατοχής. Στην Κρήτη η  Βενετία κα-

τάφερε να περάσει  την πνευματική

κουλτούρα της, και η Κρητη να την πα-

ντρέψει με τη δική της. Κι έτσι όταν με-

τα τη δεύτερη Άλωση, του 1453, η Ελ-

λάδα έπεσε στο σκοτάδι της Τουρκικής

κατοχής, η πνευματική ζωη στην Κρήτη

έλαμπε με τα φώτα των ιδεών της Ανα-

γέννησης. Εξ΄ου και το περίφημο Κρητι-

κό θέατρο της Αναγέννησης, για το

οποίο θα γράψω σε επόμενο άρθρο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––

1. Ιστορικά Ελευθεροτυπίας τεύχος 287.

2. Δηώνει = λεηλατεί, δήωση = λεηλασία

3. Γεωργίου Ακροπολίτου “Χρονική  Συγγραφή”

Εκδ. Ζήτρος, σελ. 78.

4.  Ιστορία Ελλ. Έθνους τομ.Θ΄σελ.40.

5. Νικ. Χωνιάτης ‘’Historia‘’ στη σελ 763 εκ.

Βοnn.

6. G.Diehl, L’ Europe orientale de 1081 a’1453

p.134)

1204. μ.Χ. Άλωση της Πόλης

από τους Λατίνους

Κ
ι ενώ όλοι φωνάζουν για λειψυδρία και ανά-

γκη μείωσης κατανάλωσης νερού, ο κόσμος

συνεχίζει να σπαταλά για «πλάκα» το νερό

και η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να χάνει από το πεπαλαι-

ωμένο δίκτυό της, καθόλου αμελητέα ποσότητα

νερού.

Αφορμή για αυτό το σχόλιο μου έδωσε μια δήλω-

ση που είχε κάνει προ καιρού ο πρόεδρος της ΕΥ-

ΔΑΠ  Κωνσταντίνος Κωστού-

λας. «Δεν υπάρχει περιβαλλο-
ντική συνείδηση διαχείρισης
του νερού απ’ τους κατανα-
λωτές».

Και θα συμφωνήσω μαζί του,

με ένα “αλλά”. 

Θα συμφωνήσω μαζί του για

κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι το

νερό είναι αστείρευτο, αέναο

και ότι η λίμνη του Μαραθώ-

να δεν έχει πάτο. 

Θα συμφωνήσω μαζί του για

κάποιες επιχειρήσεις που

για να πλύνουν τα αυτοκίνητα που πουλούν, αφή-

νουν το λάστιχο και τρέχει στο φρεάτιο του δρόμου

με τις ώρες. Θα συμφωνήσω ακόμα μαζί του, για κά-

θε έναν από ‘μας, που είτε με το πότισμα, είτε με το

μπάνιο, είτε με το πλύσιμο των πιάτων σπαταλάμε

πολύτιμη ποσότητα νερού.

Καλά όλα αυτά. Αλλά η ΕΥΔΑΠ τι κάνει για την εξοι-

κονόμηση νερού; Έχει περιβαλλοντική συνείδηση;

Το «ατιμολόγητο νερό» που χάνεται από το δίκτυο

της ΕΥΔΑΠ αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% της συνο-

λικής κατανάλωσης νερού του Λεκανοπεδίου Αττι-

κής και από αυτό ποσοστό 10 έως 11% οφείλεται σε

διαρροές του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, είτε σε διαρροές

στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, ενώ πο-

σοστό 9 έως 10% των απωλειών νερού οφείλε-

ται σε υποεγγραφές των υδρομετρητών νερού.

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, δήλωσε ότι οι απώ-

λειες νερού λόγω διαρροών στο δίκτυο ύδρευ-

σης είναι πολύ κάτω από τα διεθνώς αποδεκτά

όρια.

Παρ’ όλα αυτά τώρα, η εταιρία αναγκάζεται -επι-

τέλους- να εκσυγχρονίσει σημαντικό τμήμα των

υποδομών της προκειμένου να μειώσει το φαινόμε-

νο των διαρροών του δικτύου. 

Η αύξηση τιμολογίων που ακολουθεί δεν είναι τυ-

χαία. Κατά την ΕΥΔΑΠ οι αυξήσεις αυτές γίνονται με

σκοπό να εμπεδώσει την αντίληψη προς το κοινό ότι

το νερό δεν αποτελεί αέναο αγαθό…

Η περιβαλλοντική συνείδηση δεν αποκτάται αυξάνο-

ντας την τιμή του αγαθού, αλλά ενημερώνοντας και

μεταδίδοντας την ανάλογη παιδεία. 

Βέβαια αυτό δεν είναι δουλειά της ΕΥΔΑΠ. 

Είμαστε κι εμείς, 
αλλά… είναι κι αυτοί!

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η γνωστή συνομωσία σιωπής, που συγκαλύπτει

επιμελώς όλα τα κρίσιμα εσωτερικά και εξωτερικά

ζητήματα, τα απειλούντα την επιβίωση της Ελλά-

δας, επέβαλλε «σιγήν ασυρμάτου» στα Μ.Μ.Ε.

όταν η χώρα μας εδονείτο σύγκορμη για το Ασφα-

λιστικό. Κι έτσι συζητήθηκαν σχεδόν όλες οι παρά-

μετροι του προβλήματος, εκτός από την «ασύμμε-

τρη» απειλή της ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευ-

σης.

Είναι γνωστό ότι οι λαθρομετανάστες, από τη

στιγμή που εισέρχονται στην Ελλάδα, εργάζονται

για μεγάλο διάστημα ανασφάλιστοι και με μεροκάματα πείνας.

Όταν, όμως, κάποια στιγμή αποκτήσουν την πολυπόθητη κάρτα

εργασίας, τότε το σκηνικό αλλάζει. Οι περισσότεροι περιφέρο-

νται από εργοδότη σε εργοδότη, αρκούμενοι στα ελάχιστα προ-

βλεπόμενα από τον νόμο ένσημα, ώστε να έχουν πλήρη ιατρο-

φαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη από το Ι.Κ.Α., εισπράττο-

ντας παράλληλα και το επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθ’

ον χρόνο συνεχίζουν να εργάζονται ανασφάλιστοι. Μιά επίσκε-

ψη σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. θα σας πείσει.

Έτσι μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί έναντι όσων παλαιότερων

λαθρομεταναστών, αλλά και των Ελλήνων που ζητούν πλήρη επι-

κόλληση ενσήμων. Δεν χρειάζεται, επομένως, να είναι κανείς οι-

κονομολόγος για να αντιληφθεί την τεράστια απώλεια εσόδων

που αυτή η πρακτική επιφέρει στο Ι.Κ.Α. και το πόσο έωλο κατα-

δεικνύεται το επιχείρημα κάποιων πολιτικών μας ότι οι λαθρομε-

τανάστες ενισχύουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία και ιδιαίτερα το

Ι.Κ.Α. Διότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και επιπρόσθετα φτά-

σαμε στο σημείο-ειδικά στα επαγγέλματα του οικοδομικού κλά-

δου και σε άλλα χειρωνακτικά-να εκβιάζονται οι Έλληνες να ερ-

γασθούν μερικά ανασφάλιστοι και-δυστυχώς-προκειμένου να

πεινάσουν οι οικογένειές τους, να υποκύπτουν στον εκβιασμό,

επιβαρύνοντας και αυτοί με τη σειρά τους τον Ο.Α.Ε.Δ. με τα επι-

δόματα ανεργίας. Κατέπεσε πλέον και το επιχείρημα ότι οι λα-

θρομετανάστες καλυπτουν εργασιακές ανάγκες επαγγελμάτων

τα οποία περιφρονούν οι Έλληνες. Επιχείρημα που αλήθευε στις

αρχές της δεκαετίας του ’90, αλλ’ όχι πλέον. Όχι με την πραγ-

ματική ανεργία να έχει αφήσει προ πολλού πίσω της εκείνο το

ιστορικό 12% και την ανεργία στους νέους μέχρι 35 ετών, απλά

να μην ομολογείται. 

Οι οικοδομές, τα «ταχυφαγεία», οι εποχιακές αγροτικές ερ-

γασίες και πλείστα άλλα χειρωνακτικά επαγγέλματα πολιορκού-

νται από στρατιές νέων Ελλήνων ανέργων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και

Τ.Ε.Ι. Κάποιοι άλλοι απλώς επιβαρύνουν τους γονείς τους με τα

στοιχειώδη έξοδά τους, ενώ ήδη έχει αρχίσει να αναδεικνύεται

σε θελκτική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων Ελλή-

νων...η μετανάστευση. Κι όσο για σκέψεις δημιουργίας οικογέ-

νειας...το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Δυστυχώς η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, η εν πολλοίς οφει-

λόμενη και στην αθρόα λαθρομετανάστευση, δεν πλήττει μόνο

τους εργαζόμενους με υπαλληλική σχέση, αλλά και τους εμπό-

ρους. Είναι συχνά και διαρκή τα παράπονα των εμπορικών συλ-

λόγων όλης της χώρας, αλλά κυρίως των δύο μεγάλων αστικών

κέντρων, ότι η πολιτεία τους αφήνει απροστάτευτους από τους

αλλοδαπούς-παράνομους μικροπωλητές-που στήνουν τους πά-

γκους τους έξω από εμπορικά καταστήματα, πουλώντας ομοειδή

εμπορεύματα. Οι αγρίως χαρατσωμένοι από κράτος και δήμους

έμποροι, καταγγέλουν συνεχώς σε ώτα μη ακουόντων αρμοδίων

τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται από τους αλλοδαπούς

μικροπωλητές, οι οποίοι χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο, μισθούς,

Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Εφορία και δήμο, διαθέτουν τα εμπορεύματά τους

στο ένα τέταρτο της τιμής του εμπορικού καταστήματος. Κάποι-

οι έμποροι δεν άντεξαν αυτόν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και έβα-

λαν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Αποτέλεσμα; Το μαγαζί ξανάνοι-

ξε μετά από λίγο καιρό με μισθωτή τον αλλοδαπό που έστηνε απ’

έξω τον πάγκο του και συνεταίρους καμπόσους ομοεθνείς του.

Στην ευρύτερη περιοχή Ομόνοιας - Συντάγματος δεκάδες τα

σχετικά παραδείγματα. Κι αν ίσως κάποιοι από εμάς δεν αφιέρω-

σαν ούτε ένα δευτερόλεπτο σκέψεως στην τύχη του Έλληνα

εμπόρου που έμεινε στον δρόμο στα πενήντα ή

στα εξήντα του, σίγουρα δεν μπορούν να νοιώ-

σουν το ίδιο και γιά την τύχη των δύο-τριών Ελλή-

νων υπαλλήλων που απασχολούσε. Και να δεις

που το ίδιο το κράτος που με τους ελεγκτικούς του

μηχανισμούς περνούσε μιά φορά κάθε δυό βδομά-

δες από το μαγαζί του Έλληνα, τώρα απαντά στις

καταγγελίες γιά μη έκδοση αποδείξεων από πολ-

λούς αλλοδαπούς καταστηματάρχες, ότι δεν επαρ-

κεί το προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών κι ότι

είναι σε γνώση του ότι-κυρίως οι Κινέζοι-δουλεύ-

ουν χωρίς τιμολόγια αγοράς, αλλά κάνει ότι καλύ-

τερο μπορεί. Δεν τα λέω εγώ, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας τα

λέει. Και οι συνδικαλιστές της Αστυνομίας καταγγέλουν ότι δεν

επαρκεί το προσωπικό των Ο.Π.Κ.Ε. (Ομάδες Πρόληψης και Κα-

ταστολής Εγκληματικότητας) για τα νυχτερινά καρτέρια στα

αμέτρητα λιμανάκια της Αττικής (Κερατέα και αλλού) όπου ξε-

φορτώνονται τα λαθραία εμπορεύματα από Κίνα, Πακιστάν,

Τουρκία κ.λ.π. για να οδεύσουν προς τις αποθήκες των «επενδυ-

τών» λαθρομεταναστών.

(Στο επόμενο: Η-κατ’ Αλογοσκούφη-συμβολή των λαθρομετα-

ναστών στην αύξηση του Α.Ε.Π.!!! και οι εισαγόμενοι συγγενείς

των εκ βορρά λαθρομεταναστών μας, για τζάμπα νοσηλεία στα

νοσοκομεία μας. Κι ακόμα, ούτε ένας ανάπηρος για δείγμα δεν

έχει μείνει στην Αλβανία. Ζητιανεύουν όλοι στα φανάρια των ελ-

ληνικών μεγαλουπόλεων, συμβάλλοντας και αυτοί στην αλματώ-

δη αύξηση του Α.Ε.Π.).

Μεταναστευτική πολιτική;
Απλώς ανύπαρκτη

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974

Ένα μεγάλο ευχαριστώ...

Άνοιξαν καρδιές Ελλήνων... / Φύσηξε ελπίδα και κουράγιο...

Ίσως για πρώτη φορά μετά από κείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974

στην Κύπρο, όσοι πολεμήσαμε εκεί αισθανόμαστε τώρα, ότι αυτό που

έτσι κι αλλιώς πρόθυμα θα ξανακάναμε, δεν πήγε χαμένο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μας, σε όλους τους

Έλληνες που πρόστρεξαν στο σάλπισμα του Χρέους. Κι εδώ και στην

Κύπρο.

Οι «Βετεράνοι Κύπρου 1974» ευχαριστούμε θερμά τον καταξιωμένο

Έλληνα δημοσιογράφο Κώστα Χαρδαβέλλα που με τις αποκαλυπτικές

εκπομπές του «Αθέατου Κόσμου» στο Alter έφερε στο φως το δράμα

κάποιων αγνοημένων συμπολεμιστών μας, στην Κύπρο του 1974. Εκεί-

νων των παλληκαριών που πρόθυμα και με αυταπάρνηση έπραξαν το

χρέος τους προς την Πατρίδα, προδομένοι και τότε, προδομένοι κι ως

τα σήμερα, αφού εκτός από τις αναπηρίες και τις βαρύτατες ασθένειες

που αποκόμισαν από το πεδίο της Τιμής, έμελλε ν’ απαξιωθούν και με

την περιφρόνηση εκ μέρους της ελλαδικής πολιτείας.

Στο κάλεσμα του Κώστα Χαρδαβέλλα ανταποκρίθηκαν άμεσα κι ολό-

ψυχα κάποιοι ξεχωριστοί Έλληνες της Κύπρου. Κίνησαν γη και ουρανό

για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους στην Ελλάδα, τους υπερασπι-

στές της τιμής και της λευτεριάς της Κύπρου. Χάρη στη μεγάλη, ζεστή,

ελληνική καρδιά τους που ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, στέφθηκε με από-

λυτη επιτυχία η εκδήλωση Ευγνωμοσύνης και Τιμής που πραγματοποι-

ήθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο της Λεμεσού στις 23 Μαϊου 2008, για να

βοηθηθούν οι αναξιοπαθούντες, αγνοημένοι συμπολεμιστές μας. Τα

λόγια είναι λίγα και φτωχά για να ευχαριστήσουμε τους εμπνευστές

και άκαμπτους πρωτεργάτες αυτής της εκδήλωσης, Νίκο Παππά, Μάκη

Σαββίδη, Χάρη Θεοφάνους, Γιάννο Σαββίδη και Γιώτα Θεοφάνους. Κα-

θώς και όλους τους άλλους που ανταποκρίθηκαν έμπρακτα κι ολόψυχα

στο κάλεσμα του Χρέους. Για άλλη μιά φορά η Κύπρος μάς χαμογέλα-

σε με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, για να νοιώσουμε και πάλι ότι δεν

ήταν τυχαίο που την αγαπήσαμε, που την υπερασπιστήκαμε και ματώ-

σαμε για κείνη και που πάλι αν χρειαζόταν θα το ξανακάναμε.

Ευχαριστούμε επίσης τους δημάρχους της Αθήνας και Ηλιούπολης, Νι-

κήτα Κακλαμάνη και Γιάννη Αναγνώστου για την συμμετοχή τους στην

διοργάνωση της εκδήλωσης και την γενικότερη υποστήριξή τους. Αλ-

λά και τον ευαίσθητο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιώργο Κατσαρό που δι-

ευθύνοντας τα «Μουσικά Σύνολα» του Δήμου Αθηναίων έντυσε μελω-

δικά την εκδήλωση με τη συμμετοχή των εκλεκτών καλλιτεχνών Λάκη

Χαλκιά, Μιχάλη Βιολάρη, Εύης Καπάταη και Νάντιας Καραγιάννη.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που ακόμα και μ’ ένα τηλεφώνημα

συμπαράστασης, ένα σφίξιμο του χεριού, μας δώσατε πολύτιμο κου-

ράγιο. Ευχαριστούμε και εκείνους τους ασυμβίβαστους τηλεοπτικούς

σταθμούς και τις μαχητικές εφημερίδες, όπως αυτή που κρατάτε στα

χέρια σας, για την αμέριστη συμπαράστασή τους.

Ο αγώνας για να ξαναβρούμε την Ελλάδα συνεχίζεται και δηλώνουμε

αεί μάχιμοι.
Αθήνα, 29 Μαίου 2008 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Νίκος Αργυρόπουλος     Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνης Δούλας
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Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού  στα πλαίσια του σχεδίου δρά-

σης «Γέφυρες πολιτισμού διοργάνωσε εκδήλωση για τα παιδιά  στην αυλή του

Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρίου με θέμα «Παραδοσιακά παιχνίδια απ΄
όλο τον κόσμο».

Συμμετείχαν παιδιά από το Λαύριο  και από το Κέντρο Προσφύγων, που έπαι-

ξαν αρμονικά και χωρίς προκαταλήψεις, παιχνίδια απ΄ όλο τον κόσμο με  κοινά

χαρακτηριστικά, υπό την καθοδήγηση των συνεργατών του ΕΚΤ&Π  αποδει-

κνύοντας  ότι όλοι  οι λαοί  είμαστε ίδιοι.

Την  παράσταση  έκλεψε  ο ταχυδακτυλουργός Πρωτέας, Λαυριώτης στην κα-

ταγωγή, ο οποίος προσφέρθηκε εθελοντικά να  δώσει χαρά στα παιδιά με τα μα-

γικά του κόλπα.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
Την αντικατάσταση του προβληματικού δικτύου ύδρευσης σε μήκος 1,6 km εντός του οι-

κισμού και την ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών, αποφάσισε το Κοινοτικό Συμβούλιο

Γραμματικού σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. Tα έργα υποδομής είναι συνολι-

κής αξίας € 300.000, και  έχει ορίσει ημερομηνία δημοπράτησης την 24-6-2008.

Με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Κούκης, ανταπο-

κρίνεται στις μεγάλες προσδοκίες που επένδυσαν στο πρόσωπό του αλλά και στους συ-

νεργάτες του, Κοινοτικούς Συμβούλους, οι κάτοικοι του Γραμματικού. 

Αυτό δείχνουν οι αγώνες που κάνει με επιτυχία εναντίον της χωματερής αλλά και όλη η

δραστηριότητα με τα προγραμματισμένα έργα και άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως

η τσιμεντόστρωση και αξιοποίηση της παραλίας Σέσι. 

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

“Παραδοσιακά παιχνίδια απ΄ όλο τον κόσμο”

Στιγμιότυπο από τα παιχνίδια των παιδιών.

Από την αρχή της εφετινής σχολικής χρο-

νιάς, τα τμήματα. Α1 και Β4 των Γαλλικών

του Λυκείου με την καθοδήγηση της καθη-

γήτριάς τους  Ιωάννας Μπαραμπούτη και

συμπαράσταση του διευθυντή Αναστάσιου

Μπουντουβά, ετοίμασαν το 2ο τεύχος του

περιοδικού τους “Parlez-vous francais?”

Η έκδοση του εντύπου αυτού συνέπεσε

χρονικά με την προκήρυξη του 15ου Πα-

νελλήνιου Διαγωνισμού μαθητικών εφημε-

ρίδων και περιοδικών της εφημερίδας “Τα

Νέα”. Μολονότι ο διαγωνισμός δεν προέ-

βλεπε σαφώς τη συμμετοχή ξενόγλωσσου

εντύπου, η ποιότητα του λόγου του περιο-

δικού μας, η καλαίσθητη εμφάνιση αλλά

κυρίως η ποικιλία και η επικαιρότητα των

θεμάτων του όχι μόνο του επέτρεψαν κατ’

εξαίρεσιν να συμμετάσχει στον ως άνω

διαγωνισμό αλλά και να βραβευθεί.

Η βράβευση αυτή επιβραβεύει τις άοκνες

και φιλότιμες προσπάθειες των μαθητών

και της καθηγήτριάς τους, περιποιεί ιδιαί-

τερη για το Σχολείο τιμή και τοποθετεί

πλέον τον πήχυ ανάλογων προσπαθειών

σε νέα υψηλότερα και πιο φιλόδοξα ύψη.

Τα βραβεία του πανελλήνιου αυτού διαγω-

νισμού απένειμαν στο κτίριο της

Ε.Σ.Η.Ε.Α. στις 10/5/08 εκπρόσωποι του

Συγκροτήματος Λαμπράκη, της Ε.Σ.Η.Ε.Α.,

των Υπουργείων Τύπου και Παιδείας.

Τέλος οι βραβευθέντες μαθητές και οι συ-

νοδοί καθηγητές από Ελλάδα και Κύπρο

ευχαρίστησαν τους διοργανωτές τόσο για

την πρωτοβουλία τους όσο και για την ξε-

νάγηση που πραγματοποιήθηκε το από-

γευμα της Παρασκευής 9-5-08 στους χώ-

ρους του Μεγάρου Μουσικής και για το

γεύμα που παρατέθηκε και έκλεισε την τε-

λετή απονομής.

1o Γενικό Λύκειο Παλλήνης 
(Pierre de Coubertin)

Βραβεύθηκαν τα παιδιά για έκδοση περιοδικού

Συνέχεια από τη σελ. 1

την ενημέρωση και κινητοποίηση της ομογένειας

πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Θ. Σπυρό-

πουλου στο πλαίσιο των εργασιών του 62ου ετήσι-

ου συνεδρίου της Παμμακεδονικής Ενωσης στη

Νέα Υόρκη, το περασμένο Σάββατο.  

«Πιστεύω στην άσκηση ‘ειρηνικής επιθετικής πολι-

τικής’ με την ιδιότητά μας ως Αμερικανοί πολίτες»

τόνισε ο Θ. Σπυρόπουλος. «Χωρίς ακρότητες, προ-

ασπίζοντας και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και ελευθερίες μπορούμε να προβάλου-

με τα εθνικά δίκαια και να προστατεύσουμε και

εμείς τις μειονότητές μας στην Βόρειο Ήπειρο,

στην π.Γ.Δ.Μ. και στην Τουρκία. Θα πρέπει δε να

προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και όχι απλώς να προ-

σπαθούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα που δημι-

ουργεί πολλές φορές η απραξία μας. Επίσης, πρέ-

πει να προβάλουμε προς πάσα κατεύθυνση τον

ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα στα

Βαλκάνια διαχρονικά». 

Ο Θ. Σπυρόπουλος αναφέρθηκε στην τεράστια δύ-

ναμη που διαθέτει ο Ελληνισμός των ΗΠΑ μέσα

από τις οργανώσεις του: την ΠΣΕΚΑ, το Ελληνο-

Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, το Αμερικανο-Ελ-

ληνικό Ινστιτούτο και ευρύτερα την οργανωμένη

ομογένεια. Σκοπός του ΣΑΕ τόνισε «είναι να ενώ-

σει και να συντονίσει αυτές τις δυνάμεις ώστε να

είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση των

ελληνικών θεμάτων στα κέντρα λήψης αποφάσε-

ων».

Ο συντονιστής του ΣΑΕ επεσήμανε ότι το θέμα

της Μακεδονίας, είναι θέμα όλου του Ελληνισμού

και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομογένεια πρέ-

πει να στηρίζει τις προσπάθειες της Παμμακεδονι-

κής Ένωσης Αμερικής. «Η Παμμακεδονική Ένωση

Αμερικής είναι μέλος της περιφέρειας μας και πα-

ραδοσιακά υιοθετούμε τις θέσεις της καθώς εκ-

φράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία της ομογένει-

ας».  

Δραστηριοποίηση της Ομογένειας κατά το επόμε-

νο τρίμηνο σε σχέση με το θέμα της ονομασίας

της π.Γ.Δ.Μ., ζήτησε ο πρέσβης της Ελλάδος στην

Ουάσιγκτον, Αλέξανδρος Μαλλιάς. «Το τρίμηνο

αυτό θα είναι κρίσιμο, γι’ αυτό και ζητάμε τη βοή-

θεια της Ομογένειας», τόνισε. «Η Ελλάδα, μετά το

ΝΑΤΟ, θα θέσει βέτο και για την ένταξη του κρά-

τους των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εάν

δεν λυθεί προηγουμένως, το πρόβλημα της ονο-

μασίας».

Ο Αλ. Μαλλιάς τόνισε ότι είναι σημαντική η δύνα-

μη της Ομογένειας, όπως αποδείχτηκε και με τα

αποτελέσματα της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στο Βου-

κουρέστι. «Πρέπει να ξαναενώσουμε τις δυνάμεις

μας και να επαναπροσαρμόσουμε το μήνυμά μας»,

είπε. Ο Έλληνας πρέσβης επεσήμανε ότι υπάρχει

συναίνεση και ότι παρ’ όλη την απόκλιση των θέ-

σεων της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής συ-

νεχίζεται συντονισμένα, η προσπάθεια ενημέρω-

σης του αμερικανικού κοινού, της αμερικανικής κυ-

βέρνησης και ΜΜΕ με συγκεκριμένους στόχους.

Ιδανικό, πρόσθεσε, θα ήταν να στηριχτεί η θέση

της Ελλάδος για τη σύνθετη ονομασία, αλλά εάν

αυτό δεν είναι εφικτό, ζητείται και πάλι η βοήθεια

της Ομογένειας, η οποία αποδείχτηκε εξαιρετικά

πολύτιμη στο Βουκουρέστι.

Η πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερι-

κής  Νίνα Γκατζούλη επανέλαβε την αταλάντευτη

θέση των Μακεδόνων της Αμερικανικής Ηπείρου η

οποία και ταυτίζεται με τις αντίστοιχες οργανώ-

σεις σε όλο τον κόσμο. «Ποτέ δεν θα δεχθούμε

για την π.Γ.Δ.Μ. ονομασία που θα εμπεριέχει τον

όρο ‘Μακεδονία’ ή παράγωγά του», επεσήμανε. Η

ονομασία Μακεδονία είναι αναμφίβολα ιστορική

και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και η κλη-

ρονομιά αυτή δεν εκχωρείται σε τρίτους. Η ονομα-

σία του κρατιδίου της π.Γ.Δ.Μ. πρέπει να ξεχωρίζει

τους κατοίκους αυτής της χώρας από εμάς τους

Μακεδόνες.»

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κυ-

πριακής Ομοσπονδίας Αμερικής, Πανίκος Παπανι-

κολάου ο οποίος τόνισε ότι οι Κύπριοι της Αμερι-

κής, αν και είναι λιγότεροι, έχουν τεράστια δύνα-

μη και δραστηριοποιούνται με επιτυχία. Ο Π. Πα-

πανικολάου εξήρε τον βουλευτή κ. Μενέντεζ, προ-

σθέτοντας ότι οι Σκοπιανοί άρχισαν ήδη προσπά-

θειες σε βάρος του(!)

Ο Ε. Σπυρόπουλος επεσήμανε πως η συνέργεια

των Ελληνικών και Κυπριακών δυνάμεων στην

Αμερική είναι επεβεβλημένη και υπενθύμισε τους

αγώνες και την υποστήριξη της ομογένειας στο

Κυπριακό. «Την περασμένη εβδομάδα ήμα-

σταν για το σκοπό αυτό στην Ουάσιγκτον,

στο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ και ένα από τα θέ-

ματα που συζητήσαμε ήταν ενωμένη η ομο-

γένεια να συμβάλει στην προβολή των θεμά-

των, είτε είναι Κυπριακό, είτε είναι το Σκοπια-

νό. Μπορούμε στα δύο μεγάλα κέντρα λήψης
των αποφάσεων, στην Ουάσιγκτον και τις
Βρυξέλλες, να φέρουμε αποτελέσματα.»

Επισήμανε ιδιαίτερα ότι ενόψει των εκλογών

στις ΗΠΑ όλες οι οργανώσεις και ο κάθε ομο-

γενής μεμονωμένα μπορεί να διαδραματίσει

σημαντικό ρόλο και να επιφέρουν ουσιαστι-

κές αλλαγές στις τοποθετήσεις του κάθε βου-

λευτή ή γερουσιαστή ως Αμερικανοί πολίτες. 

Ανταπόκριση: ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

“Επιθετική πολιτική” στα εθνικά μας θέματων, λέει η Ομογένεια
Συνάντηση Ομογενών  με πρωτοβουλία του ΣΑΕ Περιφέρειας ΗΠΑ 
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των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26-5-2008 και σύμφωνα με το

άρθρο 17 παρ. 1  του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία “Αττική

Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας -

Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το

διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γε-

νική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα

γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής,

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  της 31-12-

2007 (11η εταιρική χρήση: 1-1-2007 έως 31-12-2007) καθώς και των αντιστοί-

χων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κά-

θε ευθύνη αποζημίωσης για την 11η εταιρική χρήση.

3.  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-

31/12/2008.

4.  Έγκριση, κατ’ άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920,  αμοιβών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου.

5.  Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, άδειας.

6.  Έγκριση του από 01.04.2008 ισολογισμού λύσεως της, απορροφηθείσας

από την Εταιρεία 100% θυγατρικής αυτής, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ-

μία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ – ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ -

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά των λοιπών οικονομικών της καταστάσεων, για τη

διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007.

7.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή

της, απορροφηθείσας από την Εταιρεία 100% θυγατρικής αυτής, ανώνυμης

εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ –

ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για

τη διαχείριση της τελευταίας και αντίστοιχα, για τις υπό θέμα 6ο οικονομικές

της καταστάσεις, αναφορικά με την περίοδο 01.01.2007 έως 31.12.2007.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν

να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την

ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των

τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέ-

ντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 26 Μαΐου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επιστολή στο Νομαρχη απέστειλε ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα για την ολισθηρότητα της Λεωφ. Αγίας

Μαρίνας και τα δυστυχήματα που γίνονται συχνότατα εκεί. Εμείς την παρουσιάζουμε μαζί με τις φωτογρα-

φίες που μας ενεχείρισε ο Σύνδεσμος Αμπελώνα και ελπίζουμε να τους ακούσει ο Νομάρχης και το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο, αλλά και ο Δήμος Κορωπίου που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά του όρια.

Κύριε Νομάρχα, 
ο Σύνδεσμος Αμπελώνα Αγίας Μαρίνας Κορωπίου και τα
μέλη του, σας ενημερώνουμε πάλι και διαμαρτυρόμεθα για
την ολισθηρότητα του δρόμου που συνεχίζουν να γίνονται
δυστυχήματα καθημερινά στο συγκεκριμένο σημείο της 9ης
στάσης. 
Σας στέλνω φωτογραφίες με τα τελευταία δυστυχήματα. Οι
κάτοικοι είναι αναστατωμένοι, στηριζόμενοι στην ευαισθη-
σία σας, ζητούν άμεσα τη διόρθωση του δρόμου για να στα-
ματήσουν πλέον τα δυστυχήματα.
Είναι τόση η αγανάκτηση που σκοπεύουν να κλείσουν τη Λεωφόρο Αγ. Μαρίνας μήπως και ακουστεί το αί-
τημά τους. Αναμένουμε άμεση λύση.

Αναμένουμε κι εμείς να δούμε ενέργειες και από τη Νομαρχία και από το Δήμο. Πρέπει να αποφασίσουμε οι πολίτες να

καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη για κάθε τροχαίο συμβάν, που ευθύνεται ο δρόμος. Να πληρώνουν αποζημιώσεις Δήμοι,

Νομαρχίες και ΥΠΕΧΩΔΕ, μήπως και αποφασίζουν κάποια στιγμή να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Ο πολί-

της τον πληρώνει το δρόμο που τον σκοτώνει, με υψηλότατους φόρους και δημοτικούς.

Ανακοίνωση λάβαμε από τον δημοτικό σύμβουλο

της μειοψηφίας Κώστα Δήμου, σχετικά με την ακύ-

ρωση της απόφασης του Δ.Σ. για τις επιχορηγήσεις

των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων του Δή-

μου, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

Ο Δήμος Κορωπίου, επιχορηγεί πλουσιοπάροχα

αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης

του, με το σκεπτικό ότι τα παιδιά είναι το μέλλον,

όπως λέει ο δήμαρχος και συμφωνούμε σ’ αυτό.

Εχουμε φέρει ως παράδειγμα προς άλλους Δήμους

που επιχορηγούν μόνο τα αθλητικά σωματεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τις τελευταίες ημέρες διαδίδονται στην πόλη του Κο-

ρωπίου διάφορες ανακρίβειες και ψεύδη σχετικά με τις

ετήσιες επιχορηγήσεις του Δήμου προς τους αθλητι-

κούς και πολιτιστικούς συλλόγους.

Το ελεγκτικό συνέδριο με την υπ’ αρίθμ. 18 πράξη του,

θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου με την οποία επιχορη-

γούνται με 486.000€ οι αθλητικοί

και πολιτιστικοί σύλλογοι. 

Οι λόγοι που αναφέρει είναι:

1. θεωρεί ότι έχουμε υπερβεί το πο-

σοστό 1,5% επί των τακτικών εσό-

δων που προβλέπει ο νόμος

3463/06 ως ανώτατο όριο και αντί

για 334.000€ που θα έπρεπε να δί-

νουμε στους συλλόγους, εμείς δί-

νουμε 1.106.000€ (προσθέτει και

την επιδότηση προς τον Αθλητικό Οργανισμό)

2. δεν έχει υποβληθεί από τους συλλόγους σχέδιο σε

ποιες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις θα διατε-

θούν τα χρήματα, όπως ορίζει ο νόμος.

3. η επιχορήγηση του  δήμου δεν μπορεί να αποτελεί

την κύρια πηγή εσόδων των συλλόγων.

Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν θεωρήθηκαν νόμιμες και

κατά συνέπεια δεν εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις προς

τους συλλόγους και όχι οι φήμες που διαδίδουν τα γνω-

στά «ΦΕΡΕΦΩΝΑ», ότι δήθεν δεν εγκρίνονται οι επιχο-

ρηγήσεις επειδή δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση του δη-

μοτικού συμβουλίου λόγω του ότι καταψήφισα μόνο

εγώ. Προφανώς δεν γνωρίζουν ότι δεν απαιτείται ομό-

φωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αλλά απλά

πλειοψηφία, διαφορετικά σε κανένα δήμο της χώρας

δεν θα δίνονταν επιχορηγήσεις εάν μειοψηφούσε ένας

δημοτικός σύμβουλος.

Εγώ, σε αντίθεση ακόμα και με την παράταξή μου, κα-

ταψήφισα αυτές τις επιχορηγήσεις και θεωρώ ότι έπρα-

ξα το σωστό. Το ποσό των 486.000€ που δίνεται ετη-

σίως θεωρώ ότι είναι υπερβολικά υψηλό, και μάλιστα

όταν τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν στις ακαδημίες

για αθλητισμό αλλά στις ανδρικές ομάδες για μεταγρα-

φές και πρωταθλητισμό. 

Για τους πολιτιστικούς συλλόγους (Αγίας Μαρίνας –

Κίτσι κλπ) δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να

τους επιχορηγεί ο Δήμος;  Ο Δήμος πρέπει να τους βοη-

θά με έργα και δράσεις αλλά οικονομικά θα πρέπει να

αυτοσυντηρούνται από τα μέλη τους.

Προσωπικά θα συμφωνήσω με κάθε πρόταση ενίσχυσης

του αθλητισμού για τα παιδιά μας, αλλά όχι με προτά-

σεις για πρωταθλητισμό και μεταγραφές που θέλουν να

πραγματοποιούν οι δήθεν μεγαλοπαράγοντες, αλλά όχι

φυσικά με δικά τους  χρήματα. 

Η λογική να δίνουμε χρήματα στους πολιτιστικούς συλ-

λόγους και τα  αθλητικά σωματεία ώστε να τους είμα-

στε αρεστοί, γιατί λειτουργούν ως συλλέκτες ψήφων,

εμένα δε με αγγίζει και δε με αφορά. Η πόλη μας έχει

μεγαλύτερες και σοβαρότερες ανάγκες.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Δήμου

Δημοτικός Σύμβουλος Κορωπίου

Η νέα Σ.Ε. της Ανεξάρτητης

Δημοτικής Κίνησης Κορωπίου

«Αναγέννηση» ευχαριστεί τα

μέλη και τους φίλους της πα-

ράταξης για τη συμμετοχή

τους στις εκλογικές διαδικα-

σίες της  ανάδειξης των νέων

οργάνων εκπροσώπησης.

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι

ακολούθησαν τρεις συνεδριά-

σεις της Σ.Ε. Στην πρώτη συ-

νεδρίαση συγκροτήθηκε σε

σώμα η Σ.Ε. Η δεύτερη συνε-

δρίαση (Τετάρτη 14.05.08)

ήταν κοινή με την Δημοτική

Ομάδα και αναλύθηκαν ζητή-

ματα αρμοδιοτήτων των Ορ-

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης.  Στην τρίτη συνεδρία-

ση (Πέμπτη 15.05.08) συζητή-

θηκαν οργανωτικά ζητήματα. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις

που ελήφθηκαν καλούμε τα

μέλη και τους φίλους της Ανα-

γέννησης να στελεχώσουν τις

κοινές Θεματικές Ομάδες

Δράσης της Συντονιστικής

Επιτροπής και της Δημοτικής

Ομάδας. Σύντομα θα ανακοι-

νωθούν, τα τηλέφωνα και τα

μέσα άμεσης επικοινωνίας, οι

θεματικές ομάδες καθώς και ο

τρόπος συμμετοχής των με-

λών και των φίλων της Ανα-

γέννησης. 

Η σύνθεση της νέας Σ.Ε. που

εξελέγη είναι η ακόλουθη: 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος (Σύμφωνα με το

Καταστατικό Πρόεδρος είναι

ο εκάστοτε υποψήφιος ή

εκλεγμένος Δήμαρχος).  

Γραμματ.:  Δέδες Θ. Λιώνης

Ταμίας: Νίκος Μπότος

Μέλη: Μαρία Εφραιμίδου,

Σταμάτης Θεοχάρης, Πέτρος

Μανούσης, Παύλος Μπάτρας,

Στέλιος Καβασαλιώτης,

Γιώργος Πέτρου 

Νέα Συντονιστική Επιτροπή

Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας
κραυγή αγωνίας του Συνδέσμου Οικιστών Αμπελώνα
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Σε απάντηση της ερώτησης (αρ. Πρωτ.8895/20-03-08)

που είχε καταθέσει ο βουλευτής  Βασίλης Οικονόμου,

αναφορικά με τον Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθημα-

τικής Εταιρείας, το Υπουργείο

Παιδείας απάντησε μεταξύ άλ-

λων ότι: 

«Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.

Φ14/246/135891/Γ1/28-11-2007

Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ο 2ος

Μαθητικός Διαγωνισμός της

Ελληνικής Μαθηματικής Εται-

ρείας στα Μαθηματικά, διεξή-

χθη στο Πλαίσιο της ευέλικτης

ζώνης, ήταν διάρκειας δύο (2)

διδακτικών ωρών και σκοπό είχε

να έρθουν οι μαθητές σε επαφή

με κάποιες ασκήσεις- δραστη-

ριότητες, μέσα από τις οποίες τους δόθηκε η δυνατό-

τητα: 

• να εκτιμήσουν τη χρήση των

μαθηματικών σε πολλές εφαρ-

μογές. 

• να αντιληφθούν ότι η “περί-

φημη δυσκολία” των μαθηματι-

κών κρύβει ομορφιά και προ-

σφέρει πολλές δυνατότητες

στη ζωή μας. 

• να χρησιμοποιήσουν τη μαθη-

ματική τους σκέψη σε ευχάρι-

στα και έξυπνα προβλήματα. 

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύ-

κλιο, δεν προέκυπτε υποχρεω-

τική συμμετοχή των μαθητών

στη διεξαγωγή του διαγωνι-

σμού».

Τονίζει ακόμη ότι ο Μαθηματι-

κός Διαγωνισμός διεξήχθη στα

πλαίσια του Προγράμματος

της Ευέλικτης Ζώνης στην

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με

θέμα: «Παίζοντας με τους

αριθμούς» και οι δαπάνες του

διαγωνισμού βάρυναν απο-

κλειστικά τη Μαθηματική Εται-

ρεία.

Ο βουλευτής δεν έμεινε ικανο-

ποιημένος από την απάντηση,

αφού ουσιαστικά δεν απαντή-

θηκαν οι ερωτήσεις του, όπως

σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Δεν δεχθήκαμε καμία απά-
ντηση επί της ουσίας. Γιατί δεν
ελήφθησαν υπόψη οι αντιρρή-
σεις του διδακτικού προσωπι-
κού ή έστω, οι προτάσεις τους;
Με ποια λογική μεταφέρθηκε η
ημέρα διεξαγωγής από το Σάβ-
βατο σε καθημερινή εργάσιμη
εις βάρος του κανονικού προ-
γράμματος διδασκαλίας;  Σε
αυτά τα θέματα ουσίας θα
έπρεπε να απαντήσει το
Υπουργείο και όχι να υπεκφεύ-
γει και να εθελοτυφλεί ως συ-
νηθίζει».

Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρίας σε ώρες διδασκαλίας
Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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1. Όλους τους δρόμους των εθνικών

δρυμών Πάρνηθας και Σουνίου.

2. Στο δρόμο Τατοϊου – Κρυονερίου.

3. Στο δρόμο Πηγή Φυλής – Μπόρσι.

4. Στο δρόμο Τατοϊου – Κατσιμίδι- Αγί-

ου Μερκουρίου.

5. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων

«Παπόκαμπος», «Κοκκινόβραχος» και

«Αγία Τριάδα» της Κοινότητας Αφιδ-

νών.

6. Στο δρόμο Σφενδάλης – Μαλακά-

σας (από γέφυρα Σφενδάλης).

7. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων

«Μεγάλη Βρύση» &  «Αντλιοστάσιο»

του Δήμου Αυλώνα. Επίσης το δρόμο

ο οποίος έχει αφετηρία από τη γεώ-

τρηση υδροδότησης του Δήμου Αυλώ-

να στη θέση «Σκάλεζα» και δια μέσω

των περιοχών  «Βίλλια» & «Μπρέντε-

ζα» των διοικητικών ορίων του ,κατα-

λήγει στην Κοινότητα Μαλακάσας.

8. Στο δρόμο Άνω Σούλι- Προφήτη

Ηλία.

9. Σε όλους τους δρόμους της θέσης

«Χάος» της περιοχής Αγίου Κωνστα-

ντίνου Λαυρίου.

10. Στο δρόμο στην θέση «Βίλλα Κα-

νέλλου» του Δήμου Λαυρίου.

11. Στους δρόμους του Δήμου Κερατέ-

ας, που οδηγούν από Κακή Θάλασσα

προς Πρισιλίμες, από Κακή Θάλασσα

προς Διόνυσο και από κατασκήνωση

Διονύσου προς Ευαγγελίστρια.

12. Στο δρόμο στην θέση «Χαμολιά»

του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

που διέρχεται από τις κατασκηνώσεις.

13. Στο δρόμο, που ενώνει την  Μερέ-

ντα με την Κοινότητα Κουβαρά.

14. Στο δρόμο που οδηγεί από τη θέση

«Τζαρούλι» στη θέση «Λυκόβρυση».

15. Στο δρόμο που οδηγεί από Πλάκα

προς Μονή Αγ. Παύλου –Διψέλιζα.

16. Στους δρόμους από Κορωπί προς

ραντάρ Υμηττού και από Κορωπί προς

Σέσι.

17. Στο δρόμο από Σπήλαιο Παιανίας

προς Γλυκά Νερά και προς Καισαριανή

και Παπάγου.

18. Στους δρόμους πέριξ του Γερμανι-

κού Νεκροταφείου Πεντέλης, καθώς

και τους χωματόδρομους, που ενώ-

νουν τη Ραπεντώσα με την Μονή Ντα-

ού Πεντέλης.

19. Στους δρόμους του Δήμου Αγίου

Στεφάνου: 

• Από τη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος

προς την Αγία Τριάδα.

• Από την πλατεία του Πευκόφυτου

προς το νεκροταφείο Πευκόφυτου.

• Οδός Πλάτωνος από Βρυσάκι.

20. Στους δρόμους επάνω από τα θερ-

μοκήπια του Μαραθώνα (περιοχή Βρά-

να), που οδηγούν προς Σταμάτα και

Αγριλίκι.

21. Όλους τους δρόμους του  Δάσους

«Σχινιά» Μαραθώνα.

22. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Φα-

νερωμένης προς το εξωκλήσι  του Αγ.

Ιωάννη και το νέο κοιμητήριο της Κοι-

νότητας Ροδόπολης.

23. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Φα-

νερωμένης όπου αρχίζει Κοινοτική

Οδός και καταλήγει στην πίστα Μο-

ντελισμού Κοινότητας Σταμάτας.

24. Στους δρόμους του Δήμου Βούλας

προς Πευκωτό, προς Λόφο Τασιανής,

στο δρόμο μετά το Νεκροταφείο προς

Πανόραμα, στην οδό Υμηττού (από

την οδό Μπέλλες και πάνω) και στην

οδό Διστόμου (από την οδό Θηβών και

πάνω).

25. Στο πρώην Δάσος ΣΑΑΚ εντός των

Διοικητικών ορίων της Κοινότητας

Άνοιξης,

26. Στο δρόμο Υμηττού προς δασάκι

Σαρωνίδας.

27. Σε όλους τους χωματόδρομους της

θέσης «Φασκομηλιά» και στο Ηρώο

ΛΟΚ του Δήμου Βουλιαγμένης.

28. Στις περιοχές του Δήμου Βάρης:

• Οδός Τριπόλεως

• Κτήμα «Κανελλόπουλος»

• Νηπιαγωγείο Διλόφου 

• Όρια Βούλας-Βάρης οδός Παπανικολή

& Αμοργού (Δίλοφο)

• Πίσω από πολυκατοικίες οδού Γρα-

βιάς (Δίλοφο)

• Φρυνίχου (Βάρκιζα)

• Μετά την τρύπα του Καραμανλή (θέ-

ση Λουμπάρδα προς Μπαράκο).

29. Στους δρόμους του Περιαστικού

Δάσους Κοινότητας Ανθούσας το

οποίο συνορεύει:

• Δυτικά  με το κεντρικό ρεύμα Ανθού-

σας – Παλλήνης & τις Αθλητικές 

• Εγκαταστάσεις της Κοινότητας Αν-

θούσας 

• Βόρεια με Δήμο Πεντέλης

• Νότια με Δήμο Παλλήνης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΖΩΝ

ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

με απόφαση της Νομαρχίας
Ύστερα από   προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους αρμόδιους φο-

ρείς κατά την  πρόσφατη  συνεδρίαση  του  Συντονιστικού  Νομαρ-

χιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο.)  με βασικό θέμα την ολοκλήρωση της προ-

ετοιμασίας των απαραίτητων ενεργειών και σχεδίων για την αντι-

πυρική περίοδο 2008, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λ. Κουρής

εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και

πεζούς στις παρακάτω οδούς, εφόσον ο Δείκτης  Επικινδυνότητας

Εκδήλωσης Δασικών Πυρκαγιών, όπως ανακοινώνεται από την Γε-

νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι πολύ υψηλός (4 και

άνω): 
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Ενημέρωση για τον Αστέρα έκανε ο Δή-

μαρχος Βουλιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστας,

μετά από ερώτηση της δημοτικής συμβού-

λου της μειοψηφίας Ενης Φαρμακίδη, στο

τελευταίο Δημοτικό συμβούλιο της 3/6/08.

Η Ε. Φαρμακίδη αναφέρθηκε σε δημοσιεύ-

ματα του τύπου, που γράφουν ότι έχουν

σταματήσει οι οικοδομικές εργασίες για

πολεοδομικές παραβάσεις στον Αστέρα,

και πήρε το «μπαλάκι» ο δήμαρχος να κα-

τηγορήσει τον δημοσιογράφο που «δεν

του δώσανε ελευθέρας» και γι’ αυτό έγρα-

ψε.

Εκανε όμως μία καλή ενημέρωση όσον

αφορά τα αρχαία που έχουν αποκαλυφθεί

μετά από εργασίες στον Αστέρα και είναι

ιδιαίτερης αξίας.

Απευθυνόμενος στην Ε. Φαρμακίδη τόνισε:

“Μου κάνει φοβερή εντύπωση, αυτό το

πράγμα είναι αυθαίρετο; Από την ώρα που

γεννήθηκε ο Αστέρας υπάρχει αυτό το κτί-

ριο. Και του έχουμε δώσει άδεια επισκευ-

ών. Τώρα αν ο δημοσιογράφος ζήτησε

ελευθέρας και δεν του δώσανε δεν φταίμε

εμείς.

Βέβαια υπάρχει όντως μία διακοπή οικοδο-

μικών εργασιών της Κτηματικής Υπηρε-

σίας που αφορά αυτό που δείχνει κάτω

από το κτίριο η φωτογραφία (του δημοσιο-

γράφου). Σωστά το βλέπετε αποκάτω. Τι εί-

ναι αυτό; Είναι τα τεχνητά βραχάκια που

είχαν φτιαχτεί μαζί με αυτό το κτίριο τον

καιρό εκείνο για να εξυπηρετούν τις κα-

μπάνες αποπάνω. Αυτά μετά από 50-60

χρόνια γλιστράνε και ο Αστέρας τους έβα-

λε ξύλο αποπάνω. Αυτό το θεώρησε η κυ-

ρία Κτηματική Υπηρεσία, παράνομο όπως

ταλαιπωρούσε και εμάς πριν μερικά χρόνια

γιατί βάλαμε ομπρέλες στην παραλία, το

ίδιο έκανε και εδώ. 

Είπε ότι αυτό το συγκεκριμένο έπρεπε να

έχει οικοδομική άδεια. Αλλά όσον αφορά

εμάς και την πολεοδομία καμία παράβαση

δεν έχει γίνει, έχουν δοθεί άδειες νόμιμες,

όσον αφορά την Κτηματική ας πάει να τα

βρει. Η Κτηματική Υπηρεσία το έχει παρα-

κάνει. Εχει γίνει όλη η Ελλάδα παράνομη

και αυθαίρετη, και οι παραλίες και ήρθε να

σταματήσει τον Αστέρα, το καλύτερο ξε-

νοδοχείο στην Ευρώπη, που είναι τιμή για

τη Βουλιαγμένη που το έχουμε· είναι δια-

μάντι και βιομηχανία για τον τουρισμό.

Εχει δώσει εκατομμύρια για να τον εκσυγ-

χρονίσει. Αυτά είναι τα περίεργα της πα-

τρίδος μας…”.

Βρέθηκαν αρχαία

στον “Αστέρα”

Και συνέχισε ο Δήμαρχος την ενημέρωση: Ο

Αστέρας πρότεινε στην αρχαιολογική υπηρε-

σία να χρηματοδοτήσει με οποιοδήποτε κό-

στος για την ανάδειξή τους, αλλά η αρχαιο-

λογική είπε όχι. Θα το αναλάβουν οι ίδιοι.

Σκέπασε δε τα αρχαία που βρήκε για να γί-

νουν τα μπάνια του κόσμου, με δική της πρω-

τοβουλία και υπέδειξε και τον τρόπο. Με σά-

κους από άμμο.

Τα αρχαία αναφέρονται σε μία διώρυγα η οποία

μάλλον συνδέεται με την κυρίως Βουλιαγμένη.

Βέβαια έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από μπετά

που του έχουν ρίξει από πάνω.  Η αρχαιολογία

έκρινε ότι έχει  ενδιαφέρον. 

Ρίξανε την κυρίως είσοδο γιατί ήταν από κά-

τω τα αρχαία, μετατέθηκε η είσοδος, έβαλαν

σανίδια από πάνω και ακούμπησαν γλάστρες

μέχρις ότου να ανοίξουν ξανά να συνεχίσουν

τις έρευνες.

Ο Δημ. Τζιώτης αναφέρθηκε σε κάτι πρακτι-

κό, όπως είπε για τον Αστέρα. Ποιο θα είναι

το εισιτήριο και πότε θα ανοίξει;

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι η τιμή του Αστέ-

ρα για μεν τις καθημερινές είναι 15 ευρώ

(από 11) και τα Σαββατοκύριακα 25 (από 17).

Οι δημότες έχουν 50% έκπτωση. Θα ανοί-

ξουν οι εγκαταστάσεις σε δέκα ημέρες.

Υπάρχει κάποια προστασία όσον αφορά τον

Ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα; Ρώτησε ο Δ.

Τζιώτης.

Και εκεί  έχει αναλάβει ο αρχαιολογική υπη-

ρεσία, ήταν η απάντηση.

Ο Ντίνος Καραγιώργος αναφέρθηκε σε μπά-

λες που έχουν τοποθετηθεί πέντε χρόνια σε

κάποια πεζοδρόμια στην οδό Ιάσονος και την

οδό Ιλίου δίπλα στο Divani. Εχουμε πάρει 4

φορές απόφαση να αφαιρεθούν και δεν έχει

γίνει τίποτα. 

Κάθε φορά αναφερόμαστε αποφασίζουμε και

δεν προχωράμε στο ξήλωμα, ενώ δεν επιτρέ-

πουμε την τοποθέτησή τους αλλού. 

Σταμάτησε η λεωφορειακή γραμμή  116 για τη

Βουλιαγμένη, επεσήμανε ο Ντ. Καραγιώργος

και δυσχεραίνει την μετακίνηση των κατοίκων.

Πράγματι, θεωρούμε αψυχολόγητη την ενέρ-

γεια του ΟΑΣΑ να καταργήσει την διαδρομή της

γραμμής 116 μέσω Βουλιαγμένης, στην έναρξη

μάλιστα της θερινής περιόδου. Αυτή τη στιγμή η

Βουλιαγμένη εξυπηρετείται μόνο από τη γραμ-

μή 170, η οποία διέρχεται ανά 1 ώρα και δεν εί-

ναι δυνατόν να εξυπηρετήσει κατοίκους και επι-

σκέπτες. 

Ο Αντιδήμαρχος Παν. Καριώτης, ήταν ενήμερος

και είχε ήδη ενεργήσει για να αποκατασταθεί.

Όπως ενημέρωσε το σώμα, έχει πάρει θετική

απάντηση.

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης αναφέρθηκε σε ένα

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην πόλη

από κάποια σκυλιά που τα φροντίζει μία κυρία.

Τα σκυλιά όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος δημι-

ουργούν επεισόδια συνεχώς, ορμάνε στον κό-

σμο. Εχουν φάει δέκα ανθρώπους.  Πιάσαμε την

κυρία, αλλά…

Τελικά πήγαμε στον Εισαγγελέα και έχει ήδη

διατάξει να γίνουν ενέργειες.

Για την ανακαίνιση του ξενώνα Βουλιαγμένης

ξανασυζήτησαν και αποφάσισε εκ νέου να ανα-

λάβει το Ιδρυμα την ανακαίνιση με παρακολού-

θηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.  

Την εισήγηση έκανε ο Π. Κουλουβάρης που εί-

ναι και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Να θυμίσουμε ότι το Ιδρυμα Νιάρχου εξέφρασε

την επιθυμία να ανακαινίσει τον ξενώνα με δικά

του έξοδα, ως δωρεά.

Αλλωστε και ο ξενώνας να θυμίσουμε ότι έχει

αποκτηθεί ως περιουσία του Δήμου, από τη δω-

ρεά της Γεωργίας Καρατζά, μεγάλης δωρήτριας

και για τη Βουλιαγμένη και για πολλά Νοσοκο-

μεία. Και να θυμίσω πως η Καρατζά ότι δώριζε

το προωθούσε η ίδια, δεν έδινε ποτέ χρήματα

στα χέρια “αρμοδίων” και πολύ καλά έπραττε.

…σε ξένο αχυρώνα
ο Divani επιμισθώνει το μίσθιο!

Την επιμίσθωση της μισθωμένης από το

Δήμο παραλίας του Καβουρίου, μπροστά

στο Divani, ζητούσε με αίτησή της η επιχεί-

ρηση Divani.

Δηλαδή ο Δήμος μίσθωσε(!!) τον αιγιαλό(!!)

στον Divani και ο Divani ζητάει να του επι-

τρέψουν να την επιμισθώσει κάπου αλλού.

Δηλαδή ένα κομμάτι γης που έπρεπε να

απολαμβάνει ο κάθε πολίτης ελεύθερα, το

εκμεταλλεύεται ο  Δήμος και ο ιδιώτης.

Εύλογη η απορία κατοίκου από το ακροα-

τήριο: «Το επιμισθώνει τριπλάσια τιμή ο
Divani. Τι κερδίζει ο Δήμος;”

«Να μην ερχόμαστε κύριε Πρόεδρε εδώ
πέρα, αφού δεν μας αφήνετε να εκφρα-
στούμε».
Παράπονο του διευθυντή της Τεχν. Υπηρε-

σίας Στέλιου Καράβαντου

Αννα Μπουζιάνη

Ενδιαφέροντα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Τ
α τοπικά συμβούλια νέων είναι ένα θέμα με το

οποίο έχουμε ασχοληθεί αναλυτικά. 

Από την περίοδο των εκλογών τους και μέχρι σήμε-

ρα όμως, δεν είχαμε κανένα νεότερο όσον αφορά

την δράση τους και τους στόχους τους. 

Με χαρά λάβαμε, λοιπόν, αυτή τη βδομάδα δελτίο

τύπου, από το Διοικητικό Συμβούλιο Νέων Βάρης –

Βάρκιζας, που ανακοινώνει τη σύστασή τους και

τους στόχους τους. Τους επικροτούμε, ελπίζουμε να

παραδειγματιστούνε κι άλλοι και δημοσιεύουμε μέ-

ρος αυτού.

Μια νεολαία που Πρωτοπορεί, Συμμετέχει, Προτεί-

νει και Οραματίζεται…

«Φέτος και για πρώτη φορά μέσω των ΤΟΣΥΝ δόθη-

κε η ευκαιρία στους νέους για την συμμετοχή τους

στην πολιτική ζωή και στην εξοικείωση τους τόσο με

τα κοινά όσο και με τις αρχές της Δημοκρατίας. Οι

νέοι άρπαξαν αυτήν την ευκαιρία και ενεργοποίησαν

στο 95% των δήμων της Ελλάδος το νέο θεσμό των

τοπικών συμβουλίων νέων.

Στον Δήμο Βάρης, στις 20/04/08  το συμβούλιο νέων

συγκροτήθηκε σε σώμα, με το Δ.Σ. να αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Μάλλη Σταυρούλα, Αντιπρόεδρος: Κα-

ζούρης Ευστράτιος, Γραμματέας: Μαρκόπουλος Γε-

ώργιος, Ταμίας: Μπαρμπαγαδάκη Άννα-Μαρία, και

Μέλος του Δ.Σ.: Σουτόγλου Μαρία

Στόχοι μας είναι να αναδείξουμε και να προσπαθή-

σουμε να επιλύσουμε ή έστω να ομαλοποιήσουμε

προβλήματα των νέων της περιοχής καθώς και να

αναλάβουμε πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοι-

νωνικές πρωτοβουλίες, στήνοντας εκδηλώσεις ή

πραγματοποιώντας εθελοντικό έργο.

Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε γρηγορότερα

και αποτελεσματικότερα τους στόχους μας θεωρού-

με απαραίτητη την υποστήριξη μας από τους επίση-

μους  τοπικούς φορείς αλλά και τη συνεργασία μας

με τις Τοπικές  –εκλεγμένες- Αρχές.

Με το παρόν δημοσίευμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Νέων  Βάρης - Βάρκιζας προσκαλεί όλους τους νέ-

ους ηλικίας 15 έως 28 να εγγραφούν στα μητρώα

νέων του δήμου (πληροφορίες στο δημαρχείο, στο

Κ.Ε.Π. καθώς και στο www.tosyn.gr ή τηλεφωνώντας

στο 1528) για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να

συνεργαστούμε για την επίτευξη κοινών στόχων».

ΤΟ.ΣΥ.Ν.: Μια νεολαία που Πρωτοπορεί, Συμμετέχει, Προτείνει και Οραματίζεται…
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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Πριν μερικές μέρες (τέλη Νοεμβρίου 2007) πληροφορηθήκα-

με από τον τύπο ότι κυβερνητικός παράγων δήλωσε «Τα έρ-
γα κατασκευής των νέων Χ.Υ.Τ.Α στην Κερατέα και το Γραμ-
ματικό θα ξεκινήσουν άμεσα έστω και με δυνάμεις των ΜΑΤ.
Αυτή είναι η βούληση της Κυβέρνησης».

Με αφορμή το γεγονός αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσου-

με τα εξής:

1) Στην αρχή της ομιλίας σας στη Βουλή, στις προγραμματι-

κές δηλώσεις της Κυβέρνησης (28 Σεπτεμβρίου 2007) επιση-

μαίνετε ότι: «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες επέλεξαν πορεία.

Έδωσαν σαφή εντολή να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις.

Απαίτησαν ταυτόχρονα να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, με

διάλογο, που επιδιώκει τη συνεννόηση και τη σύνθεση».

Διάλογος όμως με την τοπική κοινωνία της Κερατέας για τη

χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α δεν έγινε ποτέ ούτε από τις προηγού-

μενες κυβερνήσεις, ούτε από τη δική σας. Η Δημοτική αρχή,

οι φορείς της πόλης μας και η κοινωνία μας γενικότερα

αγνοήθηκαν παντελώς σαν να μην υπάρχουν.

Κατά την προεκλογική περίοδο η συντριπτική πλειοψηφία των

υποψήφιων Βουλευτών της Ν.Δ., που μίλησαν στην πόλη μας

και ζήτησαν την ψήφο μας, διαβεβαίωναν σ΄ όλους τους τό-

νους ότι Χ.Υ.Τ.Α στην Κερατέα δεν πρόκειται να γίνει.

2) Στο Κυβερνητικό σας πρόγραμμα (του 2004 και του 2007)

για το περιβάλλον στη σελ. 253 υπάρχει η παράγραφος:

«Στον τομέα των στερεών αποβλήτων η ανυπαρξία σχεδια-

σμού και οι θνησιγενείς λύσεις των χώρων ταφής απορριμμά-

των (ΧΥΤΑ) όξυναν αντί να λύσουν το πρόβλημα».

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ 

Γνωρίζουμε όλοι ότι είστε κάτοικος της Ανατολικής Αττικής

και τα παιδιά σας μεγαλώνουν σ΄ αυτή την όμορφη περιοχή

της χώρας, που αποτελεί και ιστορική κοιτίδα του Ελληνικού

Πολιτισμού.

Η Ανατολική Αττική έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια με

τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν αντέχει άλλο!

Το αεροδρόμιο στα Σπάτα, τα λατομεία στο Μαρκόπουλο και

το Κορωπί, η ρύπανση των υπόγειων υδάτων στη βιομηχανι-

κή ζώνη του Κορωπίου και γενικότερα των Μεσογείων, η

ατμοσφαιρική ρύπανση, η απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμά-

των και αποβλήτων στον Ευβοϊκό, το εργοστάσιο ΔΕΗ Κερα-

τέας-Λαυρίου, τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και φυσικού

αερίου, αλλά κυρίως η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού χω-

ρίς κανένα έργο υποδομής («χτίζεται ένα ολόκληρο χωριό

κάθε χρόνο στα Μεσόγεια» γράφει ο τύπος), δημιουργούν

εκρηκτικά προβλήματα που θα χειροτερέψουν στο μέλλον.

Η χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α στην Ανατολική Αττική θα είναι η χα-

ριστική βολή για την ποιότητα ζωής των κατοίκων όλου του

λεκανοπεδίου αλλά προπαντός για το ιστορικό μας περιβάλ-

λον.

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στη θνησιγενή αυτή λύση,

όπως εσείς το διατυπώνετε στο πρόγραμμα σας από το 2004,

για το οποίο σας ψήφισε ο Ελληνικός λαός. Υποσχεθήκατε

άλλη πολιτική! Σας ψήφισε ο Ελληνικός λαός για αλλαγή και

άλλη πορεία και όχι για να επαναλάβετε τα λάθη του παρελ-

θόντος.

3) Στο κυβερνητικό σας πρόγραμμα για τον πολιτισμό στη

σελ. 264 υπάρχει η παράγραφος «Κάθε μνημείο (αρχαίο, με-

σαιωνικό ή σύγχρονο) δεν μπορεί να εγκαταλείπεται ή να

συνθλίβεται από ανεξέλεγκτες περιβάλλουσες κτιριακές μά-

ζες»…Πόσο  μάλλον από τόνους σκουπιδιών.

Το Οβριόκαστρο Κερατέας, ο χώρος που επέλεξαν για

Χ.Υ.Τ.Α κηρύχθηκε ζώνη Α’ απόλυτης προστασίας λόγω αρ-

χαιολογικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ /1070/Β/29.12.1995). Την

ίδια μέρα (29.12.1995) ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοι-

νοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) με έγγραφο του επέλεξε αυτή

την περιοχή για χωματερή. Όταν στη συνέχεια κατάλαβαν το

σφάλμα τους, δεν άλλαξαν τα σχέδια όπως όφειλαν, αλλά το

όνομα της περιοχής και αντί για Οβριόκαστρο χρησιμοποίη-

σαν για τον ίδιο ακριβώς χώρο το όνομα του διπλανού λόφου

(Βραγόνι).

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος μας και η Νομαρχία Ανατολι-

κής Αττικής κυκλοφορούν σύντομα βιβλίο με τίτλο «Ο ΑΡ-

ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» με

αρχαιολογικές μελέτες από κορυφαίους Έλληνες και ξένους

αρχαιολόγους (το οποίο και θα σας αποστείλουμε). Ο χώρος

αυτός απέχει λίγα χιλιόμετρα από το Ναό του Ποσειδώνα στο

Σουνίο, τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, το Αρχαίο Θέατρο Θορι-

κού και το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ενώ σε

περιοχή κοντά στους πρόποδες του Οβριόκαστρου  βρέθηκε

ο Κούρος της Κερατέας που εκτίθεται στην αίθουσα 12 του

Εθνικού μας Αρχαιολογικού Μουσείου.

4) Στην σελίδα 6 του κυβερνητικού σας προγράμματος για

την Ελλάδα του 21ου αιώνα  αναφέρετε ότι: «το πρόγραμμα

μας είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς και έγινε με την ευθύ-

νη και την καθοδήγηση  της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδια-

σμού και Προγράμματος και του κ. Γ. Σουφλιά. Είμαστε όλοι

υπερήφανοι και έτοιμοι να το εφαρμόσουμε από την επόμενη

ημέρα των εκλογών».

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Σας ζητάμε μόνο να τηρήσετε το συμβόλαιό σας με τον Ελ-

ληνικό λαό. Να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας και όχι το

ακριβώς αντίθετο. 

Σας κάνουμε δραματική έκκληση να μη στείλετε τα ΜΑΤ στον

τόπο μας γιατί θα βρεθούν απέναντι στην οργή των πολιτών

και η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη.

Ζητάμε διάλογο και συνάντηση μαζί σας. Είμαστε βέβαιοι ότι

θα ανταποκριθείτε.

Με βαθύ σεβασμό

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

«Τα έργα κατασκευής των νέων Χ.Υ.Τ.Α στην Κερατέα και το Γραμματικό θα ξεκινήσουν
άμεσα έστω και με δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτή είναι η βούληση της Κυβέρνησης».

Ο Δήμαρχος Κερατέας απευθύνει επιστολή

στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή

Επίσκεψη στη Μόσχα, επικεφαλής μεγάλης

επιχειρηματικής αποστολής, πραγματοποίη-

σε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δού-

κας, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του

Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυβερνητικούς πα-

ράγοντες, καθώς και ανθρώπους των τεχνών

και των γραμμάτων. 

Ο Υφ. Εξωτερικών συνάντησε τον Υπουργό

Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Συ-

μπρόεδρο της Μικτής Διυπουργικής Επιτρο-

πής Ελλάδας - Ρωσίας A. Gordeev. «Οι σχέ-

σεις Ελλάδας – Ρωσίας πηγαίνουν από το κα-

λό στο καλύτερο» επεσήμανε αμέσως μετά

σε δηλώσεις του ο Π. Δούκας, ενώ ο Α.

Gordeev τόνισε το ανοδικό επίπεδο της συ-

νεργασίας των δύο χωρών σε όλους τους το-

μείς.

«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας,

οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας είναι κάτι πάρα

πάνω από εξαιρετικές» ανέφερε στις δηλώ-

σεις του ο Υφ. Εξωτερικών και συνέχισε: «Η

Ελλάδα είναι σύμμαχος της Ρωσίας και στα

θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται στα

θέματα κοινών αγροτικών επενδύσεων, στον

τομέα του τουρισμού, στις επενδύσεις από

τράπεζες από την Ελλάδα στη Ρωσία και από

την Ρωσία στην Ελλάδα. Η συνεργασία μας

στον χώρο της ενέργειας είναι εντυπωσιακή

και με την κατασκευή του  αγωγού

Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και

τη συμφωνία μας στα θέματα που

αφορούν στο Σάουθ Στριμ. Θέλου-

με επίσης να πυκνώσουμε τις αε-

ροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ρω-

σίας και Ελλάδας, όπως επίσης και

τη σύνδεση ρωσικών λιμανιών με

ελληνικά λιμάνια».

Ο Υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας

αναφέρθηκε στην προεργασία που

πραγματοποιείται σε πολιτικό επί-

πεδο έτσι ώστε να προωθηθεί η

επιχειρηματική συνεργασία.  

«Εργαζόμαστε για τα οφέλη αυτής

της συνεργασίας και πρέπει να κάνουμε τα

πάντα για να γνωρίσουν  καλύτερα οι επιχει-

ρηματικοί παράγοντες τη χώρα, που είναι

εταίρος μας, και φυσικά τους εταίρους τους

όσον αφορά τις αντίστοιχες αγορές και πα-

ραγωγές» τόνισε ο Α. Gordeev.

Οι  Δούκας και Gordeev κήρυξαν την έναρξη

του Ελληνο-ρωσικού επιχειρηματικού Συνε-

δρίου επισημαίνοντας την αποτελεσματικό-

τητα της επιχειρηματικής συνεργασίας και τα

οφέλη που προκύπτουν για τους λαούς των

δύο χωρών. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών στη συνέχεια συ-

ναντήθηκε με ομογενείς επιχειρηματίες οι

οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Κέντρου

Ελληνικού Πολιτισμού, οι οποίοι τον ενημέ-

ρωσαν για τη δραστηριότητά τους στη Ρωσία

αλλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται

στις συνεργασίες επιχειρηματιών από Ελλά-

δα και Ρωσία. 

Ο Π. Δούκας ολοκληρώνοντας την επίσκεψή

του στη Μόσχα, χαιρέτισε την εκδήλωση με

θέμα «Επενδυτικές Προοπτικές στο Δήμο

Μόσχας» που διοργάνωσε το Διεθνές Ίδρυμα

Επιχειρηματιών και η Επιτροπή Διεθνών Σχέ-

σεων του Δήμου Μόσχας και θα συναντηθεί

με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχα-

νικού Επιμελητηρίου της Μόσχας  Πριμακόφ.

Διμερείς επαφές Ελλάδας - Ρωσίας
Αποστολή, με τον Υφυπουργό Πέτρο Δούκα στη Μόσχα



16 ΣΕΛΙΔΑ - 7 IOYNIOY 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Αγαπητοί φίλοι,

ο Βύρωνας όπως ξέρε-

τε είναι μια προσφυγική

συνοικία και εμείς μια

δημοτική παράταξη με

πλούσιο, εκτός των άλ-

λων, πολιτιστικό έργο.

Σκεφτόμαστε το φθινό-

πωρο να διοργανώσου-

με μια εκδήλωση για τη

Μικρασία.

Γι' αυτό το λόγο, απευ-

θυνόμαστε στον κάθε

έναν που θα μπορούσε

να μας τροφοδοτήσει

με κάθε είδους υλικό

που θα το χρησιμοποι-

ούσαμε για την έκθεσή

μας.

Για περισσότερες πλη-

ροφορίες επικοινωνεί-

στε , εκτός απ' το e-

mail μας, στο τηλ. 210

7649583 , 19.00-

22.00μ.μ. , στους Παπα-

μιχαήλ Σωτήρη και Τζα-

νίνη Γιώργο , ή απ' ευ-

θείας στη διεύθυνση

της παράταξης Χρυσο-

στόμου Σμύρνης 143-

151, Τ.Κ. 16232, Βύρω-

νας.

Επισκεφτείτε επίσης

την ιστοσελίδα μας στο

http://stasivyrona.blogs

pot.com/  και

http://zoipodilato.ning.c

om/

Ευχαριστούμε εκ των

προτέρων

Δημοτική Πρωτοβουλία

"ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ"
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Ξηλώνονται 

πινακίδες

Κατά την συζήτηση του

θέματος για την αφαίρεση

παράνομων πινακίδων κά-

θε μορφής και επιβολής

προστίμων, ο αρχηγός της

μείζονος Γ. Χριστόπου-

λος, εξέφρασε την ικανο-

ποίησή του που επιτέλους

έστω και μετά από ένα

χρόνο, η πρόταση που κα-

τέθεσαν οι ίδιοι, έρχεται

προς συζήτηση. 

Ομόφωνα αποφασίστηκε

να επιβληθούν τσουχτερά

πρόστιμα σε όσους φιλο-

ξενούν παρόμοιες πινακί-

δες σε ταράτσες, όπου

δεν μπορεί να κατεβάσει

κανείς παρά μόνο οι αρμό-

διες υπηρεσίες, μετά από

παρέμβαση εισαγγελέα

και σχετική ειδοποίηση.

Όσο για τις υπόλοιπες θα

αναλάβει δράση η Αστυ-

νομία και ο Δήμος, ώστε

να σταματήσει το φαινό-

μενο, πριν συμβούν μοι-

ραία γεγονότα. 

Στη συνέχεια η μειοψηφία

μπλόκαρε ακόμα μια απ’

ευθείας εξαγορά κατεχό-

μενου δημοτικού ακινήτου

κατά τις διατάξεις του άρ-

θρου 28 του Ν. 1080/80,

ενώ έγινε αποδοχή επιχο-

ρήγησης απ’ την Γ. Γ. Νέ-

ας Γενιάς, για λειτουργία

«Κέντρου Πληροφόρησης

Νεότητας».  

Υπόγειο πάρκινγκ

με εμπορικό κέντρο

Την βιωσιμότητα εκτέλεσης

υπόγειου πάρκινγκ στο οικο-

δομικό τετράγωνο που φιλο-

ξενεί το γήπεδο της Ραφή-

νας, αλλά με την παράπλευ-

ρη αξιοποίηση του υπέργειου

χώρου, χωρίς αλλαγή της

χρήσης γης και την κατα-

σκευή μικρού εμπορικού κέ-

ντρου στο κτίριο της παλιάς

Κοινότητας, που τώρα στε-

γάζει την φιλαρμονική, μέσω

ΣΔΙΤ, συζήτησε το Δ.Σ. Ρα-

φήνας, χωρίς να πάρει τελι-

κή απόφαση. Ο  μελετητής,

εκπρόσωπος των ΣΔΙΤ, κ.

Γιάνναρος ενημέρωσε το σώ-

μα για την οικονομοτεχνική

μελέτη που κρίθηκε ικανο-

ποιητική, ώστε το έργο να

προχωρήσει στο δεύτερο

στάδιο της ανάθεσης κατα-

σκευής. 

Το έργο θα περιλαμβάνει

υπόγειο πάρκινγκ 500 θέσε-

ων, αθλητικούς χώρους στον

υπέργειο χώρο, (γήπεδα

5Χ5, πισίνα κ.α.) και ένα

εμπορικό κέντρο μικρής

έκτασης στο οικόπεδο της

παλιάς κοινότητας. 

Οι αντιρρήσεις ήλθαν απ’ την

μείζονα η οποία έδειξε ξαφ-

νιασμένη απ’ την υπόδειξη

νέων χώρων στους μελετη-

τές, με δική της άγνοια. Βέ-

βαια η θέση του Γηπέδου εί-

χε συζητηθεί, κατά δήλωση

του δήμαρχου, αλλά δεν κα-

ταγράφηκε στο αποφατικό

ότι αν κριθεί για οποιοδήπο-

τε λόγο απορριπτέος ο ένας

χώρος, θα αναζητηθούν άλ-

λοι κατάλληλοι. 

Ο Αντ. Παυλίδης,  ζήτησε να

γνωστοποιηθεί η οικονομο-

τεχνική μελέτη στην μειοψη-

φία, ώστε αφού μελετηθεί

να αποφασίσει και να κάνει

τις προτάσεις της. Με αυτό

το αίτημα συμφώνησε και ο

σύμβουλος Πέτρος Βλαχά-

κης ο οποίος πήρε αμέσως

μετά τον λόγο, για να συ-

μπληρώσει ρωτώντας τον

μελετητή: «Πως άλλαξε το

Ο.Τ., σας υποδείχτηκαν άλ-

λοι χώροι;» 

Τελικά όλες οι πτέρυγες

συμφώνησαν να επανέλ-

θουν στο θέμα, αφού μελε-

τήσουν όλοι την οικονομο-

τεχνική μελέτη.   

Υψηλοί τόνοι στην Ραφήνα

Θα επανέλθει το υπόγειο πάρκινγκ
Με ενός λεπτού σιγή για την παγκόσμια ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, που ει-

σηγήθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Γ. Χριστόπουλος, ξεκίνησε η συνε-

δρίαση του Δ. Σ. Ραφήνας, (19 Μάη). 

Επίθεση προ ημερησίας δέχτηκε ο δήμρχος για το σταθμό μέτησης ηχορύπανσης που το-

ποθετήθηκε στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ραφήνας, για μετρήσεις των επιπτώσεων απ’ τη λει-

τουργία του Αεροδρομίου. Η διαφωνία ήταν από την πλευρά της μειοψηφίας, η οποία

ήθελε μεν το μετρητή αλλά για ίδια χρήση των μετρήσεων. (Θα μπορούσαν να αξιολο-

γήσουν τα στοιχεία;)

Ο σύμβουλος Β. Πιστικίδης τους ενημέρωσε ότι μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για

τους ρύπους απ’ τη Νομαρχία, που διαθέτει και τα κατάλληλα προς τούτο όργανα. 

Το ξήλωμα των παράνομων πινακίδων και η κατασκευή Υπόγειου πάρκινγκ κυριάρχησαν

στη συζήτηση.

της Αγγελικής Ραγκούση

Στιγμιότυπο από την ενημέρωση.
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Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός

Σύλλογος

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του καλεί όλους τους κατοίκους του

Πανοράματος στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την

ΚΥΡΙΑΚΗ  8  Ιουνίου στις 6.30΄ το απόγευμα

στην κεντρική πλατεία του οικισμού.

Θα γίνει ο απολογισμός δράσης του απερχό-

μενου Διοικητικού Συμβουλίου, ανοικτή συζή-

τηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που

απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής,

και θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες

για την εκλογή του νέου Συμβουλίου.

Η παρουσία όλων θα εμπλουτίσει τον διάλο-

γο, και τους άξονες δράσης του Συλλόγου.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν

υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ., να το δηλώ-

σουν γραπτά στο e-mail του Συλλόγου,  ή

προφορικά στα τηλέφωνα:

6972012662,2106036216 (Β.Τριγώνης) 

και 6944616996, 2106038375 (Ρ.Μουρελά-

του),

«Εθελοντισμός και Τοπική

Αυτοδιοίκηση» είναι το θέμα

του 1ου Πανελληνίου Συνε-

δρίου που οργανώνουν ο Δή-

μος Αμαρουσίου και το Διαδη-

μοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο.Τ.Α. στις 13 και 14 Ιουνίου

2008 και ώρα 10:00 στο Αμφι-

θέατρο του Υπουργείου Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης (Λ. Κηφισίας 39, Μαρού-

σι). Το συνέδριο τελεί υπό την

αιγίδα του Υπουργείου Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πρόκειται δε για το πρώτο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Εθελοντι-

σμού που πραγματοποιείται

στη χώρα μας με πρωτοβουλία

του Δημάρχου Αμαρουσίου

Γιώργου Πατούλη, ο οποίος

πρωτοστατεί στην ανάπτυξη

και την προώθηση του εθελο-

ντικού κινήματος στην τοπική

αυτοδιοίκηση και ειδικότερα

στο Δήμο του Αμαρουσίου, με

στόχο την εθελοντική προ-

σφορά και την ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής σε καίρι-

ους τομείς όπως είναι η υγεία,

η κοινωνική πρόνοια και το πε-

ριβάλλον.

Με αφορμή τη διεξαγωγή του

συνεδρίου ο Γ. Πατούλης δή-

λωσε:

«Στη σημερινή δύσκολη εποχή

της ιδιοτέλειας, οι έννοιες του

εθελοντισμού και της κοινωνι-

κής αλληλεγγύης σε παγκό-

σμιο αλλά και σε τοπικό επίπε-

δο, έχουν αναπτύξει μια ξεχω-

ριστή δυναμική, η οποία ξε-

φεύγει από τις παραδοσιακές

μορφές της φιλανθρωπίας. 

Ο εθελοντής διακρίνεται για

την πίστη του, την πηγαία θέ-

ληση για προσφορά και ενερ-

γεί με βάση την ανιδιοτέλεια.

Οι σύγχρονες όμως απαιτή-

σεις και ανάγκες της κοινω-

νίας, προϋποθέτουν να είναι

εκπαιδευμένος και λειτουργι-

κός.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφεί-

λει να ενισχύσει με δομές και

οργανωμένες ενέργειες τη

συμμετοχή των πολιτών στις

εθελοντικές τους δράσεις,

προκειμένου οι σχετικές δρα-

στηριότητες να είναι αποτελε-

σματικές και καίριες».

1o Πανελλήνιο

Συνέδριο 

Εθελοντισμού

13 και 14 Ιουνίου

στο Μαρούσι
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Ηλεκτροφωτι-

σμός Ε.Ο.33

Κάλαμος -

Άγιοι 

Απόστολοι

Υπεγράφη από τον Νο-

μάρχη Ανατ. Αττικής Λ.

Κουρή η σύμβαση με

την «Βραϊμάκης Βασί-

λειος ΕΠΕ», ανάδοχο,

μετά από διαγωνισμό,

του έργου «Ηλεκτροφω-

τισμός Ε.Ο.33 Κάλαμος-

Άγιοι Απόστολοι-Β’ Φά-

ση», προϋπολογισμού

160.500 Ευρώ. 

Με την εργολαβία αυτή

προβλέπεται να ολοκλη-

ρωθούν οι εργασίες

ηλεκτροφωτισμού στην

επαρχιακή οδό Καλά-

μου-Άγιων Αποστόλων,

σύμφωνα με τις προδια-

γραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

και σε μήκος 1,5 χιλιο-

μέτρων. Συγκεκριμένα

προβλέπεται η εγκατά-

σταση νέων ιστών ηλε-

κτροφωτισμού σε δια-

στήματα 30 μ., καθώς

και η αντικατάσταση

των φωτιστικών που

ήδη υπάρχουν σε ιστούς

της ΔΕΗ χαμηλής και

μέσης τάσης κατά μή-

κος της οδού.

Για τις ανάγκες του έρ-

γου προβλέπεται η κα-

τασκευή φρεατίων προ-

κειμένου το δίκτυο ηλε-

κτροδότησης των ιστών

να είναι εξ’ ολοκλήρου

υπόγειο

Το έργο προβλέπεται να

ολοκληρωθεί σε 3 μήνες

και θα βελτιώσει σημα-

ντικά τις συνθήκες

ασφαλείας των διακι-

νουμένων οδηγών και

πεζών στην ανωτέρω

οδό.
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Από 16.5.2008 έως 29.5.2008

στο πλαίσιο της οργάνωσης και

λειτουργίας μικτών κλιμακίων

ελέγχου από τους συναρμόδι-

ους φορείς για την πάταξη του

παραεμπορίου, διενεργήθηκαν,

στην περιοχή της Αθήνας, 358

έλεγχοι. 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων

τα μικτά κλιμάκια προχώρησαν

σε 71 κατασχέσεις διαφόρων

εμπορευμάτων (γυαλιά ηλίου,

CD, DVD, αρώματα, τσάντες,

πορτοφόλια, ρούχα, ρολόγια,

κοσμήματα κτλ)

Έγινε ακόμη και  μία προσαγω-

γή από την ΕΛ.ΑΣ λόγω κατο-

χής μεγάλης ποσότητας παρά-

νομων προϊόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με

απόφαση του υφυπουργού

Ανάπτυξης  Γ. Βλάχου προς

όλους τους Δήμους, οι έλεγ-

χοι επεκτείνονται σε όλη την

χώρα. 

Στην απόφαση ορίζεται: 

α) ότι την ευθύνη συγκρότη-

σης και συντονισμού των κλι-

μακίων θα έχει ο οικείος Δή-

μος, 

β) η σύνθεση των κλιμακίων

(φορείς προέλευσης), 

γ) ο τρόπος απόσυρσης των

προϊόντων του παράνομου

εμπορίου, η μεταφορά και η

καταστροφή τους, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία και 

δ) οι αποδέκτες των καταγγε-

λιών, για όσους επιθυμούν να

δίνουν στοιχεία.

Ανάγκη απόδειξης 

κοινωνικής 

ευθύνης

Ο υπουργός Ανάπτυξης  Χρή-

στος Φώλιας, μετά το πέρας της

συνάντησής του με εκπροσώπους

των Σούπερ Μάρκετ και των γα-

λακτοβιομηχανιών δήλωσε: 

«Συναντηθήκαμε με εκπροσώ-

πους των σούπερ μάρκετ και των

γαλακτοβιομηχανιών, από τους

οποίους ζητήσαμε την έμπρακτη

απόδειξη της εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης. Περιμένουμε την

ανταπόκρισή τους. 

Οι γαλακτοβιομηχανίες ήρθαν

σήμερα και θα μας απαντήσουν

εντός της εβδομάδας. Το ίδιο και

τα σούπερ μάρκετ, το ίδιο και οι

βιομηχανίες τροφίμων, με τις

οποίες συναντηθήκαμε την προη-

γούμενη εβδομάδα».

Σ.Σ.: Ο ίδιος το απέδειξε “τρώγο-

ντας’ ηλιέλαια με ...γράσα!

Κατασχέσεις  από ελέγχους για παραεμπόριο
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“BLUE WATER AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.” 
Δ.Τ. “BLUE WATER A.E.”

AΡ.M.A.E. 52411/04/B/02/112
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης
Εταιρίας με την επωνυμία “BLUE WATER AΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.”  μετά από
απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του
στις 19.5.2008 καλεί τους μετόχους της εταιριας
αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή
Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα
γραφεία της εταιρίας που ευρίσκονται στο Δήμο
Βούλας Αττικής και επί της οδού Αλκυονιδών
αριθμός 4, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφά-
σεων στα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών κα-
ταστάσεων της χρήσης 2005, ήτοι ισολογισμού,
αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως
κερδών, προσάρτημα, μαζί με τις συνοδεύουσες
αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών κα-
ταστάσεων της χρήσης 2006, ήτοι ισολογισμού,
αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως
κερδών, ποσάρτημα μαζί με τις συνοδεύουσες
αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Ελεγκτών.
3. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών κα-
ταστάσεων της χρήσης 2007, ήτοι ισολογισμού,
αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως
κερδών, προσάρτημα, μαζί με τις συνοδεύουσες
αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Ελεγκτών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζη-
μιώσεως για τα πεπραγμένα των χρήσεων 2005,
2006, 2007.
5. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός ανα-
πληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση του 2008.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορες λοιπές ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του Νόμου και με το άρθρο 12
του Καταστατικού να καταθέσουν τους τίτλους
των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε
οποιαδήποτε εντός της Ελλάδος εδρεύουσα
αναγνωρισμένη Τράπεζα. Τα αποδεικτικά καταθέ-
σεως των πιο πάνω μετοχών και τα τυχόν έγ-
γραφα αντιπροσώπευσης θα πρέπει να κατατε-
θούν στα γραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον πέ-
ντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΒΟΥΛΑ, 19.5.2008
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Γέμισε ο κήπος του Οινοποιείου Πέτρου, από τους ...θεούς του Ολύμπου, αλλά και

τους θνητούς που πήγαν να τους θαυμάσουν! Δεν πήγαν για να πιουν το νέκταρ του

Οινοποιείου, αλλά να δουν την εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους, μέσα από μία θεατρική

παράσταση, με το διαχρονικό έργο του Βασίλη Αναστασιάδη.

Οι «θεοί» δεν κατανόησαν το πνεύμα της εποχής κι έφυγαν τρέχοντας για τον Όλυ-

μπο, τραγουδώντας «...Όποιον Αθηναίο βλέπεις κάτι τον απασχολεί, είμαστε για δαύ-

τους δεκατρείς τρελοί!…» Η Διασχολική Θεατρική Παρέα του Πνευματικού Κέντρου

του Δήμου Παλλήνης ενσάρκωσε με κέφι Θεούς και θνητούς το Σάββατο 24 Μαΐου  με

την καθοδήγηση της δασκάλας θεάτρου Νίκης Ζαρμποζάνη αποδεικνύοντας για άλλη

μια φορά ότι θέατρο σημαίνει εκπαίδευση, προβληματισμό, δημιουργία, χαρά. 

Το σκηνικό δημιούργησε η Έλενα Μαραγκάκη, η Ελένη Σκαλτσά και ο Στέλιος Μπαφα-

λούκος.   

Οι θεοί του Ολύμπου στην ...Παλλήνη

Τις διμοιρίες των ΜΑΤ κλήθηκαν να αντι-

μετωπίσουν οι κάτοικοι της Αν.Αττικής για

να καταφέρουν να επιδώσουν ψήφισμα

στον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κο Γ.Σουφλιά.

Πιο συγκεκριμένα, την Παγκόσμια ημέρα

Περιβάλλοντος οι κάτοικοι του Γραμματι-

κού και της Κερατέας διαδήλωσαν ενα-

ντίον της χωροθέτησης νέων ΧΥΤΑ- Χω-

ματερών στην Ανατολική Αττική. Η ειρηνι-

κή συγκέντρωσή τους άλλαξε πορεία

όταν προσπάθησαν να επιδώσουν ψήφι-

σμα με τις βασικές τους θέσεις και αντιρ-

ρήσεις. 

Τα ΜΑΤ και ο υπεύθυνος ασφαλείας δεν

επέτρεψαν την είσοδο στο Υπουργείο και

παρεμπόδισαν τους κατοίκους για να

αποτρέψουν αυτή τη προσπάθεια. Τα

επεισόδια που ακολούθησαν σταμάτησαν

μετά από προσπάθειες συγκράτησης του

Δημάρχου Κερατέας Σταύρου Ιατρού. 

Αφού επετράπη τελικά η είσοδος στο

ΥΠΕΧΩΔΕ μιας αυστηρά ολιγομελούς

επιτροπής, (που δεν είδε τον Υπουργό),

το ψήφισμα επιδώθηκε στο διευθυντή του

γραφείου του Υπουργού Γ. Σουφλιά.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινότη-

τας του Γραμματικού Ν. Κούκης, το κύριο

αίτημα που δηλώθηκε είναι ο καθορισμός

επιτέλους μιας συνάντησης έστω και την

ύστατη στιγμή ώστε να μη συντελεστεί

αυτό το έγκλημα. Από το γραφείο του

υπουργού εκκρεμεί απάντηση.

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ΜΑΤ
ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

υποδέχτηκε τους κατοίκους της Ανατ. Αττικής 

ΨΗΦΙΣΜΑ  της ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, επ’ ευκαιρία

της «ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  δηλώ-

νει τη συμπαράστασή του στις εκδηλώ-

σεις που πραγματοποιούνται για την προ-

βολή των προβλημάτων περιβάλλοντος,

πολλά από τα οποία αφορούν άμεσα την

Ανατολική Αττική (ρύπανση Ασωπού, δη-

μιουργία ΧΥΤΑ,  αποχέτευση, λειτουργία

αεροδρομίου, λατομεία κ.τ.λ.) και ζητά

από την Πολιτεία να διαθέσει τις απαιτού-

μενες πιστώσεις για την επίλυση των προ-

βλημάτων αυτών.

Το ψήφισμα εξεδόθη μετά από εισήγηση

της νομ. συμβούλου Κ. Μετοχιάκη.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημά-

των αφορά το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυ-

βίων (2ο Λαγονησίου) και το 2ο Λύκειο Κα-

λυβίων, συνολικού κόστους, το μεν πρώτο

3.140.000€, το δε δεύτερο 3.350.00€. Τα

σχολεία με βάση τη σύμβαση, πρέπει να

έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 680 ημέρες

περίπου από σήμερα, δηλαδή λιγότερο από

δύο χρόνια.

Σταθερή η επιδίωξη για την κάλυψη των

κτιριακών αναγκών των σχολείων, όταν ιδι-

αίτερα έχεις την ευχάριστη έκπληξη της

δημιουργικής αξιοποίησης από μαθητές και

εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Και αυτή

ήταν η πρωτοτυπία της τελετής: 

Ενώπιον του ακροατηρίου των επισήμων

εκπροσώπων του ΟΣΚ, Δημάρχων – Κερα-

τέας Στ. Ιατρού, Μαρκοπούλου Φώτη Μα-

γουλά, Σαρωνίδας Ανδρέα Πέγκα, Κοινότη-

τας Κουβαρά Στ. Γκίνη, του Νομαρχιακού

συμβούλου Αντ. Γάκη, δημοτικών συμβού-

λων, καθηγητών και δασκάλων, δυο μαθη-

τές της Στ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχο-

λείου Καλυβίων, με δημιουργούς τους δα-

σκάλους τους Αβ. Τριανταφυλλίδη και Αντ.

Σκέλλα – απεκάλυψαν το θαύμα που μπο-

ρεί να επιτευχθεί αν υπάρχει θέληση όρε-

ξη, γνώση και μεράκι.

Το ηλεκτρονικό Σχολείο στα Καλύβια είναι

πραγματικότητα, έστω πειραματικά σε μια

τάξη και με κόστος 1.450(!)€, όταν μια

αντίστοιχη μονάδα κοστίζει στο Υπ. Παι-

δείας το δεκαπλάσιο! 14.758€.

Παρουσιάστηκε από τους δύο εκπαιδευτι-

κούς, το μοντέλο ενός σύγχρονου ψηφια-

κού σχολείου με τοπικό δίκτυο υπολογι-

στών σε κάθε τάξη, ασύρματο δίκτυο για

πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαδραστικό πί-

νακα (ηλεκτρονικός πίνακας αφής) σε κάθε

τάξη, δημιουργία φορητού εργαστηρίου με

μαθητικούς φορητούς υπολογιστές και

πρόσβαση σε περιεχόμενο μαθημάτων

αντίστοιχο για κάθε τάξη.

Η παρουσίαση έγινε με τη συμμετοχή των

μαθητών, η καθημερινή διδακτική πρακτική

ιδιαίτερα ελκυστική, παραστατική και δημι-

ουργική για τους μαθητές και επομένως

αποτελεσματική.

Η πρωτοπορία των καινούργιων σχολείων

δεν έγκειται μόνο στον στους υπολογιστές

και στους διαδραστικούς πίνακες. 

Για την καινοτομία των κτιρίων αυτών ανα-

φέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΚ

Παναγιώτης Παταργιάς. Όπως είπε και τα

δύο σχολεία είναι νέας γενιάς, οικολογικά

– βιοκλιματικά. Δηλαδή θα παράγουν μεγά-

λο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που

καταναλώνουν  με φωτοβολταϊκά στοιχεία,

θα έχουν μία σειρά αυτόματων λειτουρ-

γιών για την εξοικονόμηση ενέργειας και

αντίστοιχες  για την εξοικονόμηση νερού,

ενώ το βρόχινο νερό θα συγκεντρώνεται

σε συλλεκτήρες και θα χρησιμοποιείται για

πότισμα.

Μοιάζει τόσο μακρινό κι όμως ο Δήμος Κα-

λυβίων υπόσχεται να το κάνει πραγματικό-

τητα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. 

Κ. Βενετσάνος

Πολιτιστικός Ιούνιος στη Βούλα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Εκδήλωση μνήμης πραγματο-
ποίησε το Λύκειο Ελληνίδων Ρα-
φήνας, την 29η Μαΐου, αποφρά-
δα ημέρα πτώσης του Βυζαντίου
και της μετέπειτα ανατροπής
όλου του πολιτικού– οικονομι-
κού – πολιτισμικού σκηνικού
μιας περασμένης γεμάτης μεγα-
λείο εποχής. Με προβολή εικό-
νων από την σημερινή Ινστα-
μπούλ, πρώην Βασιλεύουσα
Κωνσταντινούπολη, στο video
wall και την Χριστίνα Παναγιώ-
του, καθηγήτρια και πολύτιμη
βοηθό του Λυκείου Ελληνίδων.

Αγγ. Ραγγούση

Το ψηφιακό ηλεκτρονικό Σχολείο

λειτουργεί ήδη πειραματικά
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 9, ΠΕΜΠΤΗ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 15/6

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 -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

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  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, εδικό-

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

ΒΟΥΛΑ, ενοικιάζεται υπερυψωμένο ισόγειο

90τ.μ. σε τιρόφορη οικοδομή, φωτεινό διαμπερές,

με κήπο, βεράντες, σε ήσυχη περιοχή. 

Τηλ. 210 8953.066.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  9/6  7μ.μ.

Ο  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ του  Αθανασίου και της

Χαρίκλειας, το γένος  Παναγιωτόπουλου, που γεννή-

θηκε στην Αθήνα  και  κατοικεί στην Αθήνα και η

DRAGANA JOKIC του  Bozidar και της Vidosava το

γένος Duric, που γεννήθηκε στo Σεράγεβο και κατοι-

κεί στα Σπάτα,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  τον

Ιούλιο, στον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου-Αγ. Φανουρίου

στα Σπάτα. 

ΓΑΜΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα

9 Ιουνίου στις 7μ.μ. με 17 θέματα στην ημερήσια

διάταξη.



...για την υγειά μας

Ιλιγγος. Αντιμετωπίζεται
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Οποιαδήποτε βλάβη στο φλοιό του εγκεφά-

λου, στα βασικά γάγγλια, στην παρεγκεφαλί-

δα ή στα περιφερικά  πληροφορικά συστήμα-

τα (μάτια, αισθητήρια νεύρα των άκρων, του

κορμιού και του λαβύρινθου)  καθώς και στα

νεύρα που ενώνουν τα παραπάνω όργανα με-

ταξύ τους, επιφέρει μια «αναστάτωση» που

υποκειμενικά την εκλαμβάνουμε ως ίλιγγο.

Το κεντρικό νευρικό σύστημα προσπαθεί να

αντιρροπήσει τη βλάβη· όσο αυτό όμως δεν

συμβαίνει επαρκώς, παραπονιόμαστε για

ίλιγγο και κινδυνεύουμε να χάσουμε την

ισορροπία μας. Η σύνδεση των μηχανισμών

αυτών με κέντρα του αυτόνομου νευρικού

συστήματος, προκαλεί αίσθημα ναυτίας και

τάση προς εμετό.   

Όταν αισθανόμαστε ότι το περιβάλλον πε-

ριστρέφεται προς μια κατεύθυνση και τα συ-

μπτώματα είναι περιορισμένης διάρκειας, τό-

τε η βλάβη εστιάζεται συνήθως στο λαβύριν-

θο και το αιθουσιαίο νεύρο. Ακόμα όμως και

σε αυτές τις εύκολες διαγνωστικά περιπτώ-

σεις υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί και σε βλά-

βες στο εγκεφαλικό στέλεχος μπορεί να πα-

ρατηρηθούν ανάλογα συμπτώματα. 

Όταν τα συμπτώματα του ιλίγγου είναι διά-

χυτα, δηλαδή υπάρχει η αίσθηση ή ο φόβος

για απώλεια της ισορροπίας, δίχως περι-

στροφικά φαινόμενα, τότε συνήθως ο ασθε-

νής δυσκολεύεται να προσδιορίσει αν το

πρόβλημα βρίσκεται στο κεφάλι ή στα κάτω

άκρα. Μιλάει συνήθως για άδειο κεφάλι,

μπούκωμα στ’ αυτιά ή αστάθεια στα πόδια ή

για όλα αυτά συγχρόνως. Τα συμπτώματα αυ-

τά συνοδεύονται μερικές φορές από νευρω-

τικά φαινόμενα (εφίδρωση, ταχυκαρδία, φό-

βο, τάση λιποθυμίας). Σε βλάβες στο νωτιαίο

μυελό που συμπεριλαμβάνει  τις οπίσθιες δέ-

σμες ή σε πολυνευροπάθειες είναι πιθανόν

το κύριο σύμπτωμα να είναι ίλιγγος.  Ασθε-

νείς με πόνους στον αυχένα που παρουσιά-

ζονται αυτόματα ή μετά τον τραυματισμό,

παραπονιούνται για ίλιγγο. 

Παραδοσιακός διάχυτος  ίλιγγος μπορεί να

προέρχεται από εγκεφαλικά ισχαιμικά επει-

σόδια, λόγω εγκεφαλικής αλλά και στεφανι-

αίας αγγειοπάθειας, από υπερτασικές και

υποτασικές κρίσεις αλλά και από ψυχικές αι-

τίες.

Όσο και αν φαίνεται περίεργο ο ψυχικά άρ-

ρωστος υποφέρει πολλές φορές από ίλιγγο,

επειδή τα βασικά γάγγλια που επηρεάζουν το

μυϊκό τόνο των κάτω άκρων επηρεάζονται

από ψυχικές καταστάσεις. Σε ασθενείς με

φοβικό ίλιγγο,  δεν εμφανίζονται βλάβες αι-

σθητήρων και κινητικών λειτουργιών, αλλά

αυξημένη ενεργοποίηση των μυών, λόγω αλ-

λαγής του προγραμματισμού της ισορροπίας

σε κατάσταση φοβικής εμπειρίας. 

Διάχυτος παραδοσιακός ή χρόνιος ίλιγγος

παρουσιάζεται στην προσπάθεια του κεντρι-

κού νευρικού συστήματος να εξισορροπήσει

ίλιγγο περιφερειακής αιτιολογίας με περι-

στροφικά φαινόμενα. Χρόνιος διάχυτος ίλιγ-

γος παρατηρείται επίσης σε χρόνια καρδιακή

ανεπάρκεια και στη νόσο του Πάρκινσον

(ασθένεια  των βασικών γαγγλίων) καθώς και

σε πολλές άλλες χρόνιες εκφυλιστικές νό-

σους  του εγκεφάλου, όπως οι διαφόρων τύ-

πων άνοιες, άλλα και σε νόσους του περιφε-

ρειακού, νευρικού  συστήματος.

Αντιμετωπίζεται 

ο ίλιγγος;

Αντιμετωπίζονται λοιπον οι παθήσεις που προ-

καλούν τον ίλιγγο; Η απάντηση είναι ναι. Πρέ-

πει να δοθεί έμφαση σε αυτό το «ναι» γιατί με-

ρικές φορές μπορεί να ακουστεί το αντίθετο·

και αυτό οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες της

διάγνωσης. Όταν όμως επιτευχθεί, τότε μπο-

ρούμε να μιλάμε για θεραπεία.  

Συγκεκριμένα, σήμερα υπάρχουν πέντε διαφο-

ρετικοί τρόποι αντιμετώπισης ανάλογα με την

περίπτωση:

1. Με φάρμακα 

2. Με αποφυγή ορισμένων τροφών 

3. Με ορισμένες ασκήσεις - χειρισμούς 

4. Με μικροεπεμβάσεις ή πολύ σπάνια με χει-

ρουργικές επεμβάσεις 

5. Με τη θεραπευτική αντιμετώπιση μίας άλλης

νόσου, όταν αυτή είναι υπεύθυνη για τη

βλάβη που προκαλεί έμμεσα στο σύστημα

της ισορροπίας.  

Φάρμακα  χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις.

Πρώτον, χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια

ενός οξέος επεισοδίου, προκειμένου να ανα-

κουφίσουμε τον ασθενή, όταν μάλιστα υπάρ-

χουν και συνοδά  συμπτώματα όπως ναυτία και

εμετός. Δεύτερον, χρησιμοποιούνται σε περι-

πτώσεις που υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγο-

ντες  όπως π.χ. σε ασθενείς με ιστορικό ημι-

κρανίας. Τρίτον, χρησιμοποιούνται  στη νόσο

του Meniere-ακόμα και διουρητικά- σε συνδυα-

σμό με διαιτητική αγωγή.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, ιδιαίτερα αποτελε-

σματική είναι η εφαρμογή ορισμένων ασκήσε-

ων ή πιο σωστά χειρισμών που έχουν θεαματι-

κά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση καλοή-

θους ιλίγγου θέσεως, ο οποίος είναι η πιο συ-

χνή πάθηση του λαβυρίνθου και ιδιαίτερα βα-

σανιστική. Στις περιπτώσεις αυτές αποκολλώ-

νται κάποιοι «κρύσταλλοι» η ωτοκονία, από τη

φυσική τους θέση μέσα στο λαβύρινθο, για μια

άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα η ελεύθερη με-

τακίνησή τους κατά τις αλλαγές θέσεως να

ερεθίσει το λαβύρινθο και να προκαλεί ίλιγγο. 

Με ειδικούς, απλούς χειρισμούς-ασκήσεις  που

επινοήθηκαν την τελευταία δεκαετία, επανα-

φέρουμε αυτούς τους αποκολληθέντες «κρυ-

στάλλους» πίσω στην αρχική τους θέση, εκεί

δηλαδή που δεν ερεθίζουν. Ο χρόνος που

απαιτείται γι’ αυτό το χειρισμό δεν υπερβαίνει

τα πέντε λεπτά, έχει επιτυχία μέχρι και 95%

και θεραπεύει τον ασθενή το αργότερο μέσα

σε ένα ή δύο εικοσιτετράωρα. Τόσο γρήγορα

και θεαματικά δηλαδή, που ο ασθενής δυσκο-

λεύεται μερικές φορές να το πιστέψει.      

Σε χειρουργικές επεμβάσεις υποβάλλονται

ασθενείς για συγκεκριμένες αιτίες, όπως για

όγκους, για φλεγμονές του λαβυρίνθου, τις

λαβυρινθίτιδες δηλαδή, ή και για κάποιες, ακό-

μη πιο σπάνιες περιπτώσεις. Οι μικροεπεμβά-

σεις όμως, ή πιο σωστά  οι ενδοτυμπανικές εγ-

χειρίσεις  όπως λέγονται, έχουν γίνει της μό-

δας τα τελευταία χρόνια. Μ’ αυτές εγχύονται

μέσω του τυμπάνου στο μέσον ους (αυτί)  φάρ-

μακα, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό θεραπεύ-

ουν και βρίσκουν  εφαρμογή βασικά στη νόσο

Meniere.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω, ότι αν ο λαβύ-

ρινθος και γενικότερα το αιθουσιαίο σύστημα

πάσχει επειδή κάποια συστηματική νόσος ή κά-

ποια άλλη πάθηση γενικά δημιουργεί τέτοιες

προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα ο σακχα-

ρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις

κ.τ.λ. τότε η αντιμετώπιση εστιάζεται βασικά

στην αρχική πάθηση, αλλά και στη χορήγηση

φαρμάκων που ανακουφίζουν τον ασθενή από

το σύμπτωμα του ιλίγγου.  

Συμπέρασμα: ο ίλιγγος αντιμετωπίζεται σχε-

δόν πάντα με επιτυχία αρκεί να έχει γίνει πρώ-

τα η ορθή διάγνωση. Όσον αφορά τη θερα-

πεία, αυτή είναι διαφορετική για κάθε ασθενή

και εξαρτάται από την αιτία που τον προκαλεί.

Στοιχεία πήραμε από το αρθρο του  

Σταύρου Κορρέ 
«ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»
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Οχι στο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα
Ξεσηκώθηκαν μαζικά μέσα και κοινωνία, στις δηλώσεις

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά για δημιουργία πυρη-

νικού εργοστασίου στην Ελλάδα· και δικαίως.

Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα μας είναι το πυρηνι-

κό εργοστάσιο, όταν σ’ όλο τον κόσμο γίνονται προσπά-

θειες περιορισμού τους.

Ιδιαίτερα η Ελλάδα είναι προικισμένηυ με τους θεούς του

Ηλιου και του Αίολου (ανέμων) και μπορεί θαυμάσια να

αποκτήσει  ενέργεια με τη βοήθειά τους.

Ας εκμεταλλευθούμε τα αγαθά που μας παρέχει η φύση.

Ας διευκολύνουμε τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών τό-

ξων και αιολικών πάρκων, και ας ξεχάσουμε την πυρηνική

ενέργεια.

Δημοσιεύουμε παραπλεύρως τις  δηλώσεις του Αντιπυρηνι-

κού Παρατηρηρίου Μεσογείου.

Έχουμε πολλές φορές και με στοιχεία επισημάνει οτι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι φθηνή, δεν είναι

ασφαλής και δεν είναι  φιλική προς το περιβάλλον. Η εγκατάσταση πυρηνικών ενεργειακών σταθμών γε-

νικά, αλλά και ειδικότερα στην -έτσι κι αλλιώς εύφλεκτη- περιοχή μας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συ-

νιστά κυριολεκτικά παιχνίδι με τη φωτιά.

Σε μιά περίοδο που η Ελληνική Κυβέρνηση θα έπρεπε να κινείται, με την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβου-

λιών  σε διεθνές επίπεδο, στην κατεύθυνση της απόκρουσης της πυρηνικής απειλής, που εμφανίζεται

ολοένα και πλησιέστερα,  οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ  έρχονται να αποκαλύψουν

την  αμηχανία και τις αντιφάσεις της  κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα. Πολύ περισσότερο

που οι δηλώσεις του Γ.  Σουφλιά στηρίχθηκαν σε λάθος δεδομένα: Είναι γνωστό οτι δεν υπάρχει ενιαία

θέση της ΕΕ στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας,  ούτε επομένως και χαρακτηρισμός της πυρηνικής

ενέργειας ως «πράσινης». 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα ο Πρόεδρος του ΑΠΜ Θανάσης Αναπολιτάνος,

είπε μεταξύ άλλων: «Καλά θα κάνει ο κ Σουφλιάς και η Κυβέρνηση να  απομακρύνουν οποιαδήποτε σκέ-
ψη για κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα και να εναρμονιστούν έτσι με τις απόψεις των  Ελ-
λήνων πολιτών, που με συντριπτικό ποσοστό εκφράζουν -σύμφωνα και με τις τελευταίες μετρήσεις- την
αντίθεσή τους στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας».

ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Πράσινη πυρηνική ενέργεια  όπως ...πράσινα άλογα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Από το Υφυπουργό Γιάννη

Ιωαννίδη ανακοινώθηκαν οι

επιχορηγήσεις όπως παρα-

κάτω:

– 750.000 €, στα Τμήματα

Αμειβομένων Καλαθοσφαιρι-

στών (ΤΑΚ) και  ερασιτεχνι-

κών Σωματείων, που συμμε-

τέχουν στη διεξαγωγή του

πρωταθλήματος της Α2 κα-

τηγορίας, ως εξόφληση της

τακτικής επιχορήγησης αγω-

νιστικής περιόδου ‘07-08.

– 600.000€, στα Τμήματα

Αμειβομένων Πετοσφαιρι-

στών (ΤΑΠ) του Πανελληνί-

ου πρωταθλήματος της Α1

Ανδρών, ως εξόφληση της

τακτικής επιχορήγησης της

αγωνιστικής περιόδου 2007-

2008.

– 300.000€, στα ΤΑΠ και τα

ερασιτεχνικά σωματεία, που

συμμετείχαν στη διεξαγωγή

του πρωταθλήματος της Α2

Ανδρών, ως εξόφληση της

τακτικής επιχορήγησης της

αγωνιστικής περιόδου 2007-

2008. 

– 492.820€, ως τακτική επι-

χορήγηση του έτους 2007,

στα αθλητικά σωματεία της

Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 

– 76.200€, στα σωματεία,

που συμμετείχαν στο Πανελ-

λήνιο πρωτάθλημα ποδο-

σφαίρου Γυναικών. 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟΝ 

ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΑ

ΒΑΡΗΣ

Ο αθλητικός Ομιλος Βά-

ρης “Αναγυρούς” απέκτη-

σε νέα διοίκηση μετά

από εκλογές, με την πα-

ρακάτω σύνθεση.

Νικ. Χαβιαρόπουλος πρό-

εδρος

Φώτης Πατσουράκος

Αντιπρόεδρος

Χρήστος Βαδάσης, Γεν.

Γραμματέας

Γεώργιος Μέρμηγκας

αναπλ. Γραμματέας

Αναστάσιος Αργυρίου

ταμίας

Παύλος Πάτσης, έφορος

Βόλεϋ

Βίκτωρ Γεράρδης, Εφο-

ρος Μπάσκετ

Νικ. Καρακαξίδης Εφο-

ρος στίβου

Νικ. Χαβιαρόπουλος

Εφορος τένις και μέλος ο

Δημ. Μπάτρης.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Εχοντας υπ’ όψιν το καταστατικό της ΕΠΣΑΝΑ κα-

θώς και την υπ’ αριθμ. 179 - 08/05/08 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΑΝΑ

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων Με-

λών της ΕΠΣΑΝΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα

γραφεία της ΕΠΣΑΝΑ (Λ. Μαραθωνος 5 Παλλήνη)

στις 29 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέελυ-

ση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί

εντός 24 ωρών, δηλαδή την επόμενη 30 Ιουνίου.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση

στην ΕΠΣΑΝΑ το αργότερο εικοσιτέσσερις ωρες

πριν την έναρξη της συνέλευσης, (28/6 στις 6μ.μ.),

ειδικό πληρεξούσιο του Σωματείου μέλους.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

1ου ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4ο  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων σκάκι που διοργάνω-

σε και φέτος ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου

Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης, υπό την καθοδήγηση και

την έμπειρη διδασκαλία  της Μαριέτα Μουρούτη – διεθνή

διαιτητή και εν ενεργεία αθλήτρια – πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 24 Μαΐου με επιτυχία το 4ο Τουρνουά Σκάκι, με

τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά και την

στήριξη των φροντιστηρίων  ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Παλλήνης &

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

Σε όλους τους αθλητές απονεμήθηκαν αναμνηστικά δι-

πλώματα συμμετοχής, μετάλλια στους τρεις πρώτους κά-

θε τάξης καθώς και το κύπελλο στον νικητή του τουρνουά

Κοτάκη Κων/νο. Την απονομή έκανε η πρόεδρος του

Συλλόγου Κλαούντια  Αναστασιάδου 

Για έκτη συνεχή χρονιά διεξήχθησαν με

απόλυτη επιτυχία, οι κολυμβητικοί αγώνες

«Αραφήνεια» στο δημοτικό κολυμβητήριο

της Ραφήνας, το Σάββατο 31 Μάη. Από νω-

ρίς το πρωί ο χώρος γύρω απ’ την πισίνα,

γέμισε νεανικές φιγούρες και φωνές, χρώ-

ματα από τα σακίδια των παιδιών και τις

ομπρέλες  των συλλόγων που πήραν μέρος. 

Στη φετινή διοργάνωση πήραν μέρος επτά

αθλητικοί σύλλογοι με 240 κολυμβητές,

ηλικίας 8-12 χρονών, από την Αργυρούπο-

λη, Ιωνικό Νικαίας, Ωκεανό Αμαρουσίου,

Δελφίνια Περιστερίου, Εθνικό Γυμναστικό

Σύλλογο, Α. Ο. Σπάτων και φυσικά τον οι-

κοδεσπότη ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ. 

Στην καλή διεξαγωγή των αγώνων εκτός

του προέδρου της ΔΕΑΡ Νίκου Δημητρό-

πουλου, των προπονητών  Βασίλη και Άγ-

γελου Σπαντούρου, Λελεκίδη Μιχάλη, Στα-

ματελοπούλου Ευγενίας, σημαντική ήταν

η εθελοντική προσφορά

των γονέων των μικρών

κολυμβητών, (Π. Σαρά-

τσης, Σ. Τατάρογλου, Π.

Γαβριηλόπουλος, Α. Σπα-

νομαρίδης, Κων/να και Θα-

νάσης Κομνηνού, Δ. Που-

λέλη, Θ. Βλάχος και Στέ-

λιος Τσιμπίδης), που βοή-

θησαν τα μέγιστα στην

ομαλή και γρήγορη ροή

των αποτελεσμάτων. Την

ιατρική κάλυψη των αγώ-

νων, είχε η παθολογική

κλινική του Σπηλιοπούλει-

ου Νοσοκομείου με το δι-

ευθυντή της  Γεράσιμο

Βουδούρη, δημοτικό σύμ-

βουλο  Ραφήνας και τον ια-

τρό Φώτη Κακαλή. 

Τα τελικά αποτελέσματα ανέδειξαν πρώτη

την ομάδα του Ιωνικού με 36 μετάλλια,

δεύτερο τον «Αραφήν» της Ραφηνας με

30 μετάλλια, τρίτο τον Εθνικό με 20 με-

τάλλια, τέταρτη την Αργυρούπολη με 16

μετάλλια, πέμπτα τα «Δελφίνια» Περιστε-

ρίου με 14, έκτο τον «Ωκεανό» Αμαρουσί-

ου με 12 μετάλλια και έβδομο τον Αθλητι-

κό Οργανισμό Σπάτων με 5 μετάλλια. 

Αγγελική Ραγκούση

Απονομή απ’ τον Δ. Σ. Ραφήνας Γεράσιμο Βουδούρη, διευθυντή
παθολογικής κλινικής, Σπηλιοπούλειου Νοσοκομείου, που κάλυ-
ψε ιατρικά τους αγώνες. 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ Ν.Ο.Β.
Εχει αρχίσει η θερινή περίοδος των Αθλητικών σχολών του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης η οποία θα διαρκέσει έως 5 Σεπτεμβρίου 2008. Οι Αθλητικές σχολές δίνουν για μια

ακόμα φορά την δυνατότητα σε αγόρια και κορίτσια από 3 έως 12 ετών να συνδυάσουν

τις καλοκαιρινές διακοπές γνωρίζοντας τα αθλήματα της κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης,

Συγχρονισμένης και Τεχνικής κολύμβησης, της Ιστιοπλοΐας, Ιστιοσανίδας ή θαλάσσιου

Σκι.

Έως την λήξη της σχολικής περιόδου θα ισχύουν τα ωράρια της εαρινής περιόδου όπως

έχουν. Από 16 Ιουνίου 2008 θα τεθεί σε ισχύ το θερινό ωράριο. 

Παράλληλα με το πρόγραμμα των Θερινών Αθλητικών Σχολών θα λειτουργήσει και το

«Αθλητικό Camp» του ΝΟΒ που απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια από 5 έως 11 ετών. 

Θα διοργανωθούν δύο περίοδοι διάρκειας  τριών εβδομάδων η κάθε μια:

• Α Περίοδος από 16 Ιουνίου έως  4  Ιουλίου 2008 και 

• Β’ Περίοδος από 7 Ιουλίου έως  25 Ιουλίου 2008. 

Πληροφορίες στην Γραμματεία Αθλητικών Σχολών ΝΟΒ (Τηλέφωνο 210 - 8962 416 και

210 – 8962 151)

ΓΙΟΡΤΗ

στον “ΑΡΗ”

ΒΟΥΛΑΣ

Ετήσια γιορτή λήξης

της αγωνιστικής περιό-

δου 2007-2008 θα

πραγματοποιήσει ο Γυ-

μναστικός Σύλλογος

“Αρης” Βούλας, στις

6.30μ.μ. στο Δημοτικό

Γήπεδο Βούλας.

Μετά την αποχώρηση

του προπονητή Νίκου

Γεωργακάκου - για

προσωπικούς και οικο-

γενειακούς λόγους - οι

αθλητές και τα μέλη

του Συλλόγου, τον ευ-

χαριστούν θερμά για

τη μέχρι τούδε προ-

σφορά του και του εύ-

χονται καλή επαγγελ-

ματική σταδιοδρομία

και οικογενειακή ευτυ-

χία.

Επιτυχία στεφάνωσε τα 

6α Αραφήνεια της Ραφήνας

Περίπου 350-400 μικροί αθλητές και αθλήτριες, 9-12 ετών (προαγωνιστική), από 11

συλλόγους, θα λάβουν μέρος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στα Τζελάτεια.

Η διοργάνωση αυτή, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1968 προς τιμήν του Ιωάννου

Τζελάτη (πρωτεργάτη της κατασκευής του κολυμβητηρίου του Ομίλου), φέτος

εντάσσεται στα πλαίσια του Εορτασμού των 70 χρόνων του Ν.Ο.Β. 

Οι σύλλογοι που θα λάβουν μέρος είναι οι Πανελλήνιος, Πανιώνιος, Μίλων, Ν.Ο.Ηλι-

ούπολης, Άλμπατρος Ηλιούπολης, Δελφίνια, ΑΝΟΓ, Αιγαίας Βούλας, Ιωνικός και

Παναθηναϊκός. 

Οι αγώνες το Σάββατο θα ξεκινήσουν στις 9πμ (πρωινά αγωνίσματα) και στις 6μμ

(απογευματινά). Την Κυριακή η ώρα έναρξης είναι 9πμ, επίσης. 

Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Κυριακή το απόγευμα, με την ημερίδα ορίων της Τε-

χνικής Κολύμβησης.

Τζελάτεια στο Ν.Ο. ΒουλιαγμένηςΑξιολόγηση σωματικής διάπλασης

Γ’ τάξης Δημοτικού

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουρ-

γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε διαδικασία

αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης, των συνηθειών δια-

τροφής, του καθορισμού κινδύνου ανάπτυξης της παχυσαρκίας

και της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών της Γ΄ τάξης του

Δημοτικού Σχολείου. 

Η αξιολόγηση γίνεται για πρώτη φορά σε Πανελλαδικό επίπεδο

και σε όλους τους μαθητές. (Κατά προσέγγιση 5.700 σχολεία,

96.000 μαθητές). Στόχοι:  

1. Να αξιολογηθούν σημαντικοί δείκτες υγείας των παιδιών (σω-

ματομετρικά και διατροφικά δεδομένα).

2. Να υπολογιστεί ο κίνδυνος για ανάπτυξη παχυσαρκίας στα

παιδιά

3. Να βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών για

πρόληψη παχυσαρκίας και βελτίωση της υγείας τους.

Ο κεντρικός στόχος της διαδικασίας είναι η επιστημονική επε-

ξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων και η εξατομικευμένη

αποστολή συμπερασμάτων και συστάσεων για κάθε παιδί στην

οικογένειά του. 

Η αναφορά προς τους γονείς θα περιλαμβάνει:

α) Σωματομετρικά δεδομένα (βάρος, ύψος, περίμετρο μέσης)

β) Θέση του παιδιού στις καμπύλες ανάπτυξης για το φύλο και

την ηλικία του

γ) Εκτίμηση κινδύνου ανάπτυξης της παχυσαρκίας για το παιδί

δ) Εξατομικευμένες συστάσεις

ε) Έντυπο «Διατροφικής Αγωγής» για το παιδί και τους γονείς 

Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων η επεξεργασία

τους γίνεται κωδικοποιημένα  και όχι ονομαστικά.

Η περίοδος διεξαγωγής της αξιολόγησης θα είναι 2 με 13 Ιουνί-

ου 2008. Την επιστημονική επιμέλεια της διαδικασίας την έχει το

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου

Πανεπιστημίου.

Όλη η διαδικασία και τα πορίσματα αυτής ανήκουν στην Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού. 

ΝΕΑ ΤΗΣ

ΕΠΣΑΝΑ

Πρωταθλήματα

Υποδομών

Ο Τελικός Νέων θα γίνει

την Κυριακή 8 Ιουνίου στις

7.30 στο γήπεδο της Παια-

νίας. Ομάδες: ΑΠΟ ΝΙΚΟ-

ΛΑΚΑΚΗΣ-ΝΕΟΙ ΡΟΤΣΑ

Ο Τελικός Junior θα γίνει

την Κυριακή 8 Ιουνίου στθς

6.15μ.μ. στο γήπεδο της

Παιανίας. Ομάδες: ΑΟ ΦΟΙ-

ΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ

ΒΑΡΗΣ

Ο Αγώνας κατάταξης

Junior θα γίνει επίσης την

Κυριακή 8 Ιουνίου στις 5μ.μ.

στο γήπεδο της Παιανίας.

Ομάδες: ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗ-

ΝΑΣ - ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

Η απονομή μεταλλίων και

αναμνηστικών θα διεξαχθεί

στο ημίχρονο του τελικού

Junior.

Τα Σωματεία που διεξάγουν

φιλικούς αγώνες, να απευ-

θύνονται στην Ενωση, προ-

κειμένου να ορίζει διαιτη-

τές από την Επιτροπή Δι-

αιτησίας
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Η Παλλήνη είναι περιστοιχισμένη ασφυκτι-

κά από οδικούς άξονες, με τη Λεωφόρο

Μαραθώνος να την κόβει κυριολεκτικά στη

μέση, με το αεροδρόμιο και τα μεγάλα επι-

χειρηματικά πάρκα σε απόσταση ανα-

πνοής.

Η σημερινή κατάσταση στον Λόφο είναι

εγκατάλειψη των κτισμάτων και βανδαλι-

σμοί, μαρασμός του πευκοδάσους και των

δέντρων του, αλλά το κυριότερο ο άμεσος

κίνδυνος να καταστραφεί αυτός ο μοναδι-

κός πνεύμονας πρασίνου από πυρκαγιά.

Η  διάσωση του Λόφου Λεβίδη αποτελεί

μέγιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους

πολίτες αλλά πολύ περισσότερο απέναντι

στα παιδιά μας, στα οποία οφείλουμε να

παραδώσουμε μια πόλη με καλύτερο περι-

βάλλον και με ελεύθερους χώρους που θα

μας εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζω-

ής, ήταν η φιλοσοφία της απόφασης.

Σε μια κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση,

την περασμένη Δευτέρα, που χαρακτηρί-

στηκε ιστορική τόσο από το δήμαρχο Σπύ-

ρο Κωνσταντά, όσο και απ’ τον πρώην δή-

μαρχο, σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας

Γιώργο Σμέρο, αποφασίστηκε ομόφωνα η

διεκδίκηση του λόφου Λεβίδη, μοναδικού

πνεύμονα πρασίνου για την πόλη αλλά και

την ευρύτερη περιοχή, με την εξαγορά του

απ’ το Δήμο. Στην ερώτηση δε του συμβού-

λου της ελάσσονος μειοψηφίας Αν. Μπου-

ντουβά, προς τι η κατεπείγουσα πρόσκλη-

ση, αφού το προγραμματισμένο συμβούλιο

ήταν μετά δύο μέρες, ο δήμαρχος λακωνι-

κά απάντησε «γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξη-

μερώνει αύριο και πρέπει να προλάβουμε

τις όποιες εξελίξεις». 

Παράλληλα με την συνεδρίαση της Παλ-

λήνης, λίγα μέτρα πιο κάτω στην Νομαρχία

Αν. Αττικής, συνεδρίαζε το Ν. Σ. για το ίδιο

θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. Όπως

ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παλλήνης, αλλά

και όπως αναφέρει το ομόφωνο ψήφισμα

της Νομαρχίας, βούληση και των δύο είναι

η εξαγορά του λόφου και η ανάπλασή του

σε χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους

κατοίκους της πόλης, αλλά και τους χιλιά-

δες επισκέπτες απ’ τις γύρω περιοχές. Το

απαιτούμενο ποσό για την αγορά του λό-

φου, ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ,

εκ των οποίων ένα εκατομμύριο αποφάσι-

σε να διαθέσει η Νομαρχία με ομόφωνη

απόφασή της.  Επίσης ένα θα διαθέσει το

ΥΠΕΣΔΑ μέσω του «ΘΗΣΕΑ» και τα υπό-

λοιπα τρία θα διαθέσει ο Δήμος Παλλήνης

με δάνειο απ’ το Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, όπως αποφασίστηκε ομόφω-

να από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμαρχος ανάρτησε το χάρτη της περιο-

χής και αναφέρθηκε στο ιστορικό του Λό-

φου Λεβίδη, την παρούσα κατάσταση, τη

συνάντηση που είχε με τους

τους δικηγόρους των πωλητών  και του μυ-

στηριώδους αγοραστή. 

Την παρούσα κατάσταση χαρακτήρισε ο

δήμαρχος εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δέ-

χτηκε «ευγενικούς» εκβιασμούς και απει-

λές, από τους ενδιαφερόμενους, γιατί αρ-

νείται να υπογράψει  τα πιστοποιητικά που

τους είναι απαραίτητα για την αγοραπωλη-

σία. 

Οι δικηγόροι αρνούνται να αποκαλύψουν

τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, αλλά πλη-

ροφοριακά μιλούν για πασίγνωστο Έλλη-

να, όχι μόνο στην επικράτεια αλλά και στο

εξωτερικό, που ενδιαφέρεται να αγοράσει

το σπίτι γι’ αυτόν τη γυναίκα και το παιδί

του και για κανέναν άλλον(!), ενώ έχει σκο-

πό να αγοράσει επίσης και τα 20 στρέμμα-

τα του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που

είναι όμορα με το Λόφο Λεβίδι. 

Το δεύτερο σκέλος της έκτακτης συνε-

δρίασης που αφορούσε τη λήψη δανείου

για την αγορά του λόφου, παρά την ομό-

φωνη θετική απόφαση, εκφράστηκαν κά-

ποιες επιφυλάξεις και ως προς το ύψος του

δανείου και ως προς διάφορες άλλες ενέρ-

γειες που μπορούν να γίνουν, όπως η

απαλλοτρίωση των παλαιών αυθαίρετων

κτισμάτων, ακόμα και νόμιμες διαδικασίες

ανατροπής της απαράδεκτης και επιπόλαι-

ας απόφασης του Περιφερειάρχη, που κα-

ταδικάστηκε από όλες τις πτέρυγες, της

υπογραφής δηλαδή του εγγράφου κατά το

οποίο δηλώνεται ότι το δημόσιο δεν ενδια-

φέρεται για την επίμαχη δασική ιδιόκτητη

έκταση, χωρίς προηγούμενα να ειδοποιη-

θεί, έστω και αν δεν ήταν υποχρεωτικό, ο

Δήμος. 

Ευχάριστη εντύπωση προκάλεσε η συναι-

νετική διάθεση όλων των συμβούλων και η

απόφαση να αποκτηθεί ο λόφος με κάθε

μέσον. 

Στην πολύ προσεκτική προσέγγισή του ο

πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της μεί-

ζονος μειοψηφίας Θ. Γκοτσόπουλος, εξέ-

φρασε τον προβληματισμό του κατά πόσον

υπάρχει αγοραστής ή το όλον θέμα ανακι-

νήθηκε μόνο και μόνο για να αναγκαστεί ο

δήμος να προβεί στην αγορά. Πρότεινε επί-

σης να ασκηθεί κάθε πίεση διαπραγμάτευ-

σης της τιμής, η οποία λόγω του δασικού

χαρακτήρα της περιοχής χαρακτηρίζεται

υπέρ το δέον υψηλή. Στον αντίποδα ο επι-

κεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Αν.

Μπουντουβάς, υπαινίχτηκε  την πολιτική

σημασία που έχει η απόφαση του  Περιφε-

ρειάρχη, την οποία χαρακτήρισε ως ατόπη-

μα, παρά τις ευγενικές εκ των υστέρων

προθέσεις του Πρ. Παυλόπουλου να βοη-

θήσει χρηματικά για την απόκτηση του λό-

φου. Δήλωσε δε ότι θα σταθεί αρωγός του

δημάρχου  σε οποιονδήποτε εκβιασμό δε-

χτεί. 

Ο Γ. Σμέρος ως πρώην δήμαρχος, χαιρέτι-

σε την απόφαση, γιατί είναι από αυτούς

που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την

επίμαχη περιοχή και τότε και τώρα. 

Η Μ. Λεβαντή, ως πλέον αρμόδια λόγω

επαγγέλματος, (αρχιτέκτων), επεσήμανε

ότι η περιοχή αποτελεί ζώνη Α στις ΖΟΕ,

με τις χρήσεις που ορίζονται.

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, πρώην

αντιδήμαρχος Ιωάννης Σαμέλης, θύμισε

ότι ως αρμόδιος επί των οικονομικών αντι-

δήμαρχος, είχαν προϋπολογιστεί το προη-

γούμενο έτος σε κωδικό 3 εκατομμύρια ευ-

ρώ, για το λόφο Λεβίδη, πράγμα που εξυ-

πηρετεί την παρούσα κατάσταση. Τόνισε

επίσης ότι αξίζει να χρεωθεί ο δήμος για να

σώσει τον μεγαλύτερο και μοναδικό ενα-

πομείναντα πνεύμονα μέσα στον οικιστικό

ιστό της πόλης. Στηλίτευσε και αυτός τις

ενέργειες του Περιφερειάρχη, να μην ενη-

μερώσει το δήμο για την επικείμενη αγορά,

ως πράξη με πολιτική ευθύνη. 

Τέλος ο κ. Βλασσόπουλος, από το ακροα-

τήριο, επικεφαλής ωστόσο της δημοτικής

παράταξης του ΚΚΕ, συμφώνησε  στην

απόκτηση του λόφου, διαφώνησε όμως ως

προς το τίμημα αναρωτώμενος «Πόσο και
γιατί θα πρέπει να αγοράσουμε την ανάσα
μας;». Πιστεύει δε ότι ο λόφος πρέπει να

αποδοθεί απ’ το κράτος στο λαό της Παλ-

λήνης, με απαλλοτρίωση του, κάτι που θε-

ωρεί δίκαιο αφού το κράτος τον παραχώ-

ρησε προ ετών στον πρώτο ιδιοκτήτη. 

Αγγελική Ραγκούση

ΝΟΜΑΡΧΙΑ και ΔΗΜΟΣ αποφάσισαν:
χώρος αναψυχής, ο Λόφος Λεβίδη

google earth


