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στήματος συλλογής απορριμμάστήματος συλλογής απορριμμά--

των για όλη την Πελοπόννησοτων για όλη την Πελοπόννησο
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ΚΕΡΑΤΕΑ: Απολογισμός 2006!  ΠΑΛΛΗΝΗ: Σύσκεψη για Καμπά 
ΑΝΘΟΥΣΑ: Διπλωπληρώνουν το νερό! ΓΕΡΑΚΑΣ: Εμβόλιο γρίπης

Η Επανάσταση
της Λεμονόκουπας

Την περασμένη εβδομάδα, με τίτλο του κύριου άρ-

θρου “Μπιιιζζ…” αναφέρθηκα στα μεγάλα σκάνδαλα

της “Νέας Δημοκρατίας” - που ακολούθησαν εκείνα

του “εκσυγχρονιστικού” ΠΑΣΟΚ – παραλείποντας λό-

γω όγκου και εύλογης άγνοιας, τα “μικρά”, στα οποία

θα μπορούσε ν’ αναφερθεί κάθε πολίτης με αρκετά

παραδείγματα, τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψη

του, ή τα υπέστη ο ίδιος, ή και συνέπραξε ακόμη. 

Ξέρετε, είναι σαν εκείνα τα «θολά» του/της κ. Προέ-

δρου που καθυστερεί να εκδώσει την απόφαση του

πολυμελούς οργάνου, γιατί διαφωνεί με την πλειο-

ψηφία των συμβούλων… μέχρι να έλθει η επιθυμητή

συγκυρία…

Είναι ο υπάλληλος ή ο Υπουργός(!)

που ερμηνεύει ή εφαρμόζει κατά την

απαρέσκειά του ή τις ορέξεις του, νο-

μικές διατάξεις και αποφάσεις δικα-

στηρίων ακόμη, στρεψοδικώντας, ή

καθυστερώντας ώστε, εν τοις πράγ-

μασι, ν’ ανατρέψει το ανεπιθύμητο. 

Είναι ο υπάλληλος, ή ο Δήμαρχος, ή ο

Υπουργός που εφαρμόζει τις διατά-

ξεις ή τις αποφάσεις των δικαστη-

ρίων… κατόπιν εορτής. Έφτασε

Υπουργός (τέως τώρα - και τον ονοματίζω γιατί έχω

στοιχεία - ο Χρήστος Πρωτόπαπας του ΠΑΣΟΚ) να

εφαρμόσει εκτελεστή πράξη δικαστηρίου, είκοσι μέ-

ρες – στην πράξη τρεις – προ της νομιζόμενης, της

δήθεν εκπνοής της, έτσι που να έχει περάσει ο χρό-

νος της πρακτικής της αξίας. 

Έφτασε πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του κρά-

τους να ισχυρισθεί ότι ο εισηγητής του ΣτΕ της/του

είπε τηλεφωνικώς(!!!), πως η ειλημμένη απόφαση του

δικαστηρίου ήταν… λάθος(!), άκουσον – άκουσον, ή

μάλλον διάβασον και φυσικά ο εισηγητής να

την/τον… περιλούσει αναλόγως, μετά από παράστα-

ση του ενδιαφερομένου.
Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου

Καταλήψεις στα Σχολεία

Σελ. 7, 11

Tο σύνθημα πάει παντού: ΟΧΙ Χωματερή στην Κερατέα

Tο εξασθενές χρώμιο όταν καταπωθεί μένει

στον οργανισμό μας για πάντα, αθροίζεται και

όταν φτάσει σε κάποιο όριο λειτουργεί ως καρ-

κινογόνο. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να δίνουν

βιομηχανικές άδειες στη Βοιωτία.

Αμεση ανάγκη για επιδημιολογική μελέτη, για-

τί έχουν εμφανιστεί μεγάλα ποσοστά  καρκίνου

στους κατοίκους του Ωρωπού και ιδιαίτερα

στον Αγιο Κωνσταντίνο.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ανανεώνει την πα-

λιότερη απόφασή του και επιμένει για άμεσες

δράσεις.

Σελίδα 12

Ο Ασωπός συνεχίζει να μολύνεται
με τραγικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και στην υγεία μας

Σε τροχιά αξιοποίησης 
το Σκοπευτήριο 
Μαρκοπούλου

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

χωρίς τη γραμμή

314 του ΟΑΣΑ 

Διαμαρτυρία 

κατοίκων & φορέων

Σελίδα 6

Σελίδα 11
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Δωρεά αγάπης στο Ασκλη-
πιείο Βούλας Σελ. 7

Ο “Λόφος Παλλήνης” χρω-

στάσει ακόμα Σελ. 8

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 9

Αρμόδιος και Αριστογείτων 
γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Καμουφλαρισμένη κεραία

στην Αγ. Μαρίνα            Σελ. 10

Η ρύπανση του Ασωπού

συνεχίζεται Σελ. 12

Νέα Διοίκηση στο Συλλ. Περι-

βάλλοντος Βουλιαγμένης Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ.1

Μυριάδες τέτοια περιστατικά

που κάνουν τον πολίτη ν’ αγα-

νακτεί και αναλόγως του χα-

ρακτήρα του, των δυνατοτή-

των του και της αντοχής του,

να υποτάσσεται ή ν’ αντιδρά

αντιστοίχως. 
Και το φοβισμένο όμως “ανθρωπάκι”,

μέσα του επαναστατεί. Του ‘ρχεται

“να πάρει ένα πολυβόλο να τους κα-
θαρίσει”. Προσέξτε, αυτή είναι η συ-

νήθης φράση που λέγεται κατ’ ιδίαν.

Έχω παραστεί μάρτυς σε τηλοψία με-

γάλου καναλιού το οποίο την έκοψε

από φόβο του ραδιοτηλεοπτικού Συμ-

βουλίου. Λες και δεν λέγονται αυτά!

Μου θυμίζει τη λογοκρισία που υπέ-

στην από την χούντα το ’69 όταν εξέ-

δωσα τον “Ηγεμόνα” του Ν. Μακια-

βέλλι1. Έλεγα στον πρόλογο: «…
ανακαλύπτεται αντικαθεστωτική συ-
νωμοσία, συλλαμβάνεται ως ύποπτος
κι ο Μακιαβέλλι, φυλακίζεται, βασα-
νίζεται, αλλά τελικά απαλλάσσεται».
Μου λογόκριναν το «φυλακίζεται και
βασανίζεται», λες κι αυτά δεν συνέ-

βαιναν ούτε στις αρχές του 16ου αιώ-

να, ούτε στις μέρες μας!…

Όσο υπάρχει καταπίεση, όσο υπάρ-

χει ανομία, όσο υπάρχει αδικία, θα

υπάρχει και η ανάλογη τάση αντίδρα-

σης, που ξεκινάει από τις διαμαρτυ-

ρίες και τις φωνές, μέχρι τις πιο

άγριες επαναστατικές πράξεις βίας,

ανεπιθύμητες για κάθε λογικό άνθρω-

πο. Λογικός όμως δεν είναι μόνο εκεί-

νος που έχει λογική και νηφάλια αντί-

ληψη και κρίση, αλλά κι εκείνος που

δεν τα έχει απωλέσει από εξωγενείς

παράγοντες και κυρίως τη στέρηση,

την αδικία, την καταπίεση.

Είναι φυσικός νόμος και κοινωνική

νομοτέλεια:

Η δράση γεννά αντίδραση.

Αν δεν θέλουμε παράλογη αντίδραση,

δεν πρέπει και να ενεργούμε παράλο-

γα, υπερβολικά, πέρα από τα όρια

ανοχής και αντοχής των άλλων.

Τα πρόσφατα γεγονότα, με κορυφαί-

ες εξελίξεις τις παραιτήσεις των δικα-

στικών λειτουργών, των δύο ανακρι-

τών στην υπόθεση Βατοπεδίου, για

λόγους κατάδηλων εμφανώς παρεμ-

βάσεων στο έργο τους και προφανώς,

αφόρητων άνωθεν πιέσεων, είναι

ίσως το σημείο που «έφτασε ο κό-
μπος στο χτένι»…
Οι ενεργοί πολίτες τουλάχιστον,  βρί-

σκονται σ’ επαναστατική εγρήγορση.

Το έδειξαν τα γεγονότα του περασμέ-

νου Σαββατοκύριακου, όταν Υπουργοί

και στελέχη της Ν.Δ. ξαμολήθηκαν

στην επαρχεία να κατευνάσουν τα

πνεύματα, να διασκεδάσουν καταστά-

σεις.

– Η ήπια αντίδραση ήταν η αποχή από

τις συγκεντρώσεις κομματικών οργα-

νώσεων, που ξεπέρασε το 50% σε

πολλές περιπτώσεις.

«Η εικόνα της συμμετοχής και αντα-

πόκρισης των στελεχών της κυβερνώ-

σας παράταξης[…] ήταν, αν όχι απο-

γοητευτική, τουλάχιστον προβλημάτι-

σε ακόμη και τους πιο αισιόδοξους.

Η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το

50%…»2

– Ισχυρότερη αντίδραση ήταν το

…ξεφώνημα:

«… ορισμένοι πρωτοκλασάτοι Υπουρ-

γοί[…] τ’ άκουσαν κανονικά και μάλι-

στα σε έντονο ύφος […]. Στο μάτι του

κυκλώνα βρέθηκαν οι Υπουργοί Επι-

κρατείας, Θ. Ρουσόπουλος και Ανά-

πτυξης Χρ. Φώλιας…»2

Πιο άγρια αντίδραση ήταν αυτή που

εκδηλώθηκε και δικαίως, κατά του

πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης Ευαγγ. Μπασιάκου, ο οποίος

αναγκάστηκε ν’ αποχωρήσει από συ-

γκέντρωση στον Ορχομενό. Κι ο Πρ.

Παυλόπουλος που πήγε στην Λάρισα

δεν έτυχε καλύτερης υποδοχής. Ο

Νεοδημοκράτης συνδικαλιστής Αθ.

Νασίκας του τα ‘ψαλε κανονικά. Την

ίδια τύχη είχαν όλοι που τόλμησαν να

διασκεδάσουν τα πράγματα ή να δια-

σκεδάσουν με το λαό τους. Σκέψου

να «έπαιζαν» σε ξένο γήπεδο…

Μα είναι τόσο χοντρόπετσοι, ώστε να

μη καταλαβαίνουν τίποτα; Νομίζουν

ότι μπορούν να κοροϊδεύουν συνέ-

χεια το λαό; Τί περιμένουν, να τους

μπουγελώσουν ή να τους πάρουν με

τις λεμονόκουπες;

Όταν οι πράξεις των αρχόντων είναι

αυτές που είναι, θέτουν σε δοκιμασία

τον πολιτικό πολιτισμό μας, που  κα-

τακτήθηκε με πολλούς κόπους, θυ-

σίες και αίμα.

Ας μη θέτουν άλλο το λαό σε δοκιμα-

σία. Έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι τις

προϋποθέσεις για επαναστατικό ανα-

βρασμό. Είναι οι ηθικοί αυτουργοί. Η

αντίδραση ευτυχώς δεν θα είναι της

«καραμπίνας». Θα είναι όμως πολύ

χειρότερη. Θα είναι της λεμονόκου-

πας! 

Αν αποτολμηθεί και πάλι το κουκού-

λωμα, αν μέσα στην αναμπουμπούλα

των σκανδάλων, της άθλιας οικονο-

μίας των ασθενεστέρων τάξεων, της

ανασφάλειας... αν αποτολμηθεί κι ένα

ακόμη εθνικό ξεπούλημα στους Σκο-

πιανούς ή στους Τούρκους, λέω «αν»

γιατί δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέ-

τοιο, ιδιαίτερα τώρα, θα είναι σαν να

καπακώνεται το καζάνι που βράζει.

Θα εκραγεί, και τότε, μακάρι(;) η επα-

νάσταση να είναι της λεμονόκουπας. 

–––––––––
1. Ο «Ηγεμόνας»: Εκδόσεις «ΣΚΑΡΑΒΑΙ-

ΟΣ», Αθήνα 1969

2. Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», Τρίτη

14/10/2008 σελ.1, 4 και 5.

Η Επανάσταση της Λεμονόκουπας

Εκλεβαν καινούρια αυτοκίνητα 

και τα πωλούσαν ανταλλακτικά!

Μεσημβρινές ώρες (6/10)  συνελήφθη-

σαν στο Κορωπί από Αστυνομικούς

του Τμήματος Ασφαλείας Κορωπίου

τρεις άντρες για κλοπή – αποδοχή και

διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα ο ένας συλληφθείς διατη-

ρεί κατάστημα εμπορίας μεταχειρισμέ-

νων ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην

περιοχή της Αγίας Παρασκευή. Μαζί με

άγνωστο αριθμό συνεργών του αφαί-

ρεσαν από έκθεση αυτοκινήτων στο

Γέρακα ΙΧΦ που ήταν εκτεθειμένο

προς πώληση.

Στη συνέχεια το μετέφεραν στον Καρε-

λά, όπου και διαμένει ο συλληφθεί και

διατηρεί μάντρα οικοδομικών υλικών για

να το μετατρέψουν σε ανταλλακτικά, τα

οποία παρέλαβε συνεργός του για να τα

πάει σε μάντρα εμπορίας στο Κορωπί.

Σε έρευνα που δημιουργήθηκε στη μά-

ντρα και στα σπίτια των συλληφθέντων

βρέθηκαν μηχανικά τμήματα και εξαρ-

τήματα αυτοκινήτων.

Και νέες πλαστές τραπεζικές κάρτες

Με 66 πλαστές τραπεζικές κάρτες συνελή-

φθη αλλοδαπός στο χώρο του αεροδρομίου

«Ε.Β.», κλώνοι γνήσιων καρτών 11 τραπε-

ζών της Μ. Βρετανίας και μίας τράπεζας

των ΗΠΑ. Ο συλληφθείς είχε αφιχθεί από

το Λονδίνο.

Η απάτη είχε γίνει με τη μέθοδο

scimming (ηλεκτρονικά μέσα υποκλοπής-

αντιγραφής των δεδομένων του ΡΙΝ).

Με πλαστά δικαιολογητικά 

έπαιρναν στεγαστικά δάνεια

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τεσσάρων Ελλή-

νων, που με χρήση πλαστών δικαιολογη-

τικών, εξαπάτησε διάφορες τράπεζες και

πέτυχε την έγκριση στεγαστικών δανεί-

ων, εκταμιεύοντας χιλιάδες ευρώ. 

Από την έρευνα που προέκυψε από την

αρχή του 2008 οι δύο «εγκέφαλοι» του

κυκλώματος, εντόπισαν τους δύο άλλους

συλληφθέντες (άνεργους) στη Γερμανία,

όπου έμεναν μόνιμα και είχαν πάρει υπο-

σχέσεις να τους βρουν δουλειά στην Ελ-

λάδα και να πάρουν δάνεια από τράπε-

ζες. Και τα κατάφεραν! Μέχρι τώρα

έχουν πάρει δάνεια 700.000 ευρώ από

διάφορες τράπεζες!

Τα ‘παιρνε ως ΚΥΠατζής

Άλλος ένας, αλλοδαπός, συνελήφθη για

πλαστογραφία και απάτη, αφού εκταμί-

ευσε 25.000 ευρώ από τράπεζα, ως δά-

νειο με πλαστή ταυτότητα κλπ. Ο συλλη-

φθείς εμφανίστηκε στην τράπεζα ως

αξιωματικός του ΓΕΝ Κύπρου με καθήκο-

ντα σε υπηρεσία κρατικής ασφαλείας της

ΕΛΑΣ.

Σ.Σ. Είδες τα «κονέ», Ετσι εξηγείται ο μη

ιδιαίτερος έλεγχος των στοιχείων που

προσκόμισε.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε

εξαπατήσει δύο ελληνικές τράπεζες και

είχε παραλάβει τρεις πιστωτικές κάρτες,

αλλά και ήταν έτοιμα να παραλάβει δύο

δάνεια. Το ίδιο είχε κάνει και στην Κύ-

προ, αφού κρατούσε 2 κυπριακές πλα-

στές ταυτότητες.

Παιδική πορνογραφία!
Απόπειρα για αγορά υλικού πορνο-

γραφίας ανηλίκων μέσω του διαδι-

κτύου έγινε από κάτοικο της Λάρι-

σας, μέσω Ιντερνετ. Οι αμερικανικές

αρχές εντόπισαν άτομα-χρήστες

διαδικτύου της συγκεκριμένης ιστο-

σελίδας που προσπαθούσαν να εξα-

σφαλίσουν το υλικό. Το παιδικό πορ-

νό, όπως σημειώνει η Ασφάλεια, εί-

ναι ιδιαίτερα σκληρό. Από έρευνα

διακριβώθηκαν άλλοι δύο Ελληνες

που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Συνελήφθη στο Κορωπί, άντρας

ηλικίας 75 ετών, που αναζητείτο για

σωρεία καταδικαστικές αποφάσεις

εναντίον του  και ποινή φυλάκισης

πολλών ετών, αλλά και χρηματική

ποινή 2.650.00 δραχμές. Οι ποινές

έχουν επιβληθεί  για  λαθρεμπόριο.

Εμφανιζόταν ως Ασφαλιστής ή

λογιστής. Προσέγγιζε ηλικιωμένα

άτομα και τους έπειθε ότι συγγενικά

τους πρόσωπα του χρωστούσαν χρή-

ματα και ξάφριζε τον κόσμο. Μετέ-

βαινε συνεχώς σε διάφορες περιο-

χές (Γέρακας, Χαλάνδρι, Γλυφάδα

κλπ.). Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνια-

στεί δέκα περιπτώσεις.

Ληστεία σε Ταξί στη Βούλα
Τη Τετάρτη 16/10 τα ξημερώματα,

άγνωστοι δράστες λήστεψαν ταξιτζή

στη Βούλα με την απειλή όπλου και

του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με χρήση ηλεκτρικού

εκκενωτή. Στη συνέχεια διέφυγαν με το όχημά του. 

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο
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Η
 επισκεψ

ιμότητά μας, αγγίζει μηνιαίω
ς τους 7.000 μοναδικούς επισκέπτες 

Επισκεφθείτε το μπλοκ να κουβεντιάσουμε για όσα δεν γράφουμε στο χαρτί!Επισκεφθείτε το μπλοκ να κουβεντιάσουμε για όσα δεν γράφουμε στο χαρτί!

blog
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ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Παιδική παράσταση του Φ.Γ. Λόρκα  

Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης, Σκηνικά - κοστούμια:

Ράνια Αντύπα, Μουσική σύνθεση: Μιχάλης Αβραμίδης.

Πρεμιέρα: Κυριακή   2 Νοεμ-

βρίου, ώρα 8.15 μ.μ.

Παραστάσεις για το Κοινό:

Κάθε Κυριακή 12 το μεσημέρι,

από 9/11/08 μέχρι και τις 15

Μαρτίου 2009.

Διάρκεια: 1.30’ ώρα 

Είσοδος:  12 ευρώ

ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ,
είναι ένα θαυμαστό θεατρικό
έργο που μιλάει για την αγάπη. 
Το έργο μας μεταφέρει στο μικρόκοσμο των εντόμων
όπου ένας μικρός σκάθαρος βιώνει τις περιπέτειές του,
καθώς ψάχνει να βρει την αγάπη...
Περισσότερες πληροφορίες: Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ

Καραολή & Δημητρίου 5   19003   Μαρκόπουλο    ή  Τ.Θ. 163

τηλ.: 22990 40803 (7.00 – 9.00 το απόγευμα) φαξ: 2299 0 63728 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στη

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Την Πέμπτη 30/10/08 από

09.30 -13.00 θα πραγματο-

ποιηθεί εθελοντική αιμοδο-

σία στην αίθουσα του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου.

Για την καλύτερη οργάνω-

ση και προς αποφυγήν κα-

θυστερήσεων,  όσοι επιθυ-

μούν να δώσουν αίμα, πα-

ρακαλούνται να επικοινω-

νήσουν με τα τηλέφωνα

213-2005249 & 213-

2005250 ή να δηλώσουν

στο γραφείο επισκεπτριών

Υγείας. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Εργαστήρια καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας για παιδιά 6-12 ετών

Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ.

Θέμα: η αρχέγονη κατοικία του ανθρώπου, όταν ακόμα

κατοικούσε σε ά-κτιστο περιβάλλον, και η τέχνη που δη-

μιούργησε σ’ αυτό.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου, 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ.

Θέμα: η μελλοντική κατοικία του ανθρώπου, όταν θα κα-

τοικήσει στο διάστημα. 

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν προβολή εικόνων και ζω-

γραφική δραστηριότητα και διαρκούν μία ώρα. 

Δηλώσεις συμμετοχής: Μπορείτε να επικοινωνείτε στο

210-6854568 ή να στείλετε e-mail στο sentyhan@ya-

hoo.gr. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι περισσότεροι τους γνωρίσαμε στα τηλεοπτικά “σφηνάκια”. Τώρα έρχονται σε

ένα ανατρεπτικό ζωντανό θέαμα που δεν βασίζεται σε κανόνες, παρά μόνο

σε έναν: αυτοί λένε τα αστεία, εμείς γελάμε!...

Ο Σίλας Σεραφείμ και ο Γιώργος Χατζηπαύλου είναι πεπεισμένοι

ότι η αστεία πλευρά της ζωής έχει περισσότερο ενδιαφέρον.

Δύο φίλοι που μέσα από τα κείμενά, τους αυτοσχεδιασμούς και

τις αυθόρμητες ατάκες τους, κάνουν εντελώς διαφορετικούς αν-

θρώπους να συμμετέχουν όλοι σε μία παρέα, με έναν κοινό κώδικα.

Το γέλιο.

Το Stand up Comedy είναι η τέχνη του άμεσου γέλιου, είναι το πιο αυ-

θόρμητο είδος κωμωδίας γιατί δεν ακολουθεί καμία φόρμα και ο Σίλας

Σεραφείμ με τον Γιώργο Χατζηπαύλου με την ικανότητά τους να γί-

νονται μια παρέα με τον κόσμο, είναι έτοιμοι να χαρίσουν αξέχαστες

βραδιές γέλιου στο Θέατρο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Παραμυθίας 27 & Μυκά-

λης, Κεραμεικός).

Πρεμιέρα κάνουν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και παραστάσεις θα

έχουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.30μ.μ. Τηλέφωνο: 210-

3475904

Stand up Comedy «ΑΙ ΔΥΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ»

Το Θέατρο ΣΟΦΟΥΛΗ συνεχίζοντας το

καλλιτεχνικό του έργο επανέρχεται δυνα-

μικά με την παράσταση «Μάντεψε ποιος?»

της Καλλιόπης Παπαδάκη.

Η Παιδική Σκηνή του θεάτρου ΣΟΦΟΥΛΗ

θα ανοίξει τις πύλες της και φέτος με ένα

ακόμη κείμενο τρυφερό και διδακτικό για

τα παιδιά. 

Το «Μάντεψε ποιος?» εμπνεύστηκε για να

διδάξει με τον πιο φρέσκο και ευχάριστο τρό-

πο την αγάπη και την απλότητα ως μοναδική

απάντηση στην πονηριά και την κακία.

Οι μικροί φίλοι του Θεάτρου καλούνται να

μαντέψουν τους πραγματικούς χαρακτή-

ρες πίσω από ορατές και αόρατες μάσκες

συμμετέχοντας διαδραστικά στο έργο και

βοηθώντας με το δικό τους τρόπο την εξέ-

λιξη της παράστασης.

Παραστάσεις θα δίνονται κάθε Κυριακή,

και πρεμιέρα κάνει αυτή την Κυριακή 19/10

στις 11.30πμ. Καθημερινές παραστάσεις

για σχολεία. Τιμή εισιτηρίου 12€

Πληροφορίες-κρατήσεις: τηλ. 2108237330- 210
8613631-6986122531

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Στο θέατρο Αθηνά

λειτουργεί παιδικό και εφηβικό εργαστήρι.

Μαθήματα που διδάσκονται είναι: υποκριτική,

αυτοσχεδιασμός, μουσική, κινησιολογία.

Ο Επιμορφωτικός Σύλ-

λογος Βάρης προγραμ-

ματίζει μια σειρά εκδηλώ-

σεων. Σας παρουσιάζουμε

τις πρώτες:

• 18 Οκτωβρίου: Επίσκεψη

στο Τεχνολογικό Πάρκο

και το Ορυκτολογικό Μου-

σείο Λαυρίου και στη συνέ-

χεια γεύμα σε ταβέρνα της

περιοχής.

• 3 Νοεμβρίου: Διάλεξη

στην αίθουσα του συλλό-

γου στις 8:00μ.μ με θέμα

«Ο Ανθρωποκεντρισμός
των Ελλήνων» από τον Κο

Φιορέντζη Φαίδωνα.
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ΚΕΡΑΤΕΑ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ενα μάθημα στα…

μαθηματικά! 
Στο Megaron Plus 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

“Οικογένεια, ώρα Μηδέν”

Εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου της κ.

Μερόπης Σπυροπούλου με τίτλο “Οικογένεια ώρα
μηδέν” οργανώνει η Παναθηναϊκή τη Δευτέρα 3 Νο-

εμβρίου στις 6μ.μ. στο ξενοδοχείο “Οασις” (παρα-

λιακή λεωφόρος Γλυφάδας). Ομιλήτρια θα είναι η

ίδια η συγγραφέας.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Κορωπίου ανακοινώνει

ότι οι εγγραφές για το έτος 2008-2009  έχουν ήδη αρχί-

σει. Στα Τμήματα  της Φιλαρμονικής μπορούν να εγγρα-

φούν  όλοι όσοι-ες το επιθυμούν ανεξαρτήτως ηλικίας και

μουσικών γνώσεων.

Διδάσκονται: Θεωρία της Μουσικής, Πνευστά όργανα

(χάλκινα, ξύλινα), κρουστά όργανα. 

Επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 210-6622 508 (κάθε Δευτέρα,

Τρίτη  & Παρασκευή 17.00-19.00 και Πέμπτη 16.00-18.00). 

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Φιλαρμονικής  Κονί-

τσης 1 (απέναντι από το Δημαρχείο που ανακατασκευά-

ζεται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου). 

“Έντονες Στιγμές Αγάπης και Αφοσίω-

σης - Δράση και Προσφορά μιας ζωής”

Το βιβλίο του “Έντονες Στιγμές Αγάπης και Αφοσίωσης -

Δράση και Προσφορά μιας ζωής” παρουσιάζει ο Λεωνίδας

Κατερίνης το Σάββατο 1η Νομβρίου στις 12.00 στο μέγαρο

της Παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου 13).

Ομιλητές θα είναι ο τέως Πρωθυπουργός και πρόεδρος του

Αρείου Πάγου Ιωάννης Γρίβας, ο Καθηγητής Παν/μίου Αθη-

νών Μιχαήλ Κασσωτάκης και ο Συγγραφέας και Ιστορικός

Ερευνητής Γεώργιος Παναγιωτάκης. Συντονίζει η αντιπρύτα-

νης του Χαροκοπείου Παν/μίου Αικατερίνη Μαριδάκη - Κασ-

σωτάκη.

“Η γειτονιά των αγγέλων”

Το βιβλίο “Η γειτονιά των αγγέλων” της Λέλας Μα-

γκανάρη - Διακοφωτάκη, θα παρουσιάσει το Art Gallery

Cafe (Ιπποκράτους & Γαληνού, Βούλα), την Τετάρτη 26

Νοεμβρίου στις 7.30. 

Θα μιλήσουν ποιητές, Μουσική και Τραγούδι καθώς και

αφήγηση.

βιβλιοπαρουσιάσεις

Ο Δήμος Μαραθώνας προγραμματίζει την παρου-

σίαση του βιβλίου “Μαραθών”, την Κυριακή 19 Οκτω-

βρίου, 7.μ.μ. στο Μουσείο Μαραθώνιου Δρόμου (Λε-

ωφ. Μαραθώνος 85 & 25ης Μαρτίου) Μαραθώνα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ’40 

Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα 27/10

7.30μ.μ., το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας ορ-

γανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην εθνική μας επέτειο.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

➢ Ομιλία της τελειόφοιτου του Ιστορικού τμήματος του

Ιονίου Παν/μίου Σταματίνας Ρώμα με θέμα «Αναφορά
στους πεσόντες από την Κερατέα στον πόλεμο του ’40»
➢ Ομιλία της ιστορικού (υποψήφιας διδάκτορος του

Παν/μίου Λάνκαστερ) Ιωάννας Μπιμπλή με θέμα «Οι
εμπειρίες των γυναικών από τα Μεσόγεια στον πόλεμο
του ’40 και την κατοχή»
➢ Προβολή της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους του

Γιάννη Οικονομίδη, προσφορά της ΕΡΤ με τίτλο «Μόνο
μυρίζοντας γιασεμί». 
➢ Τέλος η Δημοτική Χορωδία Κερατέας υπό τη διεύθυνση

του Τάσου Λαζάρου θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με

τραγούδια της εποχής.

Η Δημοτική Αρχή υπόσχεται μία ωραία έκπληξη, στους

ακροατές της βραδιάς, που σχετίζεται με την 28η Οκτω-

βρίου 1940 και την κατοχή στην Κερατέα.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Διάλεξη του μαθηματικού Wendelin Werner 

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.

Προσεγγίζοντας και φέτος τον μαγικό κόσμο των μαθημα-

τικών, το Megaron Plus καλεί το κοινό του

να παρακολουθήσει τη διάλεξη μιας ση-

μαντικής προσωπικότητας του χώρου. Ο

Βεντελέν Βερνέρ (Wendelin Werner), κα-

θηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris-Sud ΧΙ

και τιμημένος με το βραβείο Fields 2006,

θα παρουσιάσει ομιλία με θέμα «Τυχαία φαινόμενα ευρεί-
ας κλίμακας». 
Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 29

Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Βεντελέν

Βερνέρ γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1968 στη Γερμα-

νία. Είναι Γαλλογερμανός μαθηματικός ο οποίος ερευνά,

ως επί το πλείστον, τα πεδία της θεωρίας των πιθανοτήτων

και της μαθηματικής φυσικής.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η εργασία του Βερνέρ έχει να κάνει κυρίως με τη γεωμε-

τρία της κίνησης Brown. Σε συνεργασία με τον Gregory

Lawler και τον πρόσφατα αδικοχαμένο Oded Schramm, ο

Βεντελέν Βερνέρ συνέβαλε στο να επιβεβαιωθούν προ-

βλέψεις φυσικών, οι οποίες είχαν σχέση με τη θεωρία ενο-

ποίησης των πεδίων. Η κίνηση Brown είναι η περιγραφή

του τρόπου με τον οποίον κινούνται τα μόρια ενός ρευ-

στού ανάλογα με τη θερμοκρασία του και είναι εφαρμόσι-

μη σε πολλές περιπτώσεις, όπως τη διαρροή νερού ή ρυ-

πογόνων στοιχείων διαμέσου πετρωμάτων. Οι φυσικοί την

επικαλούνται συχνά όταν μελετούν μεταβάσεις φάσεων,

όπως το πάγωμα ή το βράσιμο του νερού. 

Για πρώτη φορά στην Ελλά-

δα!!!

Από την Παρασκευή 17/10

έως και την Πέμπτη 23/10

The Great Cool Mix!

Το πιο hot γκρουπ της νέας

μουσικής σκηνής!

Φανκ, λάτιν, ρέγγε, τζαζ,

χάουζ, ραπ, electro, dub…

Μια από τις σπουδαιότερες

acid jazz κολεκτίβες της Νέ-

ας Υόρκης, οι Brooklyn Funk

Essentials διέπρεψαν στη

διάρκεια των ‘90 όχι μόνο

στον στενό χώρο της dance

σκηνής και των κλαμπ αλλά

και σε ένα ευρύτερο δημι-

ουργικό πεδίο καθώς προ-

σέγγιζαν τη μουσική – και

τη τζαζ και το φανκ – με ιδι-

αίτερη φρεσκάδα. 

Half note Juzz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Η νέα μουσική σκηνή

στο HalfNote

Ο τριώροφος υπόγειος χώρος στάθμευσης του Μεγάρου

Μουσικής Αθηνών, συνολικής χωρητικότητας 750 αυτοκι-

νήτων, ξεκίνησε τη λειτουργία του σε ολοήμερη βάση από

τις 12 Οκτωβρίου. 

Ειδικά για τους κατόχους εισιτηρίων εκδηλώσεων του Μεγάρου,

η χρέωση είναι συνολικά 7€ για όλη τη διάρκεια της παράστασης

(από 1 ώρα πριν την έναρξη έως 1 ώρα μετά τη λήξη).

Ο Σταθμός θα τεθεί σε μερική λειτουργία από τις 12 έως

και τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η 1η Νοεμβρίου είναι η ημερο-

μηνία έναρξης της πλήρους λειτουργίας του. 

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευ-

θύνεται στο τηλέφωνο 210 7282333.

Parking στο Μέγαρο Μουσικής
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«Ή μεγ’ Αθηναίοισι φόως γένεθ’,
ηνίκ΄Αριστογείτων  Ίππαρχον  κτεί-

ναι και Αρμόδιος» Σιμωνίδης Κείος

Αν  ανοίξετε ποτέ τον τόμο “Αττικά”

του Παυσανίου “Ελλάδος  Περιήγη-

σις” (σελ. 209), θα βρείτε  λείψανα

του ναού του  θεού Άρη, να υπάρ-

χουν  στην Αρχαία Αγορά  των Αθη-

νών. Εκεί κοντά στον ανδριάντα

του Δημοσθένη,  ήταν στημένοι οι

ανδριάντες του  Αρμοδίου και του

Αριστογείτονα, που σκότωσαν τον

τύραννο Ίππαρχο. Γι’ αυτό  και τους

έχει  αποδοθεί η ονομασία Τυραν-

νοκτόνοι. Να σημειωθεί ότι από με-

ταγενέστερες ανασκαφές,  έχουν

ανευρεθεί   οι βάσεις των εν λόγω

αγαλμάτων.

Ο Ίππαρχος μαζί με τον Ιππία ήταν

παιδιά του  τυράννου Πεισίστρατου.

“Κληρονομικώ δικαιώματι” διαδέ-

χτηκαν τον πατέρα τους στην εξου-

σία.

Ο Πεισίστρατος ο τύραννος των

Αθηνών, παρά τον προηγούμενο τυ-

χοδιωκτισμό του που καταφαίνεται

και από το σκηνικό, που όπως θα

δούμε παρακάτω έστησε για να αρ-

πάξει την εξουσία, κατάφερε επί 33

χρόνια να κυβερνήσει  τους Αθηναί-

ους. Στο διάστημα αυτό έδωσε

δείγματα  άριστης συμπεριφοράς

και κοινωνικής δημοκρατικής λει-

τουργίας, πρωτοφανούς δημιουργι-

κής δραστηριότητας.   Δεν είναι ο

ηγέτης που κυβερνά με τον τρόμο

αλλά με την καλή θέληση. «εν τοις

άλλοις φιλάνθρωπος ήν και πράος

και τοις αμαρτάνουσι συγγνωμι-

κός» γράφει ο Αριστοτέλης στην

“Αθηναίων Πολιτεία’’, (Χ VI,2). Και

συμπληρώνει τότε  για την Αθήνα

ήταν «ο επί Κρόνου βίος». Γέρο-

ντας πια, προτού πεθάνει, παραχω-

ρεί την εξουσία στα δύο  νόμιμα

παιδιά του, στον Ιππία και στον Ίπ-

παρχο. 

«Τελευτήσαντος δε Πεισιστράτου,

κατείχον οι υιείς την αρχήν». Αριστ.

Αθ. Πολιτεία ΧVΙΙ3- και κυρίως όμως

στον Ιππία - μετρημένο πολίτη ο

οποίος τελικά ήταν και ο κύριος συ-

νεχιστής της τυραννίας. «Πρεσβύ-

τερος δε ών ο Ιππίας  και τη φύσει

πολιτικός και έμφρων επεστάτει

της αρχής», Αριστ Αθ.Πολ. ΧVΙΙΙ, 1) 

Ο Ίππαρχος ρομαντικός λάτρης

γραμμάτων περισσότερο με τις τέ-

χνες ησχολείτο. Στην αρχή τα

πράγματα πήγαιναν καλά. Γρήγορα

όμως ο Ιππίας άρχισε να δείχνει το

πραγματικό του πρόσωπο. Επαχθής

φορολογία,  παντοειδής καταπίεση

του λαού, παράλογες δαπάνες κα-

κή  εξωτερική πολιτική, επέφεραν

την αγανάκτηση.  «Έξω οι τύραν-

νοι» ήταν το σύνθημα που όλο και

περισσότερο ακουγόταν σε καθη-

μερινή  πιά βάση.

Ενα τυχαίο, απρόσμενο και άσχετο

γεγονός, ήρθε να ξεχυλίσει  το πο-

τήρι: Ο Ίππαρχος γοητεύτηκε από

την ομορφιά του Αρμοδίου. «Αρμο-

δίου ώρα ηλικίας λαμπρού» που λέ-

ει ο Αριστοτέλης. Ο Αρμόδιος όμως

- ο λαμπερός έφηβος- προτιμούσε

τον Αριστογείτονα  ας ήταν αυτός

και χαμηλής κοινωνικής καταγω-

γής. Ο Ίππαρχος εξεμάνη από την

περιφρόνηση και ξεσπά στην αδελ-

φή του Αρμοδίου. Όπως γράφει τώ-

ρα  ο Θουκυδίδης, η κοπελιά ήταν

“κανηφόρος’’ στη λιτανεία των Πα-

ναθηναίων και με την παρέμβαση

του Ιππάρχου, του έξαλλου από την

ερωτική του απογοήτευση, την πέ-

ταξαν έξω.   Θύμωσε και ο Αρμό-

διος και μαζί με τον Αριστογείτονα

και άλλους Αθηναίους συνομωτεί

για να σκοτώσουν τους τυράννους.

Ενοπλοι λοιπόν Αθηναίοι, παρά τον

απαγορευτικό νόμο περί οπλοφο-

ρίας, ιδιαίτερα για τα  κοντά σπαθιά

λόγω της υπουλότερης χρήσης

τους, μαζεύονται στη γιορτή των

Παναθηναίων. Πετυχαίνουν και

σκοτώνουν τον πιο αμέτοχο· τον Ίπ-

παρχο. Αλλωστε φαίνεται ότι αυτό

αποσκοπούσαν, αν δεχτεί κανείς τις

απόψεις του Θουκυδίδη. Ο Ιππίας

διαφεύγει.  Οι σωματοφύλακες φο-

νεύουν επί τόπου τον Αρμόδιο και

αμέσως αργότερα συλλαμβάνουν

και τον Αριστογείτονα τον οποίο με

βασανιστήρια  αναγκάζουν να κατα-

δώσει τους  συνομώτες.  Από τότε

και για τρία χρόνια ακόμη (511-510

π.Χ.) ο Ιππίας δείχνει  το πρόσωπο

μιάς στυγνής δικτατορίας. Αντίπα-

λοι της οικογένειας των Πεισιστρα-

τιδών, είναι οι  Αλκμεωνίδες που το

τυραννικό καθεστώς  τους έχει εξο-

ρίσει. Αυτοί οι τελευταίοι ζητούν

την παρέμβαση των Λακεδαιμο-

νίων. Για να γίνουν πειστικοί  δωρο-

δοκούν  και το μαντείο τών Δελφών

να βγάλει χρησμό ευνοϊκό για ένα

τέτοιο εγχείρημα. Οι Σπαρτιάτες

που ήταν πάντα  πρόθυμοι σε τέτοι-

ες εκδουλεύσεις δέχονται και εκ-

διώκουν την τυραννία και  τον Ιπ-

πία. Ο Ιππίας τώρα έχει καταφύγει

στην Αυλή του Δαρείου και όχι μό-

νο αυτό. Μένει στη Λάμψακο και εί-

κοσι χρόνια μετά συμμετέχει και

στη μάχη του Μαραθώνα κατά των

Ελλήνων.  

Την ερωτική αιτία της πράξης  των

τυραννοκτόνων κάποιοι  την αμφι-

σβητούν. Προβάλουν πολιτικό προ-

φίλ. Προσωπικά νομίζω ότι σε μια

τέτοια ενέργεια αν δεν θέλεις να

δεχτείς την άποψη του Θουκυδίδη

(ερωτική αιτία), που συμπαρέσυρε

και την λαική απόγνωση, θα πρέπει

να απαντηθεί το ερώτημα γιατί αυ-

τό το δολοφονικό μένος κατά του

Ιππάρχου που απλά αγάπησε και

όχι κατά του πραγματικού τυράν-

νου του αδελφού του  Ιππία. 

Οι Αθηναίοι πάντως  τίμησαν και

ηρωοποίησαν τον Αρμόδιο και Αρι-

στογείτονα, σαν Τυραννοκτόνους.

Ο Αντήνωρ ο καλλιτέχνης έφτιαξε

τους πρώτους χάλκινους ανδριά-

ντες τους και οι Αθηναίοι τους

έστησαν στην Αγορά του Κεραμει-

κού. 

Όταν ο Ξέρξης κατέκτησε και λεη-

λάτησε την Αθήνα μετά την Μάχη

των Θερμοπυλών γύρω στο 480

π.Χ. και την Ναυμαχία της Σαλαμί-

νας, άρπαξε  τα αγάλματα αυτά και

με καμάρι τα μετέφερε στην πρω-

τεύουσά του. Εκεί κατά τον Αρρια-

νό τα βρήκε ο μεγάλος  Αλέξαν-

δρος  και τα επέστρεψε στην Αθή-

να. Ο Αθηναίοι όμως εν τω μεταξύ

είχαν ήδη φτιάξει καινούργια αγάλ-

ματα (έργα του Κριτία και Νησιώτη)

τα οποία και είχαν βάλει στις θέσεις

των παλιών. Ετσι τα παλιά τοποθε-

τήθηκαν δίπλα στα νέα. 

Οι τυραννοκτόνοι Αρμόδιος και Αρι-

στογείτων  έχουν τιμηθεί  στα με-

ταγενέστερα χρόνια σε παγκόσμιο

επίπεδο και έχουν καταστεί συμβο-

λικά πρόσωπα προασπιστών της δη-

μοκρατίας. Ίσως και νάναι έτσι. 

Εγώ πάντως παραμένω με την εξής

απορία. Τιμωρώ τον πραξικοπημα-

τία τύραννο, δικτάτορα ή όπως θέ-

λετε πέστε τον και καλά κάνω και

ηρωοποιώ τον τυραννοκτόνο. 

Για εκείνους όμως που άφησαν

ανοιχτή την πόρτα για την εκτροπή

του πολιτεύματος και την  κατάλυ-

ση της Δημοκρατίας, για εκείνους

που καταπατούν θεσμούς και σύμ-

βολα, για εκείνους που εκλέγονται

και που με την ανεπάρκεια τους και

ιδιοτελή στάση τους μας όδηγούν

στην πολιτισμική μας οπισθοδρόμη-

ση μα και οικονομική  δυστυχία. Δεν

υπάρχει τιμωρία; Μα τι ρωτώ «για

Έλληνες μιλάμε Αύγουστε»!
γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––
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Αρμόδιος και Αριστογείτων

οι Τυραννοκτόνοι 

Από τον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό

Σύλλογο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παλλήνης πήραμε

ένα επείγον δελτίο τύπου στο οποίο επι-

σημαίνουν:

“Αιφνιδιαστικά χωρίς καμμιά ενημέρωση

των πολιτών στις 16/10 αφαιρέθηκαν οι

στάσεις και στις 17/10/08 καταργήθηκε η

διέλευση της λεωφορειακής γραμμής 314

(δουκ. Πλακεντίας-Παλλήνη), από τον οι-

κισμό του Πανοράματος. Η αγανάκτηση

των κατοίκων και των χρηστών του μέσου

είναι έντονη και χαρακτηρίζουν ως έντονα

αντικοινωνική την συμπεριφορά του οργα-

νισμού (ΟΑΣΑ) και της ΕΘΕΛ. Υπήρξε

άμεση παρέμβαση διαμαρτυρίας του

Εξωρ. Συλλόγου Πανοράματος, και αυ-

θόρμητη συγκέντρωση κατοίκων στο Δη-

μαρχείο, όπου σε συνάντηση με τον Δή-

μαρχο Παλλήνης εκφράστηκε η έντονη

δυσφορία όλων και ζητήθηκε η άμεση και

δραστική παρέμβαση του Δήμου για την

ανάκληση της απόφασης. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωσταντάς, εξέ-

φρασε την πλήρη συμπαράσταση στους

κατοίκους του οικισμού και δεσμεύτηκε

για την κινητοποίηση όλων των δυνατο-

τήτων του Δήμου στην κατεύθυνση της

άμεσης επαναλειτουργίας της γραμμής”. 

Παράλληλα, η δημοτική σύμβουλος Πόπη

Ζινέλη, όπως μας ενημέρωσε, έστειλε

επιστολή προς τον

ΟΑΣΑ για τη διακο-

πή της γραμμής

στην οποία μεταξύ

άλλων επισημαίνει:

«Με έκπληξη διαπι-

στώσαμε σήμερα να

«ξηλώνονται» οι στάσεις που εξυπηρετούν

την λεωφορειογραμμή 314, στο τμήμα εντός

του οικισμού Πανόραμα Παλλήνης, και να

ενημερώνονται τα παιδιά μας από τους οδη-

γούς  “ότι επιτέλους θα διακοπεί η διέλευση

του δρομολογίου από την περιοχή”.

Με δεδομένο ότι, 

• Από το 2004 που ξεκίνησαν οι προσπά-

θειές μας, μέχρι σήμερα κανείς από τους

λόγους που στοιχειοθέτησαν την ανα-

γκαιότητα διέλευσης του δρομολογίου

δεν έχει εκλείψει (μάλλον έχουν ενταθεί)

• Η αναστάτωση στην οργάνωση του κα-

θημερινού προγράμματος στις οικογένει-

ες, τους μαθητές, τους υπερήλικες αλλά

και στους εργαζόμενους στην περιοχή,

είναι αναμφίβολη

• Η αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή

και ιδιαίτερα στον οικισμό του Πανορά-

ματος είναι εκθετική

• Η επικινδυνότητα των δρόμων (ιδίως

στη Λ. Μαραθώνος), για τους μαθητές

μας κατά την μεταφορά τους στο σχο-

λείο ή στις απογευματινές τους δραστη-

ριότητες καθημερινά αυξανόμενη

• Η κοινωνική προσφορά κάθε Οργανι-

σμού Κοινής Ωφελείας στην ελληνική οι-

κογένεια είναι αναγκαιότητα και πρέπει

να “βλέπει τον άνθρωπο”».

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, από 1/10/08 και για

την περίοδο 2008-2009 θα λειτουργήσει τα παρακάτω

τμήματα εκμάθησης.

1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:

Κάθε Τετάρτη από τις 0700-0900μ.μ. για ενήλικες.

Κάθε Σάββατο ή Κυριακή, σε ωράριο που θα ανακοινωθεί

σύντομα, για  εφήβους. Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Έφη

Καρεκλά, τηλ. 6974931081

2. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:

Κάθε Πέμπτη από 1500 -1900.

Υπεύθυνος προγράμματος: Κος Γιάννης Πρεβενιός, τηλ. 6944890847

3. ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:

Από το Νοέμβριο για ενήλικες κάθε Τετάρτη  από 1000 –

1200 π.μ. στο χώρο του συλλόγου μας.         

Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Ρόζα Βεζυρτζή, τηλ. 6932099945

Θα δημιουργηθεί παράλληλα και παιδικό τμήμα κάθε

Σάββατο πρωί 10:00-12:00  στο χώρο του συλλόγου μας.         

Υπεύθυνη  Κα Ελένη Ανουσάκη, τηλ. 6945850543

4. TΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (TAI CHI):

Πληροφορίες γι’ αυτό το τμήμα που πρόκειται να  δημι-

ουργηθεί στην Κα  Άννα Ιωάννου, τηλ.6945414966

Καταργούν τη λεωφορειακή γραμμή 314 Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

Καλλιτεχνικά τμήματα
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Έχασε την κόρη του πριν λίγα χρόνια. Από

την επάρατη νόσο. Πολεμιστής του ’40,

βρέθηκε να βιώνει αντίστροφα τον ορισμό

που έχει δώσει ο Αριστοτέλης για τη δια-

φορά πολέμου και ειρήνης: «Στην ειρήνη

κηδεύουν τα παιδιά τους γονείς, στον πό-

λεμο οι γονείς τα παιδιά». Ύστερα έχασε

και τη γυναίκα του. Κι απόμεινε στα 91 του

χρόνια σαν την καλαμιά στον κάμπο. Στον

μακρόχρονο, άπελπι αγώνα για να σώσει

το παιδί του δημιούργησε χρέη. Αναγκά-

στηκε να πουλήσει το σπίτι του στη Γλυ-

φάδα για να  ξεχρεώσει. Κι απόμειναν

80.000 ευρώ. Έκρινε πως του έφταναν οι

20.000 κι η πενιχρή σύνταξή του των 700

ευρώ. Κι ένα πρωί του περασμένου Μάη ο

Θανάσης Γκοβόστης μπήκε στο γραφείο

του διοικητή του Ασκληπιείου Νοσοκομεί-

ου Βούλας, Ηρακλή Καραγεώργου: «Θέλω
να προσφέρω 60.000 ευρώ για να πάρει το
νοσοκομείο ό,τι έχει ανάγκη».
Ο διοικητής, αφού τον ευχαρίστησε και τον

συνεχάρη, του εξήγησε ότι πολιτική του νο-

σοκομείου είναι να μη δέχεται δωρεές σε

χρήμα, προς αποφυγή γραφειοκρατικών

εμποδίων, χρονικής κωλυσιεργίας και πιθα-

νής δημιουργίας ζητημάτων διαχείρισης. Θα

μπορούσε όμως ο δωρητής να αγόραζε ο

ίδιος κάποιο από τα είδη νοσοκομειακού εξο-

πλισμού που έχει ανάγκη το Ασκληπιείο και

στη συνέχεια να το δώριζε στο νοσοκομείο.

Έμειναν σύμφωνοι να συνεννοηθούν τηλε-

φωνικά για τις λεπτομέρειες. Κι αυτό γιατί ο

διοικητής ακούγοντας πως ο γέροντας θα

ζούσε του λοιπού με 700 ευρώ το μήνα ήθε-

λε να του δώσει μιάν ευκαιρία να το ξανα-

σκεφτεί. Φαίνεται όμως πως εκείνοι που αντί-

κρυσαν τον Χάρο και τον προκάλεσαν στα

βουνά της Πίνδου, δεν πετούν λόγια στον

βρόντο. Σε λίγες μέρες νάσου άλλος παπ-

πούς στο γραφείο του διοικητή: «Είμαι φίλος

του Θανάση Γκοβόστη. Μου ζήτησε να έρθω

να σας δω γιατί είναι άρρωστος. Παραπονιέ-

ται ότι δεν του τηλεφωνήσατε και σας παρα-

καλεί να του υποδείξετε τι ακριβώς χρειάζε-

ται το νοσοκομείο για να το αγοράσει».

Κι έτσι από τον περασμένο Ιούλιο το

Ασκληπιείο Βούλας διαθέτει ένα υπερσύγ-

χρονο Σύστημα Ψηφιοποίησης Ακτινογρα-

φιών. 

Τέρμα στα παλιά εμφανιστήρια με τα ανθυ-

γιεινά για τους χειριστές χημικά, συντό-

μευση του χρόνου εμφάνισης, καλύτερης

πιστότητας ακτινογραφίες. «Στη μνήμη
Μαρίας Μουτσάτσου-Γκοβόστη» όπως

γράφει η πινακίδα. «Μου φτάνουν γιέ μου
τα 700€. Μου παραχώρησε κι ο κατασκευ-
αστής της πολυκατοικίας στο πρώην οικό-
πεδό μου μιά γκαρσονιερίτσα για όσο μου
μένει ακόμα να ζήσω, ...ε πόσο θα ζήσω
ακόμα;...τι να τα κάνω στην ηλικία μου τό-
σα λεφτά;», εξήγησε ο γέροντας στον δι-

οικητή του Ασκληπιείου. Άλλοι στη θέση

του θα είχαν σκεφτεί πολλούς τρόπους για

να γλεντήσουν 60.000€· και συμβατούς και

ασύμβατους με την ηλικία τους. 

Σ’ ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς Θα-

νάση Γκοβόστη. Και για όσα πρόσφερες

στην Πατρίδα πριν από 68 χρόνια, κομμάτι

κι εσύ του ΟΧΙ της και για τούτη την προ-

σφορά αγάπης σε όλους μας. 

Να, που υπήρχε λόγος να μη σε βρουν τα

βόλια τότε. Πώς το λέει, να δεις, ο λαός

μας; «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα».
Όπως με πληροφόρησε ο Διοικητής του Νο-

σοκομείου, τόσο ο «Σύλλογος Φίλων του

Ασκληπιείου», όσο και ο ίδιος χτυπούν συχνά

την πόρτα ευκατάστατων συμπολιτών μας

και επιχειρήσεων, με προτάσεις για δωρεές

σύγχρονου εξοπλισμού στο Ασκληπιείο. Απο-

τέλεσμα; Από τις αρχές του 2007 έως σήμε-

ρα η συνολική αξία του εξοπλισμού που δω-

ρήθηκε στο νοσοκομείο, ανέρχεται στο ποσό

των 530.000€. Ο αναλυτικός κατάλογος

υπάρχει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Κι απ’ ότι φαίνεται, η συνέχεια προμηνύεται

εντυπωσιακότερη. Υπάρχουν πολλά αντι-Βα-

τοπέδια γύρω μας, αλλά το Καλό είναι σεμνό

και δεν «πουλάει» στο παζάρι του εντυπω-

σιασμού.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

...επικόν!
Η επανίδρυση του κράτους

περνάει από την Μπεζεντάκου

Ρε σεις συμπολίτες, θυμάστε κάτι καλόπαιδα μπλε

που ξεφωνίζανε τον συχωρεμένο τον Αντρέα Πα-

πανδρέου, ότι τάχα μου τον τραβολόγαγε η Μιμή

σε μάγισσες και χαρτορίχτρες και τον επηρεάζανε;

Εντάξει είμαστε τώρα; Το επανιδρύσαμε το κράτος;

Από την κυρά-Σουλτάνα την γκαβή, στη Στελλάρα

τη μπάνικη;

Για τ’ αλισβερίσια μας, λοιπόν, με τον Θεό... «ταις

πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς». Για

τ’ αλισβερίσια με την εγκόσμια την εξουσία... «ταις

πρεσβείαις της Μπεζεντάκου, ...Κώστα σώσον

ημάς».

Δεν έχουμε τον όμοιό μας ως λαός. Ξιπαστείτε

λεύτερα συνέλληνες. Εμείς είμαστε, κι άλλοι δεν

είναι στον ντουνιά. Βρήκαμε, επιτέλους, τον τρόπο

να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας με το γκου-

βέρνο. Τη Στέλλα και τα μάτια σας αδέρφια!

Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Δαϊλάκης! Επί το

βαρβαρικότερο Νταηλάκης. Πού ‘κανε πρώτα τον

νταή κι ύστερα απόμεινε σκέτος ...Λάκης. Μη τονε

κοροϊδεύετε τον άνθρωπο. Τον εαυτό σας να κο-

ροϊδεύετε. Λάκηδες είμαστε οι πιο πολλοί. Αφού

χρειάστηκαν της Στέλλας τα...«κουμπούρια» για να

μαλακώσει ο βοεβόδας του Μαξίμου. Και ποιοί τον

βάλανε εκεί τον βοεβόδα; Κάποιοι από εμάς τα βό-

δια.

Α ρε μούσα δημοτική που χάθηκε, ν’ απαθανατίσει

της Στέλλας το έπος! «Πιάνει και γράφει μιά γραφή,

τσιμπά τ’ αυτάκι του Κωστή» (ατιμούτσικο, σκληρό

αγόρι εσύ!).

Και καλά, θα μου πείτε. Για τον Κώστα και τους πα-

σάδες του τους υπουργούς έχουμε την Στέλλα.

Άμα θελήσουμε μεσολάβηση στη Ντόρα, γυναίκα

θα βάλουμε; Όχι μωρέ, μη σκάτε. Υπάρχει κι ο βας-

βας ο Παρασκευάς. Γόης θανάσιμος, όφεων και κο-

νίκλων. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής, λοιπόν,

σημειώστε: paraskevas@hotmail.com

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Δωρεά αγάπης στο Ασκληπιείο Βούλας, από τη γενιά του ‘40

Θα το ξαναπώ. Δεν φταίνε τα παιδιά. Κάποιοι

παλίμπαιδες πολιτικοί φταίνε όταν επί

ΠΑ.ΣΟ.Κ., με την επίκληση της δημοκρατικής

τους συνείδησης-της ποιάς;-ψήφιζαν ένα νόμο-

ολετήρα της Δημόσιας Παιδείας, που επιτρέπει

σε ανήλικους μαθητές να αποφασίζουν εάν θα

λειτουργήσει το σχολείο τους. Ένα νόμο-ύβρη

στο αίμα που χύθηκε για νά ‘χουμε λεύτερη πα-

τρίδα και το δικαίωμα και την υποχρέωση όλων

των Ελλήνων να μορφώνονται. Εάν δεκαπεντά-

χρονα και δεκαεφτάχρονα παιδιά έχουν δια νό-

μου το δικαίωμα να κλείνουν τα σχολεία που

λειτουργούν με τους φόρους όλων μας, τότε

γιατί να μην ψηφίζουν και στις εκλογές και για-

τί να μην απολαμβάνουν μιας πλήρους δικαιο-

πρακτικής δυνατότητας;

Δεν φταίνε τα παιδιά. Δεν επέλεξαν εκείνα την

ποιότητα της παιδείας που τους παρέχεται εδώ

και χρόνια και θέλει τον διδάσκαλο απονευρω-

μένο αναμασητή τυπωμένης γνώσης και παρο-

πλισμένο από την ιερή και τιμητική αποστολή

του παιδαγωγού. Τα παιδιά-κι ας μη το νοιώ-

θουν- είναι μαζί με τους γονείς τους τα μόνα

θύματα των καταλήψεων σ’ ένα δημόσιο σχο-

λείο που συνειδητά και μεθοδικά, με τη συνέρ-

γεια της πλειονότητας του πολιτικού μας νεφε-

λώματος, απαξιώνεται συνέχεια τα τελευταία

τριάντα χρόνια, ώστε να μην εμπνέει κανένα

σεβασμό στους μαθητές.Το οξύμωρο είναι ότι

οι αυτοπροσδιοριζόμενες ως προοδευτικές πα-

ρατάξεις κάνουν ότι μπορούν για να ευτελί-

σουν τη δημόσια Παιδεία, υπέρ της οποίας με

το ένα στόμα του δικέφαλου Ιανού φωνασκούν

και με το άλλο αλαλάζουν υπέρ των καταλήψε-

ων. Κι επειδή η παρακμή είναι κολλητική, η κα-

τεστημένη πολιτική παχυδερμία και ανευθυνό-

τητα εγκλώβισε μεγάλη μερίδα των διδασκό-

ντων στην αυτοσυντηρητική ασφάλεια του

ωχαδερφισμού. Οι λίγοι αρνητές του κατήφο-

ρου στοχοποιούνται και «εκτελούνται» πάραυ-

τα με αποδοτικές σωφρονιστικές μεθόδους, ως

νέοι Φρύνιχοι «υπομιμνήσκοντες οικεία κακά».

Αλοίμονο στα παιδάκια που οι γονείς τους δεν

έχουν για φροντιστήρια ή-ακόμα καλύτερα-για

να τα γράψουν σε κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτή-

ριο όπου η εκπαιδευτική διαδικασία δεν διακό-

πτεται ποτέ από καταλήψεις. Η καθυστερημένη

διδακτέα ύλη θα διεκπεραιωθεί, βεβαίως, μετά

το πέρας της κατάληψης, με υπερφορτωμένες

και ταχύρρυθμες δόσεις κι όποιος καταλάβει

κατάλαβε. Πικραίνονται όσοι καθηγητές έχουν

συναίσθηση της ιερής αποστολής τους, αλλά ο

νόμος τούς δένει τα χέρια. Και ποιός ο λόγος

ύπαρξης ενός τέτοιου φαιδρού νομοθετήματος,

που προβλέπει μέχρι και απαιτούμενο ποσοστό

παρόντων καταληψιών; Υποτίθεται η προοδευ-

τικότητα, η δημοκρατικότητα κι άλλες τινές πα-

ρά φύσιν διακορευόμενες έννοιες. 

Τώρα το πόσο δημοκρατικό και προοδευτικό εί-

ναι ένα κλειστό σχολείο, ή ένα σχολείο-ρημα-

διό μετά το τέλος της κατάληψης, αυτό άστο,

είναι ταμπού, άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Εκ

των θλιβερών συνεπειών του νόμου-πλαισίου

των καταλήψεων, δικαιούται ο καθείς να υποθέ-

σει ότι στο μυαλό των εμπνευστών του- το

όποιο -υπήρχαν άλλοι λόγοι, ανομολόγητοι, πέ-

ραν της διατυμπανιζόμενης προοδευτικότητας.

Ακούστηκε - κι αν δεν αληθεύει θα επανορθώ-

σω - ότι η κορωνίδα στα προβαλλόμενα αιτήμα-

τα των καταληψιών στο Λύκειο της Βουλιαγμέ-

νης είναι η τοποθέτηση χαρτιού υγείας στις

τουαλέτες. Παιδιά, δεν γνωρίζω αν έχετε ακού-

σει σχετικά, αλλά υπάρχουν συνομήλικοί σας

στην Ελλάδα που κάνουν μάθημα σε κοντέϊνερ,

σε ετοιμόρροπες αίθουσες όπου πέφτουν σο-

βάδες απ’ το ταβάνι στα κεφάλια τους, συχνά

χωρίς θέρμανση και με το κρύο να μπουκάρει

από τα σπασμένα τζάμια. Υπάρχουν συνομήλι-

κοί σας που περπατάνε χιλιόμετρα με αντίξοες

καιρικές και εδαφικές συνθήκες για να πάνε

στο σχολείο τους. Κι αυτά τα παιδιά που λα-

χταράνε για τη μόρφωση, που εσείς περιφρο-

νείτε, θα τα βρείτε μπροστά σας όταν θελήσε-

τε, όσοι θελήσετε, μιά θέση στα Α.Ε.Ι.

Καημένε πατρο-Κοσμά! Τότε που όργωνες τη

σκλαβωμένη Ελλάδα κι έστηνες σχολειά για να

μάθουν γράμματα τα σκλαβόπουλα, που γκρέ-

μιζες μέχρι κι εκκλησιές για να τις κάμεις σχο-

λειά, τότε που υπόμεινες καρτερικά το μαρτύ-

ριο και τον θάνατο, στάθηκες τυχερός που δεν

προφήτεψες, όπως τόσα και τόσα, ετούτο το

χάλι στα σημερινά σχολειά μας, 180 χρόνια με-

τά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Κι αν

βλέπουν οι ψυχές, κάλλιο η δική σου να μη δει

τα σχολειά με τις αλυσσίδες και τα λουκέτα στη

λεύτερη Ελλάδα του σήμερα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας     

Ο Γρηγόρης Ρώντας με τον
Διοικητή του Νοσοκομείου
Ηρακλή Καραγεώργο.
Εδώ θεωρούμε υποχρέω-
σή μας να συγχαρούμε και
το Διοικητή, γιατί δεν πα-
ρέλαβε τα χρήματα. Και το
λέμε αυτό γιατί κάποιοι
άλλοι στην ίδια καρέκλα,
προηγούμενοι, με την εμ-
μονή τους να πάρουν τα
χρήματα της δωρεάς στο
χέρι, έχασε το Ασκληπιείο
πολλά εκατομμύρια ευρώ
(πήγαν στο Λαϊκό).

Κατάληψη στο Λύκειο Βουλιαγμένης. Γ ι α τ ί ;
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Νέο Δ.Σ. στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Παλλήνης

Μετά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλ-

λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημ. Σχολείου

(29/9) προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Αριστέα Τσιάμη-Βακαλοπούλου Πρόεδρος

Σταυρούλα Πανταζοπούλου Αντιπρόεδρος

Σπύρος Κορνέζος Γενικός Γραμματέας  

Φωτεινή Μαρκεσίνη Ταμίας

Ελένη Τζεβελεκάκη, Κωνσταντίνος Ρήγας, Θεμιστοκλής

Κοζανίτης και Χριστίνα Πουλάκη  μέλη.

Για τη Σχολική Επιτροπή 

Αριστέα Τσιάμη-Βακαλοπούλου

Γιώργος Ταμίας  

Για την Ένωση Γονέων Παλλήνης 

Αριστέα Τσιάμη-Βακαλοπούλου 

Σπύρος Κορνέζος

Θεμιστοκλής Κοζανίτης

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές για όλους τους Γο-

νείς & Κηδεμόνες και θα γίνονται κάθε 1η Κυριακή του μή-

να στις 5 το απόγευμα στο 1ο Δημοτικό. 

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ο

Δήμαρχος Παλλήνης  Σπύ-

ρος Κωνσταντάς συμμετεί-

χε σε σύσκεψη που πραγ-

ματοποιήθηκε στον Οργανι-

σμό Ρυθμιστικού Σχεδίου

Αθήνας σχετικά με την

έγκριση ΠΟΑΔΠ, τη μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων για το κτήμα Καμπά

και τα επενδυτικά σχέδια

της εταιρίας REDS.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

ανέλυσε την ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Παλλήνης και τις

επιφυλάξεις του για μια

σειρά θεμάτων που έχουν

σχέση με τα κυκλοφοριακά

και περιβαλλοντικά προ-

βλήματα καθώς και το θέμα

της διαχείρισης των ομ-

βρίων και των αποβλήτων. 

Έθεσε επίσης με έμφαση τη

σπουδαιότητα που έχουν

για την Παλλήνη και για την

ευρύτερη περιοχή τα κτί-

σματα στο Κτήμα Καμπά

λόγω της ιστορικότητάς

τους, αλλά και της παραδο-

σιακής τους αξίας για όλα

τα Μεσόγεια.

Συνδυασμός

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Τομείς: Πολιτισμού και Περιβάλλοντος                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλής 

του Συνδυασμού Αναστάσιου Μπουντουβά

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Κωνσταντά

για τη χορηγία της REDS

Ο κ. Κωνσταντάς, αφού ζήτησε και αποδέχτηκε τη χο-

ρηγία της REDS και υπό το βάρος των ευθυνών του, με

την απολογητική του δήλωση προς τον τύπο, όχι μόνο

ψεύδεται ως προς την ομοφωνία, αλλά χρησιμοποιεί

απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για να μειώσει την αντι-

πολίτευση με προφανή στόχο να διασωθεί.

Με τις ενέργειές του, κρίνεται «Πολιτικά Ανεπαρκής»

για την πόλη μας, αφού καταδεικνύεται η αδυναμία του

να προασπίσει τα συμφέροντα  των κατοίκων της Παλ-

λήνης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η πόλη να γίνει φέ-

ουδο των μεγάλων συμφερόντων.

Υπόμνημα κατά της «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.» σε σχέση με τις ταμειακές υποχρεώσεις

της εταιρίας προς τον Δήμο και την καθυστέρηση των οφειλών της κατέθεσε ο Δήμος

Παλλήνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Το Υπόμνημα καταγράφει την παρελκυστική πολιτική της εταιρίας και τις αιτιάσεις της,

προκειμένου να μην πληρώνει το τέλος που της έχει επιβληθεί, συνολικού ύψους

749.719,49 ευρώ, και μιλά για «νόμιμη αιτία επιβολής». 

Ταυτόχρονα αφήνει ξεκάθαρα να φανεί ότι ο Δήμος και στο μέλλον θα διεκδικήσει τα

ιδιοκτησιακά και εμπράγματα δικαιώματά του για τις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,

«κλεισμένες παράνομα και καταχρηστικά εντός του οικισμού εκτάσεις που είναι κοινό-
χρηστες, άρα θα έπρεπε να είναι εύκολα προσβάσιμες από τους δημότες μας».
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς μετά την κατάθεση του υπομνήματος από

τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου δήλωσε: «Τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη των Ολυ-
μπιακών Αγώνων και τα προβλήματα στο πρώην Δημοσιογραφικό Χωριό συνεχίζουν να
υπάρχουν. Η εταιρία δεν πληρώνει ως οφείλει τις ταμειακές της υποχρεώσεις προς τον
Δήμο ενώ ο κοινόχρηστος χώρος παραμένει ερμητικά κλειστός για τους πολίτες. 
Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικούμε με κάθε ευκαιρία όσα δικαιούμαστε ως πόλη.
Εμείς θα συνεχίσουμε με ένδικα και άλλα μέσα να προασπίζουμε με πράξεις το συμφέ-
ρον των δημοτών μας απέναντι σε όσους δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και
δεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τοπικής μας κοινωνίας».

Σ.Σ.: Να θυμίσω στον Δήμαρχο, ότι μέσα στις προεκλογικές τους υποσχέσεις ήταν ότι θα
πέσει η μπάρα του πρώην δημοσιογραφικού χωριού, για να μπορεί να απολαμβάνει ο κά-
θε πολίτης τους κοινόχρηστους χώρους.

Σύσκεψη στον Οργανισμό Αθήνας

για το Κτήμα Καμπά
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.»

ακόμα χρωστάει στον Δήμο
Υπόμνημα του Δήμου Παλλήνης 

Και με τους αρχηγούς της μειοψηφίας

Σ
τη συνέχεια ο Δήμαρχος

Παλλήνης (Παρασκευή

10/10),  κάλεσε τους επικε-

φαλής της μείζονος και

ελάσσονος αντιπολίτευσης

Θ. Γκοτσόπουλο και Αν.

Μπουντουβά καθώς και τον

δημοτικό σύμβουλο Γ. Σμέρο

για να τους ενημερώσει για

την πορεία του θέματος κα-

θώς και τους δημοτικούς

συμβούλους του συνδυα-

σμού του προκειμένου να

τους ενημερώσει για τις επα-

φές που είχε.

Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνστα-

ντάς σε δήλωσή του αναφέ-

ρει: «Θεωρώ θετική καταρ-

χήν τη συνάντηση που είχα

με τους αρμόδιους στον Ορ-

γανισμό Ρυθμιστικού Σχεδί-

ου, στους οποίους είχα την

ευκαιρία να αναλύσω τους

έντονους προβληματισμούς

της Δημοτικής Αρχής, του

Δημοτικού Συμβουλίου και

όλων των κατοίκων της Παλ-

λήνης για το συγκεκριμένο

ζήτημα. Πιστεύω ότι οι λύ-

σεις πρέπει να δίνονται πάνω

στο τραπέζι με εποικοδομη-

τική συζήτηση και ειλικρινή

διάλογο και με πρωταρχικό

στόχο να ακούγονται οι επι-

σημάνσεις και οι αντιρρήσεις

της τοπικής κοινωνίας για θέ-

ματα που επηρεάζουν απο-

φασιστικά την καθημερινότη-

τά της». 

Στην Αυστρία βρέθηκε (5 -

8/10) ο Δήμαρχος Μαραθώ-

να Σπύρος Ζαγάρης, προ-

κειμένου να ενημερωθεί για

τις ανανεώσιμες πηγές,

στην “πηγή” εφαρμογής

τους· στην πόλη Gussing

που αποτελεί για την Ευρω-

παϊκή  Ένωση μοντέλο πό-

λης αυτόνομης ενεργειακά

με ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας.

Η πόλη Gussing, αξιοποιώ-

ντας τα φυσικά της πλεονε-

κτήματα κατόρθωσε να

αποκτήσει ενεργειακή αυ-

τονομία με πράσινη ενέρ-

γεια (από ανανεώσιμες πη-

γές).  «Η προσπάθεια αυτή

άρχισε 18 χρόνια πριν, όταν

ένας εμπνευσμένος Δήμαρ-

χος βλέποντας την πόλη

του να ερημώνει και να μα-

ραζώνει οικονομικά αποφά-

σισε να αξιοποιήσει τα πλε-

ονάσματα ξυλείας της πε-

ριοχής του και να την βάλει

σε τροχιά ανάπτυξης. Σήμε-

ρα το Gussing, πρωτεύουσα

μιας περιοχής 27000 κατοί-

κων είναι αυτόνομο ενερ-

γειακά (φωτισμός, θέρμαν-

ση) και εξάγει ενέργεια σε

μια μεγαλύτερη ακτίνα. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγά-

ρης, πιστεύει ότι για τον

Μαραθώνα υπάρχει πολύ

μεγάλο ενδιαφέρον. «Μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε

τον ήλιο και τον αέρα για να
έχουμε δωρεάν ενέργεια
και σύμφωνα με το μοντέλο
Gussing, μπορεί αυτό να γί-
νει τμηματικά.

Αυστριακή τεχνολογία “αγοράζει” 

ο Δήμαρχος Μαραθώνα
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Αγαπητή κυρία Βενετσάνου,

Θα ήθελα να αναφερθώ στο δημοσίευμα της ΕΒΔΟΜΗΣ, της 4ης Οκτ

2008 με τίτλο: “Προωθείται το κολυμβητήριο στη Βάρη”, λόγω της

αναφοράς που γίνεται σε ενέργειά μου στο τελευταίο ΔΣ, αλλά και

για να  ακουσθεί και η διαφορετική  άποψη, ώστε να υπάρξει επιτέ-

λους ολοκληρωμένη  εικόνα του υπόψη θέματος.

Πιστεύω ότι ως έγκριτη δημοσιογράφος, θα συμφωνήσετε μαζί μου,

ότι υποχρέωση κάθε δημοτικού συμβούλου, στο πλαίσιο των καθηκό-

ντων του, είναι  να εξετάζει την ακρίβεια ή όχι κάθε δημοσιεύματος,

που έχει αναφορά στην Πόλη του και τους Πολίτες της. Απορώ λοι-

πόν για τη  σκωπτική; αναφορά σας, ότι με την εφημερίδα σας “υπό

μάλης” επέκρινα το Δήμαρχο ότι έχασε το Κολυμβητήριο.

Επειδή δεν έχετε προσωπική αντίληψη για τα όσα ελέχθησαν, αφού

δεν ήσαστε παρούσα στη συνεδρίαση του ΔΣ, σας δίνω και τη δική

μου θέση όπως άλλωστε προκύπτει και από τα πρακτικά.

Η ερώτηση μου ήταν συγκεκριμένη προς τον κ.Δήμαρχο, αν γνωρίζει

σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας που αναφέρει ότι, “η Βάρη μένει

έξω” από την κατασκευή Κολυμβητηρίου, ώστε να ενημερώσει τα μέ-

λη του ΔΣ. Εξ ίσου  όμως συγκεκριμένη και με οργισμένο ύφος ήταν

η απάντηση - αντίδραση του κ. Δημάρχου, ότι “αυτά τα γράφουν οι

φυλλάδες” (δικά σας και των αναγνωστών τα όποια συμπεράσματα)

γιατί  αυτός έχει άλλη πληροφόρηση.

Βέβαια η ερώτηση μου έφερε και θετικό αποτέλεσμα, αφού ο Δήμος

πήρε, μεταγενέστερα της συζήτησης, στις 30/9, γραπτή υπόσχεση

(όχι διαβεβαίωση), ότι το Κολυμβητήριο θα πάρει σειρά …αργότερα.

Επί της ουσίας τώρα του δημοσιεύματός σας, για το ποιος θέλει και

δε θέλει Κολυμβητήριο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δε χρειάζο-

νται περίσσια λόγια για να μπερδεύουμε τους Δημότες.

1.  ΚΑΝΕΙΣ (Δημότης ή Παράταξη) δε δήλωσε ότι δε θέλει Κολυμβη-

τήριο στη Βάρη. Η διαφωνία είναι για το χώρο που έχει επιλεγεί να κα-

τασκευαστεί, στο Δίλοφο, αφού τα προβλήματα (Περιβαλλοντικά-Κυ-

κλοφοριακά) που θα δημιουργήσει μία τέτοια κατασκευή στην περιο-

ρισμένη έκταση του Διλόφου, θα είναι σοβαρά και μη αναστρέψιμα.

2,   Η μείζων Αντιπολίτευση ήταν εκείνη που εξασφάλισε την πίστω-

ση του έργου, όταν ήταν Δημοτική Αρχή και εκείνη που υπέδειξε το

χώρο και σε σύμπνοια με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ψήφισαν και

την αποδοχή.

3.    Η σημερινή Δημοτική Αρχή, ναι μεν δηλώνει προφορικά ότι ο χώ-

ρος είναι ακατάλληλος, αλλά ψήφισε την αποδοχή του … για να μη

χαθούν τα λεφτά και 1 χρόνο τώρα δήθεν ψάχνει για άλλο χώρο, μέ-

χρι που κατέληξε ότι θα μπορούσε με παραπειστικές προτάσεις και

αποφάσεις προς το ΔΣ,   να ανταλλάξει ιδιωτικά οικόπεδα εκτός σχε-

δίου πόλεως με άλλα εντός σχεδίου, από την τράπεζα γης του Δή-

μου!! για να γίνει τάχα εκεί το Κολυμβητήριο. Και όλα αυτά χωρίς να

έχει γνωστοποιήσει έγγραφα τις απόψεις της στην ΓΓΟΑ, που είναι

υπεύθυνη του έργου!!

4.  Η  θέση των 2 παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης ήταν

και είναι, ΟΧΙ  στο Δίλοφο, ΝΑΙ στην Αν. Παραλία.

Την Παραλία όμως, άγνωστο για ποιο λόγο, την απορρίπτει  κατηγο-

ρηματικά  και ούτε μπαίνει στον κόπο να το συζητήσουμε ο κ. Δήμαρ-

χος.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τις φιλόξενες στήλες σας.

Δημήτρης Κυπριώτης

Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης

Σ.Σ.: Φίλε Δημήτρη, δεν είχε καμία πρόθεση πειράγματος το “υπό μάλης”.

Μη βλέπεις παντού με προκατάληψη. Οσο για την ανταλλαγή ακινήτων,

εγώ θα κοιτούσα την τιμή και όχι αυτή καθ’ αυτή την ανταλλαγή. Και μά-

λιστα για έναν κοινωνικό σκοπό, μόνο έγκλημα δεν είναι...

Για την εκκλησία στη Βουλιαγμένη

Αγαπητή Εβδόμη,

Με την αφορμή της θεμελίωσης στη Βουλιαγμένη της νέας εκ-

κλησίας της «Φανερωμένης» αισθάνομαι την ανάγκη να παρα-

τηρήσω τα εξής:

Στη Βουλιαγμένη υπάρχουν από πολλά χρόνια επτά (7) εκκλη-

σίες: ο Αγιος Γεώργιος, ο Αγιος Παντελεήμων, ο Αγιος Νικό-

λαος, ο Αγιος Βασίλειος, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μεταμόρφω-

σης Σωτήρος, Αγιος Σώζων. Αυτές οι εκκλησίες θα μπορούσαν

να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων για εκτέλεση των θρη-

σκευτικών τους καθηκόντων.

Επομένως ο υπό ανέγερση μεγαλοπρεπής, όπως φαίνεται στη

μακέτα που δημοσιεύσατε, ναός δεν είναι απαραίτητος για τη

Βουλιαγμένη. Άλλες είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες

της Βουλιαγμένης. Τα εκατομμύρια ευρώ που θα δαπανηθούν

για την κατασκευή του Ναού θα μπορούσαν να διατεθούν για:

Α) να κατασκευαστεί το από ετών σχεδιασμένο Γυμνάσιο που

σήμερα συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο

Β) να απαλλοτριωθούν και να διασωθούν από την τσιμεντοποί-

ηση τα πράσινα πευκόφυτα εντός σχεδίου οικόπεδα της Βου-

λιαγμένης και να αποζημιωθεί η Ιερά Σύνοδος που τα διεκδικεί

με φιρμάνια, χοντζέτια και χρυσόβουλα της τουρκοκρατίας.

Γ) Να κατασκευαστεί ένα ΚΑΠΗ για τους κατοίκους της τρίτης

ηλικίας που στερούνται ένα στέκι στην περιοχή τους.

Δ) Ένα κέντρο Υγείας για την πόλη μας. Καλόν είναι να κάνε-

τε μία έρευνα για το πού θα ανήκει αυτός ο ναός. Στη Δήμο;

Στην Ιερά Σύνοδο, στη Μητρόπολη Γλυφάδας; 

Τέλος όπως χαρακτηριστικά γράφει η κ. Αννα Μπουζιάνη σε

προηγούμενο φύλλο της «Εβδόμης», οι θρησκευόμενοι μπο-

ρούν να επιτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οπουδή-

ποτε διότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Αλλά όπως φαίνεται

το μόνο που ενδιαφέρει τους ιεράρχες είναι το παγκάρι δηλα-

δή το προσκύνημα του Μαμωνά. 

Ο αναγνώστης μας, κάτοικος Βουλιαγμένης, ζητάει να κρατή-

σει την ανωνυμία του. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεση τους

εφημερίδας.

Σ.Σ.: Και πώς να μη ζητάει; Που κοντεύει να γίνει η εκκλησία «άβα-

το», να μη τολμάς να εκφράσεις την άποψή σου. Το είδαμε και στα

τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε για την εκκλησία της Αγίας Μαρί-

νας, που διαφωνήσαμε γιατί παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος

για την ανέγερσή της.

...Αιτήματα
Από την Ανάβυσσο μας ζητάνε να συμπεριλάβουμε και επι-

χειρήσεις που ζητούν εργαζόμενους στην περιοχή.

Από τη Βάρη μας ζητούν να επαναλάβουμε τη σελίδα, που

είχαμε δημοσιεύσει, με τις αρμοδιότητες που έχει το τοπι-

κό γραφείο Νομαρχίας στη Βούλα. Θα το επαναλάβουμε.

Και blogs

"Τι εθνικότητας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος;" 
Το βίντεο είναι πραγματικά για γερά νεύρα:

http://www.youtube.com/watch?v=xj5byhbyYbU

Ερώτηση στο αγγλικό τηλεπαιχνίδι "Take it or leave it":

– Τι εθνικότητα ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος;

Απάντηση: – Έλληνας! (με βεβαιότητα..)

Απάντηση τηλεπαιχνιδιού:

– Λάθος! Ήταν απ' την Μακεδονία και είχε γεννηθεί στην Πέλ-

λα το 356 π.Χ.!!!"

Οι Σκοπιανοί στο διαδίκτυο και στους τηλεοπτικούς τους σταθ-

μούς πανηγυρίζουν...

Aφιερωμένο σε όσους θεωρούν "γραφική" την προπαγάνδα των

Σκοπίων και επίσης "γραφικούς" όσους Έλληνες συνεχίζουν να

αγωνίζονται. 

...Περί Πολεοδομίας Βουλιαγμένης

Αγαπητή Εβδόμη,

Η τελευταία επαφή που είχα μαζί σου, ήταν όταν με το ίδιο

θάρρος και αποφασιστικότητα σχολίαζες και κατέκρινες τα

όσα παρατράγουδα συνέβαιναν στις Πολεοδομίες με τον Ιστο-

ρικό τίτλο «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω». 

Με τους ίδιους εντυπωσιακούς τίτλους «Η Σιωπή των αμνών»

και «Βράζει το καζάνι», στο Δήμο Βουλιαγμένης, και με το ίδιο

σχεδόν θέμα, έρχεσαι πέντε χρόνια αργότερα να σχολιάσεις

και ενημερώσεις τους αναγνώστες σου. Με συγκεκριμένα ήπια

στοιχεία τους δίνεις να καταλάβουν, ότι μετά από ολόκληρα

πέντε χρόνια όχι μόνο δεν έχει αποθρασυνθεί (αν μου επιτρέ-

ψεις την έκφραση) ο Τσαμπουκάς.

Χαρακτηρίζω ήπια τα στοιχεία που αναφέρεις, γιατί τα στοι-

χεία που έχω εγώ στη διάθεσή σου θα μπορούσαν να συγκρι-

θεί η διαφορά τους όπως αυτή της σκνίπας με τον Καρχαρία.

Κάνω το συσχετισμό αυτόν για να διατυπώσω όχι μόνο τη δια-

φορά όγκου, αλλά και της λαίμαργης αγριότητας.

Τα στοιχεία που αναφέρεις θα μπορούσαν να βράσουν το κα-

ζάνι, αλλά θα χυθεί μόνο ο αφρός και το ζουμί να μείνει.

Γι’ αυτό αναζήτησε, και θα τα βρεις, τα στοιχεία εκείνα που θα

βγάλουν όχι ζουμί αλλά λάβα.

Λάβα που προέρχεται από τα έγκατα της διαπλοκής και του

ανθρώπινου ξεπεσμού, που εκτός της θερμότητας εκπέμπει

και αποκρουστική δυσοσμία. 

Εύγε στους θαρραλέους συνεργάτες σου.

Με εκτίμηση

Καταθέτω τα στοιχεία μου, αλλά μόνο για την εφημερίδα παρακαλώ.

Σ.Σ.: Δικαιολογούμαι απόλυτα τον αναγνώστη μας, που ζητάει

να μη δημοσιευθεί το όνομά του, ιδιαίτερα αν είναι παθών, με

όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη Βουλιαγ-

μένη, γι’ αυτό και δημοσιεύουμε την επιστολή του.

Κυρία Βενετσάνου,

Γνώρισα την εφημερίδα σας πριν τρεις μήνες από τον συνερ-

γάτη σας κ. Κορναράκη. Την ψηλάφισα κάπως διστακτικά και

καχύποπτα, λόγω πικράς πείρας από άλλα φύλλα!.... Οι είκοσι

σελίδες της με καθήλωσαν με το περιεχόμενό τους και με την

καλλιέπεια που διακρίνει πολλά κείμενα, ανάμεσα στα οποία

είναι κι αυτά του κ. Κ. Βενετσάνου και του κ. Κορναράκη. Το

μεγαλύτερό τους προσόν είναι ότι και οι δύο χρησιμοποιούν τη

μητρική μας γλώσσα, χωρίς ξένα σαχλά φτιασιδώματα αλλο-

δαπών προελεύσεων, χωρίς «κουλτουριάρικη» χλαπάτσα…

Σας ευχαριστώ πολύ που ασχοληθήκατε και με την ταπεινότη-

τά μου παρουσιάζοντας το βιβλίο μου «Η Διάδοση του Χρι-

στιανισμού και οι εκπτώσεις επί του Ελληνικού Πολιτισμού».

Για αντίδωρο σας έστειλα δύο – τρία χρονογραφήματα τα

οποία δημοσιεύσατε. Θα στείλω κι άλλα, αν κρίνετε πως δεν

«νανουρίζουν» τους εκλεκτούς αναγνώστες σας…

Με πολλή αγάπη για όλους οι οποίοι συμβάλλουν στην ευπρε-

πή εφημερίδα σας που πληροφορεί, μορφώνει και διαπαιδαγω-

γεί, καθώς και για τους εκλεκτούς αναγνώστες σας.

Φιλικά

Θωμάς Θελόγης

Υ.Γ.: Συγχωρείστε με που ξαναστέλνω την παραπάνω επιστολή.

Αν ήταν επιλογή σας να μη τη δημοσιεύσετε – παρόλο που πέρα-

σαν 3 εβδομάδες από τότε που την έστειλα, πετάξτε την. Την επα-

ναλαμβάνω μήπως και δεν ήρθε καθαρή την πρώτη φορά.

Περί Πρωτοδικείου στην Παλλήνη

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ από τον τοπικό τύ-

πο την προσπάθεια που καταβάλει ο βουλευτής Αττικής Βα-

σίλης Οικονόμου για την ίδρυση Πρωτοδικείου στην Παλ-

λήνη. Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε πρόσφα-

τη επερώτησή του στη Βουλή, είναι ουσιαστικά αρνητική

και παραπέμπει την ίδρυση στις Ελληνικές Καλένδες. Πολύ

καλά πράττει ο κ. Οικονόμου και καταθέτει νέα ερώτηση για

το καυτό αυτό πρόβλημα που μας απασχολεί όλους μας. Εί-

ναι απαράδεκτο η Ανατολική Αττική με τους ρυθμούς ανά-

πτυξης που έχει τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς

να μην έχει Πρωτοδικείο στην Παλλήνη και να αναγκαζό-

μαστε όλοι μας να πηγαίνουμε στο κέντρο της Αθήνας.

Αλήθεια, πού είναι αυτή η περίφημη αποκέντρωση που επι-

καλούνται; Θα ήθελα επ’ ευκαιρία του σοβαρού αυτού ζη-

τήματος της ίδρυσης Πρωτοδικείου να πάρουν θέση όλοι οι

βουλευτές που εκλέγονται στην Ατική, για να διαπιστώ-

σουμε τη θέση τους αλλά και να υπάρξει περισσότερη πίε-

ση προς την κατεύθυνση αυτή.

Γεώργιος Πηλιχός, Σπάτα

οι αναγνώστες γράφουν

Περί ….Κολυμβητηρίου στη Βάρη ο λόγος
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Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου ο Δή-

μος Κερατέας και ο Σύνδεσμος

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» τίμησαν με υπο-

δειγματικό τρόπο τον συνθέτη,

σκηνοθέτη, δ/ντη ορχήστρας,

μουσικογράφο και καθηγητή Δη-

μήτρη Νικολάου. Ο Δημήτρης Νι-

κολάου γεννήθηκε το 1946 στην

Κερατέα και έφυγε φέτος τον

Μάρτιο στην Ρώμη όπου ζούσε

και εργαζόταν.

Στη συναυλία ανταποκρίθηκαν

16 μουσικοί από την Ελλάδα, Ιτα-

λία, Ρωσία που με απέραντο σε-

βασμό για τον συνθέτη απέδωσαν

8 έργα του και καθήλωσαν το κοι-

νό σε μία μοναδική συναυλία που

δύσκολα θα επαναληφθεί. Παρού-

σα και η σύζυγος του συνθέτη

Paola Cortese, που ήρθε από την

Ρώμη τα αδέλφια του, συγγενείς

του και αρκετοί ομότεχνοί του

μουσικοί.

Στο ζεστό χαιρετισμό του ο Δή-

μαρχος Σταύρος Ιατρού είπε δυο

λόγια για τον Δημήτρη Νικολάου

και ανακοίνωσε την ονομασία

οδού με το όνομά του, που απο-

φάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η μουσική πανδαισία άρχισε με το

εκπληκτικό σύνολο κρουστών του

Δημοτικού Ωδείου Πατρών

«Κρούσις» με την Δ/νση του

Maxim Mankovskiy, Σολίστ ήταν η

Μαρίμπα με τον Θεόδωρο Μίλκοβ

ενώ έπαιξαν πιάτα, τύμπανα, βι-

μπράφωνο, ξυλόφωνο, ταμπούρ-

λο (στρατιωτικό τύμπανο) οι Σιλέ-

να Γασπαρινάτου, Ευαγγελία Βι-

τωράτου, Γιώργος Μπαράκος, Ιά-

σονας Πετρόπουλος, Κώστας

Κονδύλης. 

Το έργο που παρουσίασαν σε πα-

γκόσμια πρώτη εκτέλεση είχε τίτ-

λο «ΚΕΡΑΤΕΑ» οp 271. Για το έρ-

γο του αυτό ο συνθέτης είχε γρά-

ψει προλογίζοντάς το: «Κερατέα

είναι το όνομα της ιδιαίτερης πα-
τρίδας μου που βρίσκεται στην
καρδιά της Αττικής γης, λίγα χι-
λιόμετρα από την Αθήνα. Εκεί το
χώμα είναι εύφορο και ευνοεί την
παρασκευή ενός σπουδαίου κρα-
σιού από την αρχαιότητα. Επίσης
στον τόπο μου ως σήμερα σώζε-
ται ένα από τα πιο αρχαία Ελληνι-
κά θέρετρα.

Τότε μετά το μάζεμα των στα-

φυλιών οι άνθρωποι γιόρταζαν
και ευχαριστούσαν τον Βάκχο,
θεό που προστάτευε το κρασί χο-
ρεύοντας με τους ήχους κρου-
στών ενώ συγχρόνως παρουσία-
ζαν σκηνές κυνηγιού και σκηνές
ερωτικής πανδαισίας.

Οι άνδρες φορούσαν μάσκες
που παρίσταναν ζώα με μεγάλα
κέρατα. Από τους κερασφόρους
ηθοποιούς λένε ότι γεννήθηκε το
είδος θεάτρου που ονομάζουμε
τραγωδία».

Στην αυλαία του προγράμματος

όλοι οι συντελεστές τιμήθηκαν

στην σκηνή με ανθοδέσμες-ανα-

μνηστικά-βιβλία, κεντητά ψωμιά

από το Δήμο και την «ΧΡΥΣΗ ΤΟ-

ΜΗ» σε ένα θερμό παρατεταμένο

χειροκρότημα. Η σύζυγός του

έλαβε συγκινημένη μια αναμνη-

στική πλακέτα από τον Δήμαρχο

Κερατέας Σταύρο Ιατρού.

Η άρτια οργάνωση του Συνδέ-

σμου «Χρυσή τομή», με το πορ-

τραίτο του συνθέτη, τις διαφάνει-

ες με φωτογραφίες από την ζωή

του στην Κερατέα και την Ρώμη,

το φροντισμένο πρόγραμμα, την

αναμνηστική φωτογραφία του

συνθέτη που δόθηκε στους ακρο-

ατές στην έξοδό τους, έκαναν

την εκδήλωση ακόμη πιο πλούσια

και καταγεγραμμένη στη μνήμη

των ακροατών για καιρό...

Ο επίλογος του αφιερώματος

στον Δημήτρη Νικολάου έκλεισε

για τους οργανωτές της συναυ-

λίας μ’ έναν αξέχαστο τρόπο. Ο

Ivano Ascari την Κυριακή 12/10 το

μεσημέρι έπαιξε για τον φίλο του

με την τρομπέτα του το O Sole
mio στις Κάβο κολώνες στο Σού-

νιο! 

Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από πρωτοβουλία κατοίκων

του Αμπελώνα Κορωπίου

λάβαμε καταγγελία για κε-

ραία κινητής τηλεφωνίας

που έχει τοποθετηθεί στην

οδό Πάρου 4.

Γράφουν μεταξύ άλλων οι

κάτοικοι: “Αυτή η κεραία

αποτελεί μεγάλο κίνδυνο

για τη δημόσια υγεία σε

σχέση με αντίστοιχες άλ-

λων τηλεπικοινωνιακών συ-

στημάτων (ραδιοφώνου,

τηλεόρασης κλπ.) αφού:

Η συχνότητα λειτουργίας

της εκπεμπόμενης ακτινο-

βολίας καθιστά τα επαγό-

μενα ηλεκτρομαγνητικά πε-

δία επιβλαβή για τους ζω-

ντανούς οργανισμούς.

Αποδεδειγμένα πλέον οι

κεραίες κινητής τηλεφω-

νίας προκαλούν θανάτους,

ασθένειες καί διάφορες πα-

θήσεις (καρκίνο, λευχαιμία,

αποβολές εγκύων, εξασθέ-

νηση ανοσοποιητικού συ-

στήματος, αϋπνία, ζαλά-

δες, πονοκεφάλους, ρινο-

ραγίες, έλλειψη αυτοσυ-

γκέντρωσης κ.α.)

Αναρίθμητα κρούσματα τέ-

τοιων παθήσεων έκαναν

την εμφάνισή τους στο

εξωτερικό, σε πολλές γει-

τονιές της χώρας μας καί

φυσικά στη γειτονιά μας”.

Και καταλήγουν:

Επειδή μιλάμε για ανθρώπι-

νες ζωές

Επειδή ο εφησυχασμός μας

κάνει πειραματόζωα

Επειδή η σιωπή είναι συνε-

νοχή στο έγκλημα που συ-

ντελείται

Ζητάμε να φύγει άμεσα η

κεραία από την Πάρου 4.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Τηλ.: (210) 2750.459 - 2798.121

κιν. 6932.216052

Να φύγει άμεσα η κεραία ζητούν κάτοικοι της

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου

Η καμουφλαρισμένη κεραία.

Ο Σύλλογος εκπ/κων Π.Ε.  συμμετέχει

στην Πανελλαδική πανεργατική απεργία

και συλλαλητήριο  21 Οκτώβρη

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 11π.μ.

ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Ο σύλλογος θα βάλει πούλμαν για το συλλαλητήριο, που

θα ξεκινήσει από το Λαύριο στις 9. 15 πμ στο 3ο ΔΣ Λαυ-

ρίου,  στις 9. 30πμ στην πλ. της Κερατέας, στις 9. 45 πμ

στην πλατεία Μαρκοπούλου, στις 10.00 πμ στην πλατεία

Κορωπίου, στις 10.15πμ στην Παιανία στην πλατεία με τον

οδοστρωτήρα, στη Λαυρίου στις 10.30 πμ στην  πλ. της Αγ.

Παρασκευής    

Επικοινωνήστε με τα μέλη του ΔΣ και δηλώστε συμμετοχή

(μέχρι τη Δευτέρα 20/10)  

Πληροφ. Τουλγαρίδης Κώστας 6977002645
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

Συνεχίζεται η μεγάλη

προσπάθεια αναδάσωσης

των καμένων περιοχών του

Δήμου Καλυβίων, όπου πέ-

ρυσι φυτεύτηκαν πάνω από

25.000 δένδρα, και το πε-

ρασμένο Σαββατοκύριακο

στο εκκλησάκι της Ζωοδό-

χου Πηγής, (Πανείου

Όρους).

Το έναυσμα γι’ αυτή την

προσπάθεια έδωσαν, με μια

συμβολική πράξη δύο νέα

ζευγάρια, η Ελένη Νίκα και

ο Γιάννης Ισαΐας και η Δάφ-

νη Σκαλιώνη και ο Φάνης

Πουλημάς, που αντί για

μπομπονιέρες σε γάμο και

βαπτίσια (γράφαμε στο

προηγούμενο φύλλο)  προ-

σέφεραν εκατό δένδρα για

δενδροφύτευση.

Την πρωτότυπη αυτή ιδέα

κατάφεραν να υλοποιή-

σουν με τη βοήθεια της

εταιρείας Plant – a - tree,

που αναλαμβάνει τη φύτευ-

ση δένδρων για λογαρια-

σμό πολιτών με τη δική

τους, προαιρετική, συμμε-

τοχή στη διαδικασία αναδά-

σωσης της περιοχής, που οι

ίδιοι επιλέγουν.

Τα δύο αυτά ζευγάρια

πραγματοποίησαν την δεν-

δροφύτευση στην καμένη

περιοχή του Πανείου

Όρους

Ο Δήμος Καλυβίων ευχα-
ριστεί ιδιαίτερα τα δύο ζευ-
γάρια και όλους τους εθε-
λοντές για την απόφασή
τους και την συμμετοχή
τους και να ευχηθούμε
“βίον ανθόσπαρτον” στο
πρώτο ζευγάρι και να τους
ζήσει ο μικρός Στέφανος -
Τζουλιάνος στο δεύτερο.

Δενδροφύτευση 

στο Πάνειο Όρος

Ο Δήμαρχος  Πέτρος Φιλίππου με τους γονείς του μικρού Στέ-
φανου - Τζουλιάνου, Δάφνη Σκαλιώτη και Φάνη Πουλημά.

Προχθές Πέμπτη 16 Οκτωβρίου το Ολυ-

μπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου  πέρα-

σε από το Υπουργείο Πολιτισμού στο

Υπουργείο Εσωτερικών σε μια επίσημη τε-

λετή.

Ετσι ο Υπουργός Πολιτισμού  Μιχάλης

Λιάπης παρεδωσε στον Υπουργό Εσωτε-

ρικών Προκόπη Παυλόπουλο. τις εγκατα-

στάσεις, παρουσία του οικοδεσπότη της

πόλης Δημάρχου Μαρκοπούλου Φώτη

Μαγουλά και πολλών άλλων εκπροσώ-

πων,  Δημάρχου Καλυβίων Πέτρου Φιλίπ-

που, προέδρου Κοινότητας Κουβαρά  Στα-

μάτη Γκίνη, των αντινομαρχών Ανατ. Αττι-

κής Θεόδωρου Γρίβα και Ευάγγελου Ρά-

πτη, του νομαρχιακού συμβούλου Πάρη

Ευαγγελίου, πλήθους φορέων της ευρύ-

τερης περιοχής και εκπροσώπων του τύ-

που.

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής, που

πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα,

εγκαινίασε μια νέα εποχή. Όπως έγινε σα-

φές και από τις δηλώσεις των δυο  Υπουρ-

γών της Κυβέρνησης, η αξιοποίηση δεν

αφορά μια γενική διατήρηση λειτουργίας

των συγκεκριμένων ολυμπιακών εγκατα-

στάσεων, αλλά έχει ως στόχο – μεταξύ

άλλων - την υποστήριξη της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης και των πολιτών της περιο-

χής μας, στην κάλυψη των αυξανόμενων

αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μα-

γουλάς δήλωσε μετά την τελετή παράδο-

σης: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και
περήφανοι, διότι ο Δήμος Μαρκοπούλου
έχει καταφέρει να προσελκύσει και να φι-
λοξενεί στα όριά του, όλο και σημαντικό-
τερα διοικητικά κέντρα και υπηρεσίες. Με-

τά τη διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Ανατ. Αττικής, το Αρχηγείο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας έρχεται στο Μαρκό-
πουλο και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η πόλη
μας συνεχίζει σταθερά να βρίσκεται στο
επίκεντρο και να υποστηρίζεται από τα
υψηλότερα κρατικά όργανα και υπηρε-
σίες. Είμαστε σε στενή συνεργασία με
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο
και πραγματοποιούμε εισηγήσεις για την
περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσε-
ων στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας
και πολιτών».

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας πλέον

στη διάθεσή του χώρους και εγκαταστά-

σεις χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, σκο-

πεύει σε πρώτη φάση, να στεγάσει στο

Σκοπευτήριο το Αρχηγείο της Ελληνικής

Αστυνομίας, διοικητικές υπηρεσίες και

διαδικασίες εκπαίδευσης, ένα σύνολο

προσωπικού 2000 – 2500 ατόμων.

Σε τροχιά αξιοποίησης το Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου
Στα χέρια του Υπουργείου Εσωτερικών

Καταλήψεις και πάλι...

Το ένα μετά το άλλο, τα Λύκεια και Γυμνάσια της περιοχής καταλαμβάνονται από τους

μαθητές. Ειναι βέβαια πανελλαδικό φαινόμενο. Μπαίνουν λουκέτα, και αρχίζουν τα δύ-

σκολα για τους γονείς... Μια βόλτα στις καφετέριες θα σας πείσει...

Στη Βάρη τελούν υπό κατάληψη, στην Αρτέμιδα το ίδιο. Στη Βουλιαγμένη ξεκίνησαν

και στη Βούλα επίσης τελούν υπό κατάληψη.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς υποδέχεται τους Υπουργούς.



12 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Με απόφαση που πήρε το

Δ.Σ του Οργανισμού Κεντρι-

κής Αγοράς Αθηνών αποβλή-

θηκε από τις εγκαταστάσεις

του ΟΚΑΑ η εταιρεία ΕΜΜ.

ΚΥΡ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Έμπορος

–ΚΕΝΤΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗ-

ΝΩΝ-Οδός Σ18-20-22), εξ΄

αιτίας καταστρατήγησης του

κανονισμού λειτουργίας του

Ο.Κ.Α.Α.

Ακόμη, στο πλαίσιο των

ελέγχων που διενεργεί συ-

νεχώς το Υπουργείο Ανά-

πτυξης για την εύρυθμη λει-
τουργία της αγοράς,  εντόπι-

σε και εξάρθρωσε (29-8-08)

κύκλωμα παράνομης διακίνη-

σης αγροτικών προϊόντων

από τη Βουλγαρία στην Κο-

ρινθία και στην Αθήνα, στην

Κεντρική Αγορά Αθηνών, στο

οποίο εμπλεκόταν η επιχεί-

ρηση ΕΜΜ. ΚΥΡ ΠΑΝΤΑΖΗΣ. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος, με αφορμή

την απόφαση του Δ.Σ. του

Ο.Κ.Α.Α. σημείωσε τα εξής:

«Είναι ξεκάθαρο, ότι οι πα-

ράγοντες της αγοράς οφεί-

λουν να σέβονται, απόλυτα,

τους κανόνες και κατ΄ επέ-

κταση τον καταναλωτή. Αυ-

τό ήταν το κεντρικό μήνυμα

που από την αρχή στείλαμε

σε όλους τους παράγοντες

της αγοράς Όσοι δεν το κα-

τανόησαν αναλαμβάνουν και

την ευθύνη. Για μας, πάνω

απ’ όλα είναι η εφαρμογή,

αδιάκριτα, του νόμου. Στη

μάχη για την  προστασία του

καταναλωτή και την εύρυθμη

λειτουργία της αγοράς δεν

κάνουμε βήμα πίσω και έτσι

θα συνεχίσουμε».

Αποβλήθηκαν  έμποροι από την Κεντρική Αγορά Αθηνών

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συ-

ζήτησε προ ημερήσιας διάτα-

ξης, τη συνεχιζόμενη ρύπαν-

ση στον Ασωπό ποταμό και τις

επιπτώσεις που έχει στον

Ωρωπό και στην ευρύτερη πε-

ριοχή της βορειοανατολικής

Αττικής. 

Το αίτημα είχε φέρει η νομαρ-

χιακή παράταξη «Δυναμική

Πορεία Αλλαγής» και το ει-

σηγήθηκε ο  Νομαρχιακός

Σύμβουλος  και Αντιπρόεδρος

του Ν.Σ. Χρ. Ντούρος. 

Ο Χρ. Ντούρος αναφέρθηκε

σε στοιχεία από σειρά δημοσι-

ευμάτων που δείχνουν ότι συ-

νεχίζεται η ρύπανση εξαιτίας

της ανεξέλεγκτης λειτουρ-

γίας των εργοστασίων στην

περιοχή των Οινοφύτων Βοιω-

τίας, γεγονός που επιβαρύνει

την περιοχή του Δήμου Ωρω-

πίων, αλλά και ολόκληρη την

Αττική μέσα από τον υδροφό-

ρο ορίζοντα.

Ειδικότερα τόνισε ότι είναι

αναγκαία η επικαιροποίηση

των αποφάσεων του Ν.Σ.  ού-

τως ώστε να υλοποιηθεί το

πλέγμα μέτρων που αναφέρε-

ται τόσο στον αυστηρό έλεγ-

χο των βιομηχανικών μονά-

δων από τους ελεγκτικούς μη-

χανισμούς όσο και στην ανά-

γκη προώθησης συγκεκριμέ-

νων έργων και μελετών προ-

κειμένου να αντιμετωπισθούν

οι επιπτώσεις που χρόνια ρυ-

παίνουν την περιοχή.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής ανέ-

φερε ότι η εισαγόμενη ρύπαν-

ση από τον Ασωπό  ποταμό

αποτελεί το πιο σημαντικό

πρόβλημα περιβάλλοντος

που αντιμετωπίζει η Ανατολι-

κή Αττική και γι΄ αυτό το λό-

γο θεωρείται αναγκαία η δρά-

ση που έχει αποφασίσει το

Ν.Σ. τον 1/2008. 

Ενημέρωσε το σώμα ότι

εντός των ημερών θα ολοκλη-

ρωθεί το δίκτυο υδροδότησης

του Ωρωπού,  από τις πηγές

της Μαυροσουβάλας, ανα-

φέρθηκε στην εγκατάσταση

μονάδας μέτρησης του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ  για την καθημερινή μέ-

τρηση των αέριων ρύπων,

στην ακύρωση από το Συμ-

βούλιο Επικρατείας, μετά από

προσφυγές της Νομαρχίας

και της Ομοσπονδίας Συλλό-

γων Ωρωπού, της επέκτασης

της βιομηχανικής ζώνης προς

την περιοχή της Τανάγρας.

Επεσήμανε  καταδικαστική

απόφαση του Εφετείου σε αρ-

κετές επιχειρήσεις που ρυπαί-

νουν, η οποία έγινε μετά από

προσφυγή της Νομαρχίας.

Ομως την εντονη ανησυχία

του εξέφρασε  ο Νομάρχης

για την καθυστέρηση που

υπάρχει σε μια σειρά άλλων

δράσεων που αναφέρονται

στην υλοποίηση της επιδημιο-

λογικής μελέτης, στην ανα-

στολή επέκτασης των βιομη-

χανιών που ρυπαίνουν καθώς

και στην αναβολή ίδρυσης νέ-

ων μονάδων των βιομηχανι-

κών κλάδων που επιβαρύνουν

την περιοχή, στην χωροθέτη-

ση και κατασκευή μονάδας

επεξεργασίας των βιομηχανι-

κών αποβλήτων και στην

επαρκή στελέχωση των ελε-

γκτικών μηχανισμών.

Ο Θ. Μπαλής επέστησε την

προσοχή στην αγροτική οικο-

νομία που η πολιτεία δεν έχει

πάρει κανένα μέτρο· και η

οποία ρυπαίνεται από τη Βοι-

ωτία. 

Ονόμασε υπεύθυνη την πολι-

τεία από το 1973 (που εξέδω-

σε το Προεδρικό Διάταγμα)

μέχρι σήμερα, μηδενός εξαι-

ρουμένου.

Ζήτησε δε να πάρουν δυναμι-

κά μέτρα (να πάνε χωρίς ρα-

ντεβού στον Υπουργό και αν

δεν τους δεχτεί να κάνουν κα-

τάληψη).

Ο Ιππ. Κοκκινόπουλος επεσή-

μανε ότι το εξασθενές χρώμιο

(που έχει εισχωρήσει στο νε-

ρό και όχι μόνο) όταν καταπω-

θεί μένει στον οργανισμό μας

για πάντα, αθροίζεται και

όταν φτάσει σε κάποιο όριο

λειτουργεί ως καρκινογόνο.

Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να

δίνουν βιομηχανικές άδειες

στη Βοιωτία.

Η Ι. Στεργίου επέμεινε στην

επιδημιολογική μελέτη, γιατί

έχουν εμφανιστεί μεγάλα πο-

σοστά  καρκίνου στους κατοί-

κους και ιδιαίτερα στον Αγιο

Κωνσταντίνο.

Τέλος, το Ν.Σ. αποφάσισε ομόφω-

να να εκφράσει:

• Σοβαρές ανησυχίες για τις καθυ-

στερήσεις που παρατηρούνται

στην υλοποίηση των μέτρων για

τον περιορισμό της ρύπανσης

στον Ασωπό από τις βιομηχανικές

μονάδες των Οινοφύτων Βοιω-

τίας.

•Την ανάγκη προώθησης πλήρους

επιδημιολογικής έρευνας στην ευ-

ρύτερη περιοχή προκειμένου να

υπάρξει επακριβής εκτίμηση των

επιπτώσεων στους κατοίκους

•Την απαίτηση για άμεση ολοκλή-

ρωση των ενεργειών για την εγκα-

τάσταση μονάδος επεξεργασίας

των βιομηχανικών αποβλήτων. 

Δύο ακόμα ενδιαφέρουσες απο-

φάσεις πήρε το Ν.Σ., ρεπορτάζ

στο επόμενο φύλλο.

Συνεχίζεται η ρύπανση στον

Ασωπό ποταμό

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συ-

ζήτησε, μετά από αίτημα της

παράταξης «Συνασπισμός Πο-

λιτών Ανατολικής Αττικής»,

το πρόβλημα που δημιουργεί-

ται με την προώθηση προσχε-

δίου Κοινής Υπουργικής Από-

φασης (ΚΥΑ) για κατάργηση

των Αγροτικών Διευθύνσεων

του Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων.

Στην εισήγησή της η Νομαρ-

χιακή Σύμβουλος Ι. Στεργίου

τόνισε ότι σύμφωνα με το προ-

σχέδιο της ΚΥΑ προβλέπεται η

υποκατάσταση των Διευθύνσε-

ων Γεωργίας των Νομαρχια-

κών Αυτοδιοικήσεων στο με-

γαλύτερο μέρος των αρμοδιο-

τήτων τους από τα νεοσύστα-

τα Κέντρα του Υπουργείου, γε-

γονός που υπονομεύει στην

πράξη της λειτουργίας του θε-

σμού της Νομαρχιακής Αυτοδι-

οίκησης στον τομέα των γεωρ-

γικών θεμάτων.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής δεν

γνώριζε το θέμα και σε επικοι-

νωνία με την διοίκηση της

ΕΝΑΕ, δεν “φωτίστηκε” περισ-

σότερο, αφού η ΕΝΑΕ δεν

γνώριζε τίποτα.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο

αποφάσισε να απαιτήσει από

το Υπουργείο, ενημέρωση και

διάλογο με την ΕΝΑΕ, πριν

προχωρήσει σε οποιαδήποτε

ρύθμιση. 

Καταργούνται οι Αγροτικές Διευθύνσεις;

Ξεκινάει η διάνοιξη τμημάτων
Λεωφ. Σπάτων-Αρτέμιδας &

Λεωφ. Παιανίας - Σπάτων

Αποζημιώνονται 

οι απαλλοτριώσεις

Μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου και την χορήγηση τμήματος της αντίστοιχης πί-

στωσης από το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ολοκλη-

ρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες με την δημοσίευση

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 435/ΑΑΠ/3-10-08)

των αποφάσεων Νομάρχη για την παρακατάθεση αποζη-

μιώσεων για τις απαλλοτριώσεις:

• Του τμήματος της Λεωφόρου Σπάτων-Αρτέμιδας από

την πόλη των Σπάτων μέχρι την Βόρεια Πύλη του Αερο-

δρομίου.

• Του τμήματος της Λεωφόρου Παιανίας-Σπάτων από την

Λεωφόρο Λαυρίου έως την γέφυρα της Αττικής Οδού.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ανατο-

λικής Αττικής έδωσε εντολή στους αναδόχους των έργων

να προχωρήσουν τις εργασίες διαπλάτυνσης στα ανωτέ-

ρω τμήματα τις αμέσως προσεχείς μέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληρο-

φορίες με τα τηλέφωνα  213-2005328, 213-2005329.

Ήρθε η ώρα για το 

Πρωτοδικείο Παλλήνης

Ο Θανάσης Μπαλής έθεσε το θέμα του Πρωτοδικείου στην

Παλλήνη, που πρωτοστάτησε ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

για τη δημιουργία του, με αλλεπάλληλες ερωτήσεις στη Βουλή

καθώς επίσης και η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου. Ζήτησε

να πάρει μία απόφαση το Ν.Σ. γιατί είναι επείγον, αφού βρίσκε-

ται το θέμα στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και σε λίγο θα

έχει λήξει. 

Το Ν.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να το υποστηρίξει.

Ο βουλευτής Βασιλης Οικονόμου επισημαίνει ότι ήρθε η ώρα

για το Πρωτοδικείο Παλλήνης και τονίζει:

“Μετά από δυο παρεμβάσεις μας για

την ίδρυση Πρωτοδικείου Αν.Αττικής,

προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βρι-

σκόμαστε πλέον στο καθοριστικό ση-

μείο για το θέμα. Ήρθε η ώρα της πολι-

τικής απόφασης για την ίδρυση Πρωτο-

δικείου Ανατολικής Αττικής με έδρα την

Παλλήνη, από την ηγεσία του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης. 

Σ’αυτήν την απόφαση συνηγορεί και η

εισήγηση της αρμόδιας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του

Υπουργείου, η οποία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ίδρυσης

του Πρωτοδικείου και την εισηγείται στον Υπουργό. Απαιτείται

ενεργοποίηση του Ν.1183/1981 όπου προβλέπει την ίδρυση

Πρωτοδικείου Αν.Αττικής, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να

υπάρχει η νέα έδρα της Παλλήνης, αντί του Χαλανδρίου. Και

αυτό είναι φυσιολογικό αφού η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

έχει πλέον νέα όρια, νέα πρωτεύουσα, νέες προοπτικές, νέα

δεδομένα, νέες ανάγκες.

Η Παλλήνη πληρεί όλες τις προϋποθέσεις γι’ αυτό το βήμα. Θα

πρέπει η πόλη και η Νομαρχία να αναλάβουν την ευθύνη της

επιτυχίας του εγχειρήματος. 

Νομίζω ότι έφτασε η ώρα της ευθύνης και της δράσης. Για τους

Βουλευτές, το Νομάρχη, το Δήμαρχο,  τους Δημοτικούς Συμ-

βούλους, τους Νομαρχιακούς Συμβούλους, τους φορείς της πό-

λης, τον κάθε πολίτη που θέλει μια καλύτερη πόλη. Η επιτυχία

του εγχειρήματος είναι στα χέρια μας και αν κρίνω από τη θε-

τική διάθεση των πολιτών θα πρέπει να την ολοκληρώσουμε σύ-

ντομα!”
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Ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (11πμ.)

στην αίθουσα “ΙΩΝΙΑ” (δίπλα από το Δημαρχείο)

με θέμα

“ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”

Σκοπός της ημερίδας είναι η αναζήτηση των κατάλληλων δράσεων για όλες τις πτυχές του προβλήματος, περι-

βαλλοντικές, κοινωνικές, πολεοδομικές, νομικές για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του

Δήμου και των Δημοτών στην παραλία μας.

Τον απολογισμό και ισολογισμό του

2006 έκλεισε το Δημοτικό Συμβού-

λιο της Κερατέας την περασμένη

Τρίτη 14/10.

Ηταν μια εκκρεμότητα που είχε

αφήσει η προηγούμενη Δημοτική

Αρχή και ένα πρόβλημα που παρέ-

λαβε η νέα. Και λέμε πρόβλημα για-

τί ανέλαβε ένα μεγάλο χρέος της

τάξεως του 1.331.005,55€. Χρέος

προς την ΕΥΔΑΠ 2.675.011,73€,

αλλά και ένα χρέος 622.027,52€,

χωρίς παραστατικά! Που δεν ήταν

καταγεγραμμένα πουθενά.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ια-

τρού, με γνώμονα το καλό του Δή-

μου, προχώρησε με συμβιβαστική

λύση, και ομόφωνα το Δ.Σ. ψήφισε

τον απολογισμό και ισολογισμό

του, για να μπορέσει να προχωρή-

σει.

Ηδη πήρε ένα δάνειο και πλήρωσε

ένα μέρος στην ΕΥΔΑΠ και έκανε

διακανονισμό του χρέους, πλήρωσε

κάποιους πιστωτές και άρχισε να

μπαίνει ένα νοικοκύρεμα στο Δήμο.

Ο τ. δήμαρχος και επικεφαλής της

μειοψηφίας Κώστας Λεβαντής ομο-

λόγησε ότι δεν είχε πληρώσει ούτε

ένα ευρώ στην ΕΥΔΑΠ το 2005 και

2006, παρά το ότι είχε έσοδα από

την ύδρευση (προεκλογική περίο-

δος γαρ)…

Τα οικονομικά του Δήμου είναι

στριμωγμένα, εισροές δεν βλέπει

από πουθενά ο Δήμαρχος, αφού

όπως είπε «Πήραμε επίσημα το μή-
νυμα από έναν μαινόμενο Περιφε-

ρειάρχη, ότι δεν πρόκειται να πά-
ρουμε ούτε μία δραχμή αν δεν δε-
χθούμε τη χωματερή».
Η εικόνα που παρουσιάζει ο απολο-

γισμός είναι:

Εσοδα Τακτικά 5.717.871,92€

Εσοδα Εκτακτα 836.851,20€

Εισπράξεις από δάνεια 

265.676,93€

Χρ. Υπόλοιπο 804.418,39€

Σύνολο 7.624.818,44€

Εξοδα 7.157.845,22€

Ετσι οι οικονομικές υποχρεώσεις

προς πληρωμή που είχε ο Δήμος

την 31.12.2006 ανέρχεται σε

3.734.607,16 €

Ομόφωνα ψηφίστηκε και ο Ισολογι-

σμός του 2006, ο οποίος έκλεισε με

ζημία 1.331.005,55€.

Στις παρατηρήσεις των ορκωτών

λογιστών αναφέρεται ότι ο Δήμος

είχε σχεδόν διπλάσιες υποχρεώ-

σεις από το ενεργητικό του. 

Η αυξημένη ζημιά της χρήσης απο-

δίδεται στις προσλήψεις προσωπι-

κού (μισθοδοσίες), καθώς επίσης

κάποια μικρά έργα κλπ.

Διατηρεί δε επιφυλάξεις ως προς

την ορθή και χρηστή διαχείριση των

οικονομικών του Δήμου για την πε-

ρίοδο αυτή.

Ο δημ. Σύμβουλος Ελευθεριάδης

μια που μιλούσαν για τα οικονομικά

και τα δάνεια και τους τόκους του

δανείου, αναφέρθηκε στην οικονο-

μική κρίση λέγοντας χαρακτηριστι-

κά: «Η κρίση δεν έχει έρθει ακόμη,

τώρα έρχεται, που θα λείψουν τα

χρήματα. Δεν έχει γίνει καμία μείω-

ση παραγωγής. Σε Δήμους ζημιογό-

νους θα πρέπει να δουλέψουν και

να σκέπτονται ως ανώνυμες εται-

ρίες. Ερχονται δύσκολοι καιροί».

5 εκατομμύρια ζητούν

από υπάλληλο
Η οικονομική Εφορία Λαυρίου, η

οποία διαχειριζόταν τα οικονομικά

του Δήμου Κερατέας την περίοδο

1991-1999 πλήρωσε πέραν του τα-

μείου κοντά 5 εκατομμύρια δραχ-

μές και σήμερα καλείται η αρμόδια

υπάλληλος να τα πληρώσει!

Ετσι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο,

αφού εξήγησε ο Δήμαρχος ότι έγι-

ναν πραγματικές πληρωμές καθ’

υπέρβαση του ταμείου του ΚΑΠΗ

από την Εφορία, και δεν πρέπει να

πληρώσει ο υπάλληλος, πρότεινε

να εγκρίνουν τους απολογιστικούς

πίνακες, όπως και έγινε.

Στην περιοχή Πόγκα θα γίνουν

επεμβάσεις για σηματοδοτήσεις σε

ορισμένους δρόμους ακτίνας περί-

που 3χλμ. και θα περιλαμβάνει πο-

δολατόδρομο, πεζοδρόμια και χώ-

ρο περιπάτου βάσει των βιοκλιματι-

κών κανόνων.

Παράταση της προθεσμίας κατάθε-

σης στο Κτηματολόγιο μέχρι τέλος

του έτους, αποφάσισαν να ζητήσει

ο Δήμος γιατί ούτε το 20% δεν έχει

πάει από την Κερατέα. 

Τιμή στον 

Γιάννη Μέγγουλη

Με πρόταση του δημοτικού συμ-

βούλου Γιώργου Πέτση, το Δημοτι-

κό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμή-

σει τον Κερατιώτη δρομέα και

αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου,

Γιάννη Μέγγουλη.

Ο Δήμαρχος, ενημέρωσε, ότι με πα-

ρέμβασή του στην ιστοσελίδα του

Δήμου ο Γιάννης Μέγγουλης έχει

μπει ως μια σημαντική προσωπικό-

τητα της πόλης. 

Η τιμητική απονομή θα περιλαμβά-

νει και μια προτομή και η εκδήλωση

θα γίνει σε συνεργασία με το Γυ-

μναστικό Σύλλογο και τον Κεραυ-

νό.

Ο Γ. Πέτσης αισθάνεται δικαιωμέ-

νος γιατί έχει κάνει χρόνια αγώνες

για την αναγνώριση του Ι. Μέγγου-

λη, πράγμα που επιβεβαίωσε και ο

τ. δήμαρχος Κ. Λεβαντής.

Ο γυιος  και η ανηψιά του Γ. Μέγ-

γουλη βρίσκονταν στο ακροατήριο·

κατασυγκινημένος ο γυιος είπε στο

σώμα, ότι τα αντικείμενα του πατέ-

ρα του, κειμήλια της οικογένειας,

είναι στη διάθεση του Δήμου.

80.000 ευρώ αποδέχθηκε το Δ.Σ.

δωρεά της Τράπεζας Eurobank ως

πυρόπληκτος Δήμος προκειμένου

να γίνει κάποιο έργο. Η ίδια τράπε-

ζα έχει κάνει και παλιότερα δωρεά

για κράνη, στολές κλπ.

Τον Δήμαρχο Αναβύσσου κατηγό-

ρησαν ότι δίνει παροχές νερού μέ-

σα στα όρια του Δήμου Κερατέας.

Ηδη ο δήμαρχος Κερατέας έχει κά-

νει έγγραφη διαμαρτυρία στον Δή-

μαρχο Αναβύσσου, ο οποίος του εί-

πε να κάτσουν να δουν το θέμα.

Βέβαια οι οικιστές, ενοχλήθηκαν,

και έστειλαν «μία κατάπτυστη επι-

στολή», χαρακτηρισμός του Δημάρ-

χου, όπου απειλούν να πάνε σε άλ-

λο Δήμο! 

Αννα Μπουζιάνη

Με συναίνεση ψηφίστηκε ομόφωνα ο απολογισμός 

του 2006 στην Κερατέα

Πρώτος δεξιά ο Κ. Λεβαντής, στην
πτέρυγα της μειοψηφίας.

Ο Δήμαρχος στο βάθος με την πτέρυ-
γα της πλειοψηφίας.



14 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΕλεγχόμενης Στάθμευσης

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Α.Μ.:  21(Λ-17)08                  

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                     

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Τμήμα Μελετών & Έργων

Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ.166-73

Πληρ. : Κούσιας Α., ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11 86852

Fax : 210 9659208, E-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ΄αριθμ.207/24-09-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-

σης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια υλικών διαγράμμι-

σης, πινακίδων σήμανσης, φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάρτες

στάθμευσης τα οποία απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία το σύστη-

μα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου του 2008 ημέρα

Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλα-

βής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

52.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυν-

ση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προ-

μηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδο-

τημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των

προσφορών.

Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο

διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογι-

σθείσης  δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1 1.786,00€ για διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης

2 835,00€ για Πινακίδες σήμανσης

ή ή

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1+2 2.621,00€ για τη διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης 

και πινακίδες σήμανσης

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3 2.040,00€ για φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό

4 536,00€ για τις κάρτες στάθμευσης

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 213

20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί

του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) μέχρι και την Παρασκευή 07/11/2008.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 6656/Φ. Περιβ. 9/08//22-9-08 από-

φαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία

της υποκατηγορίας 4 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ

332Β/03) για την έγκριση Π.Ο., η υφιστάμενης δραστηριότητα «μονάδα

εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών» κατόπιν αλλαγής επωνυμίας

από ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, σε ESKALIVA MΟΝ. Ε.Π.Ε. που βρίσκε-

ται στο 3ο χλμ. Κορωπίου Βάρης. 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πλη-

ροφορίες και στοιχεία. 

Παλλήνη, 8/10/2008

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 6771/11-8-2008//10-10-2008 απόφα-

ση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη για την αξιολό-

γηση της ανανέωσης της χρήσεως υφισταμένης αρδευτικής (αγροτικής

χρήσεως). Υδρογεώτρηση ιδιοκτησίας Ευαγγέλου κ. Γεωργίου Θεοδω-

ροπούλου στη θέση «Ταμπούρια» – Άνω Λαγονήσι στο Δήμο Καλυβίων,

στη διαδικασία της υποκατηγορίας 4, σύμφωνα με το άρθρο 13 & 11 της

ΚΥΑ Η.Π. 11.14/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β’/20-3-03).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρίσκεται στη

Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι-

κής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση της σχετικής με-

λέτης, πληροφορίες και στοιχεία αυτής. 

Παλλήνη, 14/10/2008

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 10-10-2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5625

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ταχ.Δ/νση: Ιθάκη 12 153 44, Τηλ. 210-6604600, fax: 210-6612965

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια

– 250 (διακοσίων πενήντα) μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμά-

των, με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1.100 και 1.300 λίτρων, σύμφω-

να με την υπ’ αριθμ. 32/08 μελέτη προμήθειας των Τ.Υ. Δήμου Γέρακα και

την υπ’ αριθμ. 191/08 απόφαση της Δημ. Επιτροπής.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Δ/νση: Ιθάκης 12 Τ.Κ. 153 44

Τηλ.: 210-6604650, fax: 210-6604646, Πληροφορίες: εργάσιμες ώρες

στα γραφεία Τ.Υ. 1ος, Όροφος.

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ανοικτής διαδικασίας διαγωνι-

σμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

Ισχύουσες Διατάξεις:

– Η Π1 683/2008 του ΥΠ.Α. «Προέγκριση ΕΠΠ 2008»

– Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε., Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρχεται σε

αντίθεση με τον Ν. 2286/95 «Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων».

Αριθμός απόφασης ένταξης της εν λόγω προμήθειας στο ΕΠΠ 2008:

14825/7-3-2008

Προϋπολογισμός: 92.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%

Προθεσμία Παραδοχής: Τριάντα (30) ημέρες

Εγγύηση Συμμετοχής: 5.498 ευρώ (5% του δημοπρατούμενου ποσού), με

ισχύ όχι λιγότερο από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11η του μήνα

Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2008 και ώρα 14:30, στα γραφεία

Τ.Υ., 1ος όροφος, Δημαρχείου Γέρακα

Γλώσσα Σύνταξης Αιτήσεων Συμμετοχής: Ελληνική

Γέρακας, 10/10/2008

Ο Δήμαρχος Γέρακα

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Το 1992 τρία από τα τέσσερα κόμματα της Ελ-

ληνικής Βουλής, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπι-

σμός ψήφισαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, θεμέ-

λιο της οποίας ήταν η απελευθέρωση των αγο-

ρών και η ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου. Η

ΕΟΚ μετατρεπόταν σε Ευρωπαϊκή Ένωση και

όλοι πλην Λακεδαιμονίων (βλ. ΚΚΕ) προπαγάν-

διζαν με λιγότερο ή περισσότερο πάθος τις

«χρυσές εποχές» που έρχονταν με την Ευρω-

παϊκή ολοκλήρωση. Το τι ακολούθησε είναι μέ-

σες άκρες γνωστό και τετριμμένο: επίθεση στο

λαϊκό εισόδημα, εμπορευματοποίηση κοινωνι-

κών υπηρεσιών, εργασιακές σχέσεις-λάστιχο,

ιδιωτικοποιήσεις, ανεργία, αλλά και πρωτοφα-

νής κερδοφορία του μεγάλου εγχώριου και διε-

θνούς κεφαλαίου. Έχει αξία όμως να θυμηθούμε

μερικά πράγματα για να ερμηνεύσουμε τις προ-

οπτικές που παρουσιάζονται σήμερα ως αντίδο-

τα της κρίσης.

Για πολλά χρόνια μετά το 1992, δεν προλαβαί-

ναμε καν να προφέρουμε τη λέξη «καπιταλι-

σμός» και μας κατηγορούσαν για «ξύλινη γλώσ-

σα». Λέγαμε για βαριές συνέπειες από την είσο-

δο στην Ε.Ε. και την ΟΝΕ και μας έλεγαν «Κασ-

σάνδρες». Λέγαμε για ανάγκη αντίστασης και

απειθαρχίας στις πολιτικές του ευρω-μονόδρο-

μου, για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση και μας αποδοκίμαζαν εν χορώ πότε για ου-

τοπιστές, πότε για υποκινητές «ανυποψίαστων»

μαθητών, εργατών, αγροτών και συνταξιούχων,

πότε για απροσάρμοστους που δεν έχουν κατα-

λάβει την έλευση του «Τέλους της Ιστορίας»…

Λέγαμε ότι ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και

επίκαιρος όσο ποτέ και μας απαντούσαν ότι το

σύστημα αυτό έχει χρεοκοπήσει. Για να δούμε

τι λένε σήμερα οι ίδιοι, οι «υπεράνω κάθε υπο-

ψίας» στυλοβάτες του συστήματος. Και κυρίως

γιατί τα λένε.

“Η σημερινή κρίση είναι δομική. Πηγάζει από τη
φύση και τη λειτουργία του οικονομικού συστή-
ματος των τελευταίων 25 ετών - του ασύδοτου
χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού”.
Δ. Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελ-

ληνικών Βιομηχανιών

Ο κύριος Πρόεδρος εναντιώνεται ξαφνικά στα

ταξικά του συμφέροντα; Το αφεντικό τρελάθηκε;

Ψυχραιμία παιδιά. Το big boss του βιομηχανικού

κεφαλαίου «τραβάει το αυτί» των «συναδέλ-

φων» του τραπεζικού κεφαλαίου. Δημιουργική

κριτική για να ξεμαγκώσουν οι τροχοί του συ-

στήματος. Ο κ. Πρόεδρος ξέρει πολύ καλά ότι εί-

ναι στη φύση του καπιταλισμού ο ανταγωνισμός

μέχρι θανάτου, που σπρώχνει τους μεμονωμέ-

νους καπιταλιστές σε κινήσεις που απειλούν τη

συνολική ισορροπία του συστήματος. Και ενώ

μέχρι τότε κάθε κρατική παρέμβαση στην

«ελεύθερη οικονομία» ισοδυναμούσε με στρέ-

βλωση, τώρα είναι αναγκαία για την κοινή σω-

τηρία τραπεζιτών, καταθετών, επιχειρηματιών

κ.ο.κ. Μόνο που η κρατική παρέμβαση ενός κα-

πιταλιστικού κράτους, όπως το ελληνικό, ή μιας

ιμπεριαλιστικής Ένωσης, όπως είναι η Ε.Ε., είναι

σωτήρια μόνο για το κεφάλαιο που παίρνει ανά-

σες από τα λεφτά του φορολογούμενου λαού.

Και ενώ πριν για το συνταξιούχο, για το μισθωτό

και τον αγρότη δεν υπήρχαν λεφτά˙ και ενώ για

τον άνεργο, το επίδομα κοβόταν, για την Παιδεία

οι δαπάνες πάγωναν, για την Υγεία η μόνη λύση

ήταν η εμπορευματοποίηση, για τη σωτηρία του

Ασφαλιστικού η μόνη λύση ήταν η αύξηση

ορίων ηλικίας και η μείωση των συντάξεων…

ξαφνικά ποτάμια χρήματος ξεχύνονται για να

ξεπλύνουν την τοξινομένη καπιταλιστική οικο-

νομία. Όσο γνωστό και χιλιοπαιγμένο είναι το

έργο της σωτηρίας, άλλο τόσο γνωστή είναι και

η κατάληξη: κάθε καπιταλιστική κρίση έλεγε ο

Μαρξ, προετοιμάζει απλώς την επόμενη που εί-

ναι πιο βαθιά και πιο έντονη. Δείτε τι έγινε χθες:

ο Βγενόπουλος ήδη εξαγόρασε την Proton Bank.

Η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κε-

φαλαίου θα ενταθεί. Το μεγάλο ψάρι, με το ζε-

στό κρατικό χρήμα, θα φάει ευκολότερα το μι-

κρό. Μόνο που έτσι ο ανταγωνισμός θα οξυνθεί,

οι μισθοί θα συμπιεστούν εκ νέου και επομένως

μια νέα κρίση υπερσυσσώρευσης θα γίνει ανα-

πόφευκτη. Στο μεταξύ, από την προηγούμενη

κρίση θα έχουν καταστραφεί παραγωγικές δυ-

νάμεις με ανεργία, κλείσιμο παραγωγικών μονά-

δων και όχι μόνο. Όπως έδειξε η και η τραγική

εμπειρία του κραχ του 1929, ο πόλεμος είναι ένα

από τα μέσα που διαθέτει ο καπιταλισμός για να

βγαίνει από την κρίση. Και όλα αυτά ενώ τα Βαλ-

κάνια είναι πάντα σε αναβρασμό, ΗΠΑ-ΕΕ-Ρω-

σία στρατιωτικοποιούνται ραγδαίως, στη Μ. Ανα-

τολή γίνεται το έλα να δεις κ.ο.κ.

Οι λαοί δεν χρειάζεται να μοιραστούν τις ανη-

συχίες του Δασκαλόπουλου. Να ανησυχήσουν

για τα χειρότερα που έπονται. Να καταλάβουν

ότι το δίλημμα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι

επίκαιρο όσο ποτέ. Σοσιαλισμός όμως σημαίνει

ρήξη με την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Σημαίνει κοινωνι-

κοποίηση των μέσων παραγωγής και όχι κρατι-

κοποιήσεις από το συλλογικό καπιταλιστή μέχρι

να συνέλθουν οι μεμονωμένοι. Σημαίνει κεντρι-

κό σχεδιασμό με λαϊκό έλεγχο και όχι κοινοβου-

λευτική αντιπροσώπευση εξαρτημένη από τα με-

γάλα συμφέροντα. Η πρόταση του ΚΚΕ για Λαϊ-

κή Εξουσία – Λαϊκή Οικονομία, πέρα από το ότι

είναι ειλικρινής, σταθερή και δεν προσαρμόζεται

στα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει ένα ακόμα πιο

σημαντικό πλεονέκτημα: είναι δραματικά επίκαι-

ρη και μοναχικά ρεαλιστική, σε ένα κόσμο όπου

οι εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισής του, κα-

ταρρέουν σαν τραπουλόχαρτα…     

Γιώργος Μπιθυμήτρης

Γραμματέας ΚΟΒ Καλυβίων του ΚΚΕ

Ούτε Κρατικοποιήσεις-ούτε Ιδιωτικοποιήσεις: 
Κοινωνικοποίηση των Μέσων Παραγωγής 

με Κεντρικό Σχεδιασμό και Λαϊκό Έλεγχο. 

Δραματικά επίκαιρη – μοναχικά ρεαλιστική προοπτική

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ ΚΟΡΩΠΙΟΥ σας προσκαλεί

την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτι-

Κορωπίου στην ανοιχτή ολομέλεια με καλεσμένο τον

υπουργό, βουλευτή, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και

ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Στέφανο Τζουμάκα.

Θέμα: Οι πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Ωρα ομιλίας 7μ.μ.

Η Συντονιστική Επιτροπή

ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Στις 28 Σεπτεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, ο Ενγκίν Τζεμπέρ, συνελή-

φθη μαζί με άλλους τρεις συντρόφους του,  γιατί διένειμαν το περιοδικό

“YURUYUS” (ΠΟΡΕΙΑ), οδηγήθηκαν στην Διεύθυνση Ασφαλείας του Σαρί-

γερ, εκεί υπέστη βασανιστήρια και κατόπιν οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Ο Ενγκίν Τζεμπέρ, στις φυλακές Μετρίς βασανιζόταν νυχθημερόν. Από

τα βασανιστήρια έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε την τελευταία

του πνοή στις 8 Οκτώβρη στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε.

Εν τω μεταξύ κατάσχεσαν, έκλεισαν την ιστοσελίδα στο ιντερνέτ, του

νόμιμου περιοδικού, “YURUYUS” (ΠΟΡΕΙΑ), οι διανομείς του πυροβολή-

θηκαν στη μέση του δρόμου και τραυματίστηκαν.
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Η
διεθνής κρίση επιβάλλει να βελ-

τιωθούμε και να ανασυνταχθού-

με!

Έγραφε ο Ξενοφώντας στην Κύρου

Παιδεία, ένα από τα εξαιρετικότερα

βιβλία για την τέχνη της διοίκησης

που έχουν γραφτεί τους τελευταίους

25 αιώνες, ότι «απ΄ όλες τις δυσκο-

λίες, ο φόβος είναι αυτός που τρομά-

ζει πιο πολύ τις ψυχές» («πάντων

των δεινών ο φόβος μάλιστα κατα-

πλήττει τας ψυχάς»). Και ο φόβος

σήμερα είναι ο σκληρότερος αντίπα-

λος.

Πράγματι, βρισκόμαστε στο μέσο

μιας πολύ εκτεταμένης και βαθειάς

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ή

μάλλον, για πρώτη φορά, στο μέσον

πολλών κρίσεων ταυτόχρονα: οικο-

νομικής, πιστωτικής, χρηματιστηρια-

κής, κρίση στο περιβάλλον, στις τιμές

των τροφίμων, στο νερό και τους

υδάτινους πόρους, κρίση στην ενέρ-

γεια.

Η οικονομική κρίση άρχισε τον Ιούνιο

του 2007 με την κατακόρυφη άνοδο

στις επισφάλειες στα sub-prime στε-

γαστικά δάνεια (δηλαδή τα δάνεια σε

πολύ οικονομικά ασθενείς πιστολή-

πτες) στις ΗΠΑ. 

Αυτά τα δάνεια και η αδυναμία όσων

δανείστηκαν να τα αποπληρώσουν,

έχουν προκαλέσει τεράστιες απώλει-

ες σε όσους επένδυσαν σε τέτοια

χρεόγραφα και σε όσους δάνεισαν

σε επιχειρήσεις, τράπεζες και οργα-

νισμούς που επένδυσαν σε τέτοια

χρεόγραφα. 

Η κρίση αυτή άρχισε να γενικεύεται,

αφού φάνηκε πως και άλλα μεγάλα

τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα

είχαν επενδύσει, ή εγγυηθεί (όπως η

AIG) επενδύσεις σε αμφιβόλου ποιό-

τητας χρεόγραφα.

Παρά τις προσπάθειες των κεντρικών

τραπεζών να τροφοδοτηθεί η αγορά

με όσα χρήματα χρειαζόταν, η κατά-

σταση συνέχισε να χειροτερεύει. Εί-

δαμε τα χρηματιστήρια να σημειώ-

νουν μεγάλη κάμψη από τη Μόσχα

μέχρι τη Βραζιλία. 

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τα

«τοξικά» προβλήματα των μεγάλων

ξένων τραπεζών. Και δεν έχουν οι

καταθέτες λόγο να ανησυχούν.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-

γός, η Κυβέρνηση παρακολουθεί από

κοντά τις εξελίξεις και «είναι εδώ»,

συνεργάζεται με τις ξένες Κυβερνή-

σεις και «εγγυάται τη σταθερότητα

του τραπεζικού συστήματος και της

οικονομίας». Οι καταθέτες, οι άνθρω-

ποι που μόχθησαν για να βάλλουν

«κάποια λεφτά στην μπάντα» δεν

έχουν λόγο να ανησυχούν. Θα γίνει

ό,τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρ-

ξει κανένα πρόβλημα.

Δεν υποτιμάμε τη διεθνή κρίση. Ακό-

μα και ο δανεισμός του ελληνικού

Δημοσίου ακριβαίνει, αφού η διαφο-

ρά στο κόστος δανεισμού μεταξύ του

ελληνικού και του γερμανικού Δημο-

σίου έχει φθάσει για τη δεκαετή

διάρκεια από τις 32 μ.β στα μέσα

Μαρτίου 2005, στις 90 μονάδες βά-

σης σήμερα. Μια αύξηση κατά 30

μ.β., στο spread στα 40 δισεκ. ευρώ

δανεισμού ισοδυναμούν με ένα επι-

πλέον ετήσιο κόστος για τόκους της

τάξης των 120 εκατ. ευρώ. 

[Θυμάστε τι έλεγε η αντιπολίτευση

για τη στρατηγική μας για «ανέβα-

σμα του duration» (επιμήκυνση της

διάρκειας) του δανεισμού του ελλη-

νικού Δημοσίου, με δανεισμό για 30

και 50 χρόνια; Το ΠΑΣΟΚ μας κατη-

γορούσε τότε ότι έπρεπε να δανειζό-

μαστε και να αναχρηματοδοτούμε το

χρέος μόνο για ένα χρόνο, επειδή τα

επιτόκια του δωδεκαμήνου ήταν, τό-

τε, φθηνότερα! Φαντασθείτε πόσο

καταστροφικό θα ήταν αν στις σημε-

ρινές αγορές θα ήμασταν αναγκα-

σμένοι να δανειζόμαστε 20 δισεκ.

ευρώ κάθε μήνα για να χρηματοδοτή-

σουμε το χρέος.]

Οι ζημίες των μεγάλων ξένων τραπε-

ζών τις έχουν κάνει να μειώσουν κα-

τά πολύ και τη δανειοδότηση των πε-

λατών τους, επιτείνοντας το πρόβλη-

μα της έλλειψης χρηματοδότησης

της οικονομικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στην

ελληνική οικονομία. Θα υπάρχουν,

αλλά το μέγεθός τους είναι και θα εί-

ναι «διαχειρίσιμο». 

l Δημοσιονομικά—πίεση στα έσοδα

ως αποτέλεσμα της αρνητικής πίεσης

στα εισοδήματα και τους ρυθμούς

ανάπτυξης.

Αρνητική επίδραση στο χρηματιστή-

ριο (αν και οι ευκαιρίες είναι πλέον με-

γαλύτερες από τους κινδύνους). 

l Βραδύτεροι ρυθμοί στις επενδύσεις

και στις επενδυτικές ροές.

l Περιορισμός στη χορήγηση δανείων

από τις τράπεζες.

l Κάποια μείωση του ναυτιλιακού συ-

ναλλάγματος.

l Αρνητική επίδραση στον τουρισμό-

εφόσον τα εισοδήματα των επισκε-

πτών μας συμπιέζονται.

l Αρνητική επίδραση στις εξαγωγές

λόγω της πίεσης στα εισοδήματα διε-

θνώς.

Ο Πρωθυπουργός έχει αναγγείλει μια

σειρά από πρωτοβουλίες και μεταρ-

ρυθμίσεις για την ισχυροποίηση της

ελληνικής οικονομίας. 

Και εμείς στο υπουργείο Εξωτερικών

θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ανά-

δειξης της εξωστρέφειας των ελληνι-

κών επιχειρήσεων, προσέλκυσης

επενδύσεων και διείσδυσης των ξέ-

νων αγορών. Ανάδειξης της Ελλάδας

της δημιουργίας.

Όσον αφορά στα χρηματιστήρια, η τά-

ση παραμένει πτωτική, αλλά θα αρχί-

σουν πολύ σύντομα να παρουσιάζο-

νται πολύ καλύτερες ευκαιρίες για

επενδύσεις. Σχετικά σύντομα θα στα-

θεροποιηθούν και ομαλοποιηθούν τα

πράγματα, χωρίς, φυσικά, αυτό να ση-

μαίνει πως θα μπούμε αμέσως μετά

και σε τροχιά ανάκαμψης. 

Κάθε πρόβλημα είναι και μια ευκαιρία

για ανασκούμπωμα. Για νέα προσπά-

θεια βελτίωσης σε όλα. Γι΄ αυτό πρέ-

πει να στηρίξουμε το πρόγραμμα με-

ταρρυθμίσεων του Πρωθυπουργού και

να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια

για τη σωστή εκτέλεση του προϋπο-

λογισμού.

Σκέψεις 

και προτάσεις 

Πέτρος Δούκας
Υφυπουργός Εξωτερικών

Σε υπέρογκο χαράτσωμα

των κατοίκων της Ανθού-

σας Αττικής προχώρησε η

κοινοτική αρχή, επιβάλλο-

ντας τριπλασιασμό της τι-

μής του νερού (μέχρι

307%), ώστε να καλύψει

το χρέος της προς την

ΕΥΔΑΠ, που φτάνει τα

636.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κοινό-

τητα αγοράζει το νερό και

το διαθέτει στους κατοί-

κους με δικό της δίκτυο,

όπως και πολλοί άλλοι

Δήμοι. Το χρέος οφείλε-

ται στο γεγονός ότι η

προηγούμενη κοινοτική

αρχή - στην οποία όμως

συμμετείχε και ο σημερι-

νός δήμαρχος Τριαντά-

φυλλος Κουτσικούρης -

για τέσσερα συνεχόμενα

χρόνια (2002 - 2006) δεν

πλήρωσε ούτε ένα ευρώ

στην ΕΥΔΑΠ!

Έτσι τώρα, ο κοινοτάρχης

καλεί τους κατοίκους να

ξαναπληρώσουν το νερό

με τριπλασιασμό της τι-

μής του, ώστε να καλυ-

φθεί το χρέος. Από 30 -

40€ περίπου που πλήρω-

νε κατά μέσον όρο το κά-

θε νοικοκυριό οι τιμές

εκτοξεύτηκαν στα 130-

170€!

Οι κάτοικοι της Ανθούσας

αρνούνται να πληρώσουν

το νερό - που ήδη έχουν

πληρώσει- και από τους

1200 περίπου λογαρια-

σμούς που έληξαν στις 30

Σεπτεμβρίου, έχουν πλη-

ρωθεί μόνο 250!

Ο Κοινοτάρχης, απειλεί

ότι θα διακόψει το νερό

αν δεν πληρώσουν. Οι κά-

τοικοι δείχνουν αποφασι-

σμένοι να μην υποκύψουν

και κάποιοι από αυτούς

έχουν καταθέσει ασφαλι-

στικά μέτρα.

Σ.Σ. Και σε άλλους δή-
μους έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο, οι προηγούμε-
νες δημοτικές αρχές να
μην έχουν πληρώσει το
χρέος τους στην ΕΥΔΑΠ,
αλλά δεν επιβαρύνουν
τους κατοίκους βάζοντας
τους να πληρώσουν τα
“σπασμένα” των δημάρ-
χων.

Διπλοπληρώνουν το νερό 
οι κάτοικοι της Ανθούσας

4 Την παρουσίαση του Προγράμματος "Ψηφιακός

Δήμος" που υλοποεί η ΚΕΔΚΕ παρουσίασαν στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο Κρωπίας την περασμένη Τρίτη

14/10. Ενας - ένας Δήμος μπαίνει στην ψηφιοποίη-

ση πληροφοριών προς τους δημότες. Αργός όμως

είναι ο ρυθμός εμπέδωσης των υπαλλήλων του Δή-

μου στην ψηφιακή εξυηρέτηση.

4Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε μείωση δη-

μοτικών φόρων κατά 50% για άτομα με αναπηρίες. 

Συνεδρίασε το Κορωπί

Απολύτως επιτυχής και δημιουργική εκλογο-

απολογιστική συνέλευση πραγματοποίησε,

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης,

την περασμένη Κυριακή, ο Σύλλογος Προ-

στασίας Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης.

Στην πολυπληθή πειθαρχημένη και παραγω-

γική συνέλευση προέδρευσε «κατά παράδο-

ση», με αντικειμενικότητα, ανοχή και επιτυ-

χείς συνθετικές παρεμβάσεις ο Κώστας Βε-

νετσάνος.

Τις εργασίες της συνέλευσης «άνοιξε» ο

Πρόεδρος του Συλλόγου δικηγόρος Παύλος

Καταφυγιώτης, ο οποίος με συνεκτικό, με-

στό και περιεκτικό λόγο και κυρίως με τεκμη-

ρίωση, αναφέρθηκε και στα πεπραγμένα και

στις αποτελεσματικές δράσεις του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και στις προσδοκίες τους.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων και

ενεργειών του Συλλόγου αναφέρθηκε:

l στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) για χώρο πέριξ της λίμνης.

l στην ακύρωση της πράξης για την εκμε-

τάλλευση 120 στρεμμάτων στο μικρό Καβού-

ρι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

l στην αναστολή των οικοδομικών αδειών

που είχε εκδόσει η Πολεοδομία Βουλιαγμέ-

νης για την κατασκευή 3 καντινών στο Μεγά-

λο Καβούρι, από το Διοικ. Εφετείο Πειραιώς. 

Το λόγο έλαβαν στη συνέχεια, οι πρώην πρό-

εδροι του Συλλόγου Γ. Καμπάνης, δημοτ.

Σύμβουλος, και Γ. Νικολαϊδης συγγραφέας.

Μίλησε επίσης, εκφράζοντας τις δικές του

απόψεις, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειο-

ψηφίας Σωτήρης Ελευθερίου, η Ντένη Πα-

παϊωάννου, ο Γ. Δρίτσας, από τους Νέους

Ορίζοντες κ.ά.

Παρευρέθη επίσης ο πρώην δημοτικός σύμ-

βουλος, αρχηγός της μειοψηφίας ιατρός Λε-

ωνίδας Σεϊτανίδης.

Μετά τις αρχαιρεσίες, εξελέγη ανανεωμένο

το νέο Δ. Σ., με την παρακάτω σύνθεση:

Παύλος Καταφυγιώτης, πρόεδρος

Ντένη Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος

Νίκος Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέας

Ρένα Κοκκινοπούλου, Ταμίας και μέλη οι: 

Γεωργία Ποταμιάνου, Βάσω Οικονομίδου και

Βέρα Εξαρχοπούλου.

«Νέο αίμα» και δράση 
Στο Σύλλογο Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Καταφυγιώ-
της κατά τον απολογισμό του.

Παλιοί και νέοι συναντήθηκαν στη Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου.
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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

Επιστημ. Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης & 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  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΡΕΩΣ 5 - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΤΗΛ. 210 8976076 ΚΙΝ.697 3037222

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρη καθηγήτρια, παραδίδει

σε όλα τα επίπεδα και διπλώματα (αρχάριους

και προχωρημένους) κατ’ οίκον ή σε γκρουπ.

Τηλ. 210 8950.591 - κιν. 6979  673 485

ΖΗΤΕΙ εργασία Απόστρατος, με αρκετά καλές γνώσεις

Η/Υ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ, καλές γνώσεις οργάνωσης γραφείου και

αξιολόγησης - ορθής κατανομής ανθρώπινου δυναμικού, επι-

κοινωνιακός, ζητάει εργασία. Τηλ. επικοινωνίας 6940-203993

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, ειδι-

κότητας 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Θ Η Κ Α Μ Ε



ΕΒΔΟΜΗ  18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

. . . γ ια την υγειά μας

Οστεοπόρωση, ο ύπουλος εχθρός
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμι-

ου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η οστεοπόρωση προσβάλλει

το ένα τρίτο των γυναικών ηλικίας 60-70 χρόνων και τα δύο

τρίτα των γυναικών άνω των 80 χρόνων.

Η Οστεοπόρωση αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα

υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πανελλήνια  εκστρατεία αρχίζει η Ελληνική Ενδοκρινολογι-

κή Εταιρεία για την ενημέρωση του κοινού πάνω σε σοβαρά

προβλήματα υγείας όπως η οστεοπόρωση, η παχυσαρκία και

ο σακχαρώδης διαβήτης.

Στα πλαίσια αυτά έδωσαν συνέντευξη Τύπου, όπου ακούστη-

καν πολλά και ενδιαφέρονται.

Σήμερα κάθε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ένα κάταγμα, που

οφείλεται σε οστεοπόρωση, σε κάτοικο χώρας της Ερωπαϊ-

κής Ένωσης, ενώ μια στις  τρείς  γυναίκες και ένας στους

οκτώ άντρες θα υποστούν τουλάχιστον ένα οστεοπορωτικό

κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Μάλιστα όπως διευκρίνισε ο Κ. Μαυρουδής  η μελλοντική

απειλή είναι  ότι  ο αριθμός των οστεοπορωτικών καταγμά-

των, καθώς και το κόστος τους, τουλάχιστον θα διπλασιαστεί

στα επόμενα 50 χρόνια.

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, που συμβαίνουν κυρίως στην τρίτη

ηλικία, συνήθως  οδηγούν σε αναπηρία, με όλες τις κοινωνικο-οικο-

νομικές επιπτώσεις   στον πάσχοντα και στην οικογένεια του.

Στη  χώρα μας περίπου 400 χιλιάδες γυναίκες άνω των 50 ετών

πάσχουν από σοβαρή οστεοπόρωση που συνοδεύεται από κα-

τάγματα τόσο της σπονδυλικής στήλης όσο και του ισχίου.

Το 22% των Ελλήνων και των δύο φίλων ηλικίας μεγαλύτερης

των 50 χρόνων έχουν ήδη οστεοπορωτικά κατάγματα, ενώ το

34% του ιδίου πληθυσμού έχει αυξημένο κίνδυνο να πάθει

οστεοπορωτικό κάταγμα μέσα στο άμεσο μέλλον. 

Σύμφωνα με τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, οι

τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου είναι:

➢ Η μεγάλη ηλικία.

➢ Η χαμηλή οστική πυκνότητα, που εκτιμάται με τα ειδικά μηχανήματα.

➢ Η κληρονομικότητα, όπως ιστορικό κατάγματος της μητέρας

ή αδελφής 

➢ Ορμονικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως υπογονα-

δισμός, δηλαδή η αμηνόρροια σε νέες γυναίκες  και η χα-

μηλή τεστοστερόνη στους άνδρες.

➢ Το κάπνισμα. 

➢ Το χαμηλό βάρος σώματος.

➢ Ορισμένα φάρμακα με κυριότερο αντιπρόσωπο την μακροχρό-

νια χρήση κορτιζόνης.

➢ Νοσήματα, όπως ο υπερθυρεοειδισμός,  το σύνδρομο Cushing, και ο

υπερπαραθυρεοειδισμός, η ρευματοειδής αρθρίτιδα κ.α.

➢ Το προηγηθέν οστεοπορωτικό κάταγμα.  Παράγοντες που

σχετίζονται με εύκολες πτώσεις.

➢ Η ανεπαρκής σωματική άσκηση.

➢ Πολύ μεγάλη επίπτωση έχει η εμφάνιση  πρώιμης εμμηνό-

παυσης   (<40 ετών )   στην πρόκληση   οστεοπόρωσης, λόγω

της απώλειας της προστατευτικής δράσης των οιστρογόνων. Γι

αυτό στις νέες γυναίκες με πρώιμη εμμηνόπαυση απαιτείται η

χορήγηση θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης.

Διατροφικοί παράγοντες

Οι διατροφικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν επί-

σης σημαντικά την υγεία του σκελετού. Η  επαρκής πρόσληψη

ασβεστίου, με τα γαλακτοκομικά,  κατά την παιδική και εφηβική

ηλικία  οπότε φτιάχνεται το κόκαλο, αλλά και στη συνέχεια της

ζωής μας όταν το οστούν  πρέπει να συντηρηθεί, είναι  η καλύ-

τερη οχύρωση του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι στην

οστεοπόρωση.

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, συχνό εύρημα στα ηλικιωμένα

άτομα των Μεσογειακών Χωρών, παρά την ηλιοφάνεια, είναι

παράγοντας κινδύνου για χαμηλότερη οστική πυκνότητα και για

κάταγμα κυρίως στο ισχίο.

Σημαντικό είναι ότι  η χορήγηση βιταμίνης D μειώνει αυτόν τον

κίνδυνο και ελαττώνει τη συχνότητα των πτώσεων, γιατί μετα-

ξύ των άλλων ενισχύει το μυϊκό σύστημα. Το αποτέλεσμα της

ενίσχυσης του μυϊκού συστήματος είναι η  μείωση της   συχνό-

τητας  των πτώσεων,   και  τελικά η ελάττωση   του κίνδυνου

κατάγματος του αυχένα της κεφαλής του μηριαίου.

Η ανεπαρκής σωματική άσκηση φαίνεται ότι είναι ένας σημα-

ντικός παράγοντας κινδύνου οστεοπορωτικών καταγμάτων.

Ήπια άσκηση για περισσότερο από μισή ώρα την ημέρα ελατ-

τώνει αυτόν τον κίνδυνο. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Από τους εκπροσώπους της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας  τονί-

στηκε ότι ο στόχος κάθε θεραπευτικής παρέμβασης στην οστεο-

πόρωση είναι να προφυλάξει τους ασθενείς  από το να πάθουν

οστεοπορωτικό κάταγμα, εάν δεν έχουν ήδη πάθει ή εάν ήδη

έχουν πάθει, να ανακόψει την εξέλιξη της νόσου,  προφυλάσσο-

ντάς τους από νέα κατάγματα.

Δυστυχώς όμως  στατιστικά δεδομένα μελετών δείχνουν ότι  μόνο

το  1/3 αυτών των ασθενών συμμορφώνεται με τη συνταγογραφη-

θείσα θεραπεία και κυρίως στη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D. 

Ως προς τις ειδικές αντιοστεοπορωτικές αγωγές  βρισκόμαστε

σε μια φάση  ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Τέλος, όλοι οι Ενδοκρινολόγοι   τόνισαν  ότι ο κύριος τρόπος

αντιμετώπισης  της οστεοπόρωσης είναι  κυρίως  Η ΠΡΟΛΗΨΗ. 

– καθημερινή λήψη ασβεστίου  σε επαρκείς ποσότητες. 

– Η αναπλήρωση των ελλειμμάτων σε βιταμίνη D, 

– Η  σωματική άσκηση.

Οι θεραπείες είναι χρόνιες  και καμία θεραπεία δεν αποκαθιστά

τουλάχιστον μέχρι σήμερα, το κόκαλο στο φυσιολογικό. Γι’ αυτό,

και δίνεται έμφαση όταν συντρέχουν  παράγοντες κινδύνου

όπως  κληρονομικό ιστορικό οστεοπόρωσης ή κατάγματος, πρώ-

ιμη εμμηνόπαυση, περίοδοι αμηνόρροιας, χρήση κορτικοειδών,

απαιτείται η διερεύνηση της γυναίκας  έγκαιρα, για αξιολόγηση

της οστικής της μάζας  και αντιμετώπιση πριν να είναι αργά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗΣ

ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ
Ο Δήμος Γέρακα στο πλαίσιο της κοινωνικής του

πολιτικής, εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν εμβολια-

σμού κατά της γρίπης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους, άπορους

καθώς και ανασφάλιστους ηλικιωμένους άνω των

60 ετών.

Υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ο γιατρός

Στεφανάκης Εμμανουήλ.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 

να απευθύνεστε στο τηλ: 210 6604600.

Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικού

Ελέγχου για την Οστεοπόρωση

Η Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς, με αφορμή την πα-

γκόσμια ημέρα για την πρόληψη της οστεοπόρωσης,

διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία

Μελέτης του Μεταβολισμού των Οστών και τον Ελληνι-

κό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση

την Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικού Ελέγχου για την

Οστεοπόρωση, από τις 20 έως 25 Οκτωβρίου.

Ανδρες και γυναίκες, ηλικίας 40 έως 65 ετών μπορούν

να ελεγχθούν δωρεάν με μία απλή και ολιγόλεπτη αιμα-

τολογική εξέταση και να διαγνώσουν τους δείκτες ασβε-

στίου, παραθορμόνης, φωσφόρου και βιταμίνης D3. Η

διαδικασία της εξέτασης είναι απλούστατη,  καθώς απαι-

τείται μόνο η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας χω-

ρίς παραπεμπτικά και δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση

καλέστε στον αριθμό: 210- 69 96 596. 

Ένα κάταγμα κάθε 30 δευτερόλεπτα 

σε άτομα της τρίτης ηλικίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Οστεοπόρωση αποτελεί το 

δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας 

σε παγκόσμιο επίπεδο 

μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις!

Η πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Μαργαρίτα
Αναπλιώτου και τα μέλη του τμήματος οστών  Κατερίνα  Σαριδάκη,
Κώστα Μαυρουδή και Πολυζώη Μάκρα.
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Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10  7.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10  8.00μ.μ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

20 Οκτωβριου στις 8.00μ.μ. με 29 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Επιλέγουμε:

6. Συμμετοχή του Δήμου στην Ελληνική Διαδημοική Εται-

ρία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

9-18 Εγκρίσεις πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής

παραλαβής διαφόρων έργων.

21. Αίτηση για παράταση εργολαβικής σύμβαης με το Δή-

μο και Προγραμματική σύμβαση με τον ΟΣΚ για την “Προ-

σθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και τριων αιθου-

σών διδασκαλίας στο 3ο Δημ. Σχολείο”.

23. Ορισμός εξεταστικής επιτροπής αντιρρήσεων για τις

κλήσεις που κόβει η Δημοτική Αστυνομία και αφορούν τη

στάθμευση οχημάτων.

25. Εγκριση της μελέτης Ποδηλατόδρομοι (κυκλοφοριακό

μέρος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη

Δευτέρα 20 Οκτωβριου στις 7.00μ.μ. με 2 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. 

1. Απόφαση σχετικά με δηλώσεις ακίνητης περιουσίας του

Δήμου, για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

2. Απόφαση για δημιουργία 3 γραφείων για την ολοκλή-

ρωση της επιχειρησιακής δομής του Δήμου προκειμένου

να επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια για τη δι-

οίκηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, λό-

γω λήξης προθεσμίας.

Από τον έκτακτο ανταποκριτή μας Ηλία Ηλιόπουλο, λάβα-

με ανακοίνωση – καταγγελία της Παγκόσμιας Επιτροπής

Μακεδονικού Αγώνα, όπου μεταξύ άλλων – όλων ουσιο-

δών στοιχείων – αναφέρεται:

«[…]Μονοπωλιακή εκχώρηση του ονόματος «ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑ» με την ανώδυνη προσθήκη του «Βόρεια», επιχειρεί η

τελευταία αμερικανική πρόταση Νίμιτς, αφού παραδίδει

σε Διεθνή Χρήση από τους Σκοπιανούς το ελληνικό όνο-

μα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!

Η Κυβέρνηση που τυχόν θα το αποδεχθεί, θα διαπράξει

εθνικό έγκλημα, διότι με την υπογραφή της θα ΝΟΜΙΜΟ-

ΠΟΙΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ τη χρήση του ονόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

από τους Σκοπιανούς!»

«[…] Και ενώ μέχρι τώρα η Ελλάδα μπορούσε να μπλοκά-

ρει τη χρήση του ονόματος και να δηλώνει με το ΒΕΤΟ

της ή την επίκληση της διεθνούς εκκρεμότητας του ζητή-

ματος, ιδιοκτήτρια του ονόματος, στο μέλλον θα έχει

απολέσει για πάντα το δικαίωμα αυτό, με αποτέλεσμα να

μονοπωληθεί διεθνώς το ιστορικό ελληνικό όνομα από

τα Σκόπια, για κάθε πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και

τουριστική χρήση!

«ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» θα λένε τα διαφημιστικά

σποτ στο CNN και κάτω σε μια γωνία με φευγαλέα και μι-

κροσκοπικά γράμματα θα γράφει (εάν γράφει) «Δημοκρα-

τία της Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»…» (“Republic of N.

MACEDONIA”).

ΕΤΣΙ, με το «Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
«[…] ► Τα Σκόπια δεν θα πάψουν να διακηρύσσουν ως

εθνική εορτή τους, το Ιλιντεν, για την απελευθέρωση

της όλης Μακεδονίας και όχι μόνο της Βόρειας”!

► Τα Σκόπια δεν θα πάψουν στα σχολικά βιβλία να απο-

καλούνται “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ” και “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”!

► Τα Σκόπια δεν θα πάψουν να διδάσκουν την “ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ”!

► Τα Σκόπια δεν θα πάψουν να θέτουν ζητήματα φαντα-

σμάτων, δήθεν μειονοτητων και αποζημιώσεων των “ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΩΝ” της “Αλύτρωτης Νότιας Μακεδονίας”...

► Τα Σκόπια δεν θα αλλάξουν την ονομασία “ΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”!

► Τα Σκόπια δεν θα αλλάξουν την ονομασία “ΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”!

► Τα Σκόπια δεν θα αλλάξουν την ονομασία “ΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΚΟ ΕΘΝΟΣ”!

► Τα Σκόπια δεν θα αλλάξουν καν τη Συνταγματική ονο-

μασία τους, που θα παραμείνει “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑΣ”!!! (Διπλή ονομασία)”

“[...] ► Τα Σκόπια θα γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ, με δικαίωμα

ΒΕΤΟ! Ο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ της Β. Μακεδονίας”

θα κάνει κοινά γυμνάσια με τον Ελληνικό...”

“[...] Η αποδοχή των παραπάνω αποτελούν εθνική αυτο-

κτονία. Η υπογραφή τους, Εθνικό Έγκλημα!

Δεν θα εγκληματήσουμε! Ούτε φυσικά θα

αυτοκτονήσουμε!

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία 

9  Οκτωβρίου 2008 μ.Χ.

ΕΤΟΙΜΗ Η ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ

«ΕΛΓΙΝ» ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ;

To αγωνιστικό πρόγραμμα της ιππασίας συνεχίζεται

αυτό το Σαββατοκύριακο, 18 και 19

Οκτωβρίου με Υπερπήδηση Εμπο-

δίων. 

Στις εγκαταστάσεις του Ιππικού

Ομίλου Αυλώνας στον Αυλώνα

Αττικής και του Αττικού Ομίλου

Ιππασίας στο Κορωπί θα πραγμα-

τοποιηθούν, αντίστοιχα, οι 2οι Φθινοπωρινοί Αγώνες

Ανάπτυξης για την Βόρεια και τη Νότια Αττική. 

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 και θα περιλαμβά-

νουν την 1η ημέρα ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμε-

τοχής 0,80μ., την κατηγορία   Η’

ύψους 1.00μ, την κατηγορία Ζ Νέων

και Παλαιών Ιππέων ύψους 1.05μ. και

ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετο-

χής ύψους 1.10μ. 

Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν το Ομαδι-

κό Αγώνισμα των ομίλων ύψους 1.05 –

1.10μ, η κατηγορία Ε και Ε Παίδων ύψους

1.10μ., η κατηγορία Δ και Εφήβων ύψους 1.15μ και η

κατηγορία Γ ύψους 1.20μ. 

************************

Την Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 στα γραφεία

της Ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

των Σωματείων της ΕΟΙ με θέμα τις αρχαιρεσίες για την

ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Δικαστικής και

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Ο 2ος ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

σε ΑΥΛΩΝΑ & ΚΟΡΩΠΙ

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

 Ν
Ε

Α
 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του

Υπουργείου Ανάπτυξης, εν όψει της

έναρξης διανομής του πετρελαίου

θέρμανσης καλεί τους καταναλωτές:
1. Να συγκρίνουν, μετά από έρευνα ή

ενημέρωση, τις αναγραφόμενες στα πρα-

τήρια της περιοχής τους τιμές (τα πρατή-

ρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγρά-

φουν τις τιμές των καυσίμων σε φωτει-

νές πινακίδες εμφανείς στους καταναλω-

τές). Και αξιοποιώντας την εμπειρία τους

να επιλέγουν την οικονομικότερη τιμή,

συμβάλλοντας με τη συμπεριφορά τους

αυτή και στην ενίσχυση του ανταγωνι-

σμού.

2. Να υπολογίζουν επακριβώς πόσα λίτρα

πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατο-

στό ύψους της δεξαμενής.

3. Να αναθέτουν την παραλαβή του πε-

τρελαίου θέρμανσης μόνον σε άτομα που

γνωρίζουν πώς πρέπει να το παραλά-

βουν.

4. Να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέ-

τρα ασφαλείας κατά την παραλαβή του

πετρελαίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

5. Να προσέχουν το χρώμα του πετρελαί-

ου να είναι ζωηρό κόκκινο και όχι θολό.

Το χρώμα αποτελεί ένδειξη της ποιότη-

τας του πετρελαίου.

6. Να καταγράφουν οι ίδιοι την ποσότητα

του πετρελαίου που υπάρχει στην δεξα-

μενή πριν και μετά την παραλαβή, πάντο-

τε παρουσία του βυτιοφορέα.

7. Να μην εμπιστεύονται το μετρητή του

βυτιοφόρου, αλλά να χρησιμοποιούν το

δικό τους διαγραμμισμένο μέτρο. Δηλ. να

γνωρίζουν πόσα λίτρα πετρελαίου αντι-

στοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της

δεξαμενής. Απαραίτητη προϋπόθεση εί-

ναι να γνωρίζουν τις διαστάσεις της δε-

ξαμενής τους. Π.χ. αν μια δεξαμενή έχει

μήκος 1.5 μέτρο, πλάτος 1 μέτρο και

ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική χωρητικό-

τητά της είναι 1.5 κυβικό μέτρο

(1.5x1x1=1.5) ή 1500 λίτρα. Επομένως,

σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής

αντιστοιχούν 15 λίτρα (1500:100=15).

8. Να μετρούν την ανύψωση της στάθμης

του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή,

αφού κατασταλάξει ο αφρός και έχουν

πρώτα παρέλθει 5-6 λεπτά.

9. Να πληρώνουν εφόσον αναγράφεται

στην απόδειξη παραλαβής-πληρωμής το

ύψος που μετρήθηκε πριν και μετά την

παραλαβή και όχι μόνο τα λίτρα. Καθώς

και να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα

απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (όπως

ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελά-

τη, ποσότητα, ώρα παράδοσης κ.λ.π.). Σε

κάθε άλλη περίπτωση να σημειώσουν τις

λέξεις «με κάθε επιφύλαξη».

10. Πρέπει να πραγματοποιούν τουλάχι-

στον μια φορά το χρόνο  συντήρηση-ρύθ-

μιση του συστήματος της κεντρικής θέρ-

μανσης (έτσι καταναλώνεται λιγότερο

πετρέλαιο, επιτυγχάνεται η εξοικονόμη-

ση  χρημάτων και υπάρχει αποφασιστική

συμβολή στη δημιουργία καθαρότερου

περιβάλλοντος). Ο καταλληλότερος χρό-

νος για τη συντήρηση της εγκατάστασης

είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου

θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο-Μάιο) ώστε να

μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης, κα-

τά την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε

είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός της.

11. Να μην αφήνουν τον καυστήρα πε-

τρελαίου να λειτουργεί χωρίς καύσιμα,

γιατί έτσι καταστρέφεται η αντλία και το

μπεκ. Επομένως, πρέπει να είναι ανοι-

χτός ο διακόπτης παροχής της δεξαμε-

νής και να υπάρχει πετρέλαιο σε αυτήν.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος

Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας Κατα-

ναλωτή Γιάννης Οικονόμου δήλωσαν ότι

από τη γραμμή καταναλωτή 1520, θα

στηρίξουν τα συμφέροντα των κατανα-

λωτών για τη σωστή διακίνηση πετρελαί-

ου θέρμανσης. «Προς την κατεύθυνση
αυτή ζητάμε τη συνεργασία κάθε φορέα

της συγκεκριμένης αγοράς», δήλωσαν.

Σ.Σ.: Αυτή τη διαφορά τιμής στα καύσι-

μα δεν μπορώ να την καταλάβω. Προ-

χθές Τρίτη 14/10 σε μια διαδρομή από

Βάρη μέχρι  Κερατέα βρήκα πολύ δια-

φορετικές τιμές.

Στην Αρχή της Βάρης-Κορωπίου η τιμή

της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 0,97. Πιο

κάτω στην Μαρκοπούλου η τιμή ήταν

1.45 και στην Λεωφ. Λαυρίου 1.199€!!

Χρήσιμες οδηγίες για το πετρέλαιο θέρμανσης
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Αιγέας
Κολυμβητικό Τμήμα

Ο Αιγέας, ενημερώνει ότι ξεκίνησε το τμήμα κολύμβησης:

Α) στο κλειστό Κολυμβητήριο Γλυφάδας 2-5μ.μ. καθημερινά

και Σάββατο πρωί.

Β) Στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά 6-8μ.μ..

Πληροφορίες: Κλειστό Γλυφάδας κ. Λάουρα τηλ. 210 8959.704

Εφορο του Συλλόγου κ. Γαλάνη 6937223022 & 210 8950.286

Προπονητή κ. Καρρω 6937535943

Γραφεία Συλλόγου κάθε Τετάρτη 210 8991.354 (και Fax)

Αποκλείστηκε ο ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ

Μετά από σοβαρά επεισόδια που εξελίχθηκαν από “φιλά-

θλους” του Παρνηθαϊκού, πριν από 2 περίπου εβδομάδες

στον αγώνα Παρνηθαϊκού - Σταμάτας, το σκορ κατακυρώθη-

κε σε 3-0 υπέρ της ομάδας του  Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑΣ λόγω ορι-

στικής διακοπής του αγώνα με υπαιτιότητα της ομάδας ΑΠΟ

ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ. 

Ο ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ τιμωρείται με αφαίρεση τριών βαθμών από

τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας περιόδου και 2 βαθ-

μών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επίσης, αποκλεί-

στηκε από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

Συνεπώς ο αγώνας Παρνηθαϊκός - Καπανδρίτι δεν θα διεξα-

χθεί και η ομάδα του Καπανδριτίου περνάει στην επόμενη

φάση του Κυπέλλου. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

Ο Αθλητικός Σύλλογος  Σπάτων “Θέρσιππος ο Ερχι-

εύς” έφερε πολύ καλά αποτελέσματα στο Διασυλ-

λογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων Ανατολικής Αττικής

του ΣΕΓΑΣ που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Παλ-

λήνης (27/9), αφού έφυγε με χρυσά μετάλλια.

Συμμετείχε με μια ομάδα 10 αθλητών οι οποίοι δια-

κρίθηκαν στα αθλήματα:

Ρήψη ελαστικής σφαίρας: 1ος Κοτρότσιος Μιχαήλ,

χρυσό μετάλλιο. 

Μήκος: 1ος Δογάνης Ευάγγελος, χρυσό μετάλλιο.

Τρίαθλο: 1ος Λεπεκιώτης Κων/νος, χρυσό μετάλλιο.

2η η Τσελίκα Αθηνά, αργυρό μετάλλιο.

60 μέτρα: 3ος  Νικολάου Γεώργιος, χάλκινο μετάλ-

λιο, η Αντωνοπούλου Γεωργία και Βούρτση Ιωάννα

ήρθαν τέταρτες.

Ο Δημητράς Ελευθέριος, βγήκε τέταρτος στα 50

μέτρα.

Διασυλλογικά Χρυσά 
ο “Θέρσιππος ο Ερχιεύς”

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνεται ο

πέμπτος αγώνας του ΜΤΒ open cup στα Πηγαδάκια

Βούλας την Κυριακή 19/10 από την “Ένωση Φίλων

Ποδηλάτου” (Ε.ΦΙ.ΠΟ.) 

Η ένωση αυτή δημιουργήθηκε το 2002 υλοποιώντας έτσι

την ιδέα μιας ανοιχτής ποδηλατικής λέσχης η οποία απευ-

θύνεται σε όλους τους ερασιτέ-

χνες ποδηλάτες, έμπειρους

και αρχάριους. 

Γι’ αυτό μην διστάσετε να

συμμετάσχετε στους

αγώνες, δεν χρειάζεται

να είστε επαγγελματίες. 

Τόπος εκκίνησης: Λόφος Κανελλόπουλου, Πηγαδά-

κια Βούλας 

Ώρα εκκίνησης: 11:00π.μ. 

Παραλαβή Νούμερου Συμμετοχής: 09:30π.μ. έως

10:45π.μ. 

Διαδρομή: Ο μέσος χρόνος της διαδρομής υπολογί-

ζεται περίπου στα 20 λεπτά (ανά γύρο). Ο κάθε γύ-

ρος είναι 5 χιλιόμετρα. 

Τη χάραξη της διαδρομής επιμελήθηκε η Ε.ΦΙ.ΠΟ.

Σημαντική Σημείωση: Για την κατοχύρωση κάθε κα-

τηγορίας στην βαθμολογική διαδικασία είναι απαραί-

τητο να καλυφθεί τουλάχιστον ο αριθμός των έξι (6)

συμμετεχόντων. Επίσης, για την συμμετοχή της εκά-

στοτε κατηγορίας στην συνολική βαθμολογική διαδι-

κασία επιβάλλεται η ολοκλήρωση τριών (3) εκ των

έξι (6) αγώνων. 

Πώς θα φτάσετε στο σημείο εκκίνησης
Από την Παραλιακή Λεωφόρο (Αθηνών-Σουνίου)

μπαίνετε στη Λεωφ.Βάρης. Προσπερνάτε στο δεξί

σας χέρι το μίνι-μάρκετ "Ηπειρώτισσα". Λίγο πιο με-

τά, επίσης στο δεξί σας χέρι βρίσκεται ένα πρατήριο

βενζίνης "ΕΤΕΚΑ". Εκεί μπαίνετε στο παράπλευρο

στενό του, (οδός Κανελλοπούλου) και ανεβαίνετε

την ανηφόρα. Παρκάρετε οπου βρείτε, χωρίς να ενο-

χλείτε τη δίοδο των αυτοκινήτων. 

Η εκκίνηση και η γραμματεία βρίσκονται λίγα μέτρα πιο ψηλά. 

Ποδηλατικός Αγώνας Πηγαδάκια Βούλας

Με ισοπαλία 7-7 απέναντι στη Χίο έκλεισε τους αγώ-

νες της η ομάδα του ΝΟΒ στο 3ο Τουρνουά του ΣΕΔΥ.

Οι φίλοι του πόλο, που τίμησαν με την παρουσία τους

το τουρνουά, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εν-

διαφέροντες αγώνες, Έλληνες και ξένους παίκτες που

αναμένονται να πρωταγωνιστήσουν στη φετινή σαιζόν

αλλά και νέα ταλέντα που κάνουν τα πρώτα τους βή-

ματα αγωνιζόμενοι απέναντι σε άνδρες.

Νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε ο Πανιώνιος,

σημειώνοντας 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Πανιώνιος 53-40 10

2 Χίος 45-38 6

3 ΝΟΒ 35-35 5

4 ΑΟΠΦ 42-45 5

5 Παναθηναϊκός 37-40 3

6 ΠΑΟΚ 38-52 1

Με επιτυχίες έληξε 

το τουρνουά πόλο

Στη μάχη της

πρώτης προκριμα-

τικής φάσης του

LEN Trophy 2008-2009 το

τριήμερο 17 με 19 Οκτω-

βρίου ρίχτηκε η Βουλιαγ-

μένη που φιλοξενεί στο

δικό της χώρο τους αγώ-

νες του τέταρτου ομίλου.

Πρόγραμμα:
Σάββατο 18/10

19:00: Πόλαρ Μπερς

(Ολλανδία) - NO ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

20:15: Ντιναμό Μόσχας (Ρω-

σία) – Κρεουζλίνγκεν (Ελβετία)  

Κυριακή 19/10

10:45: Κρεουζλίνγκεν (Ελβε-

τία) – Πόλαρ Μπερς (Ολλανδία)

12:00: NO ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

- Ντιναμό Μόσχας (Ρωσία)

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κο-

ρίτσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ. και

το Σάββατο-Κυριακή 10 έως 1 το μεσημέρι.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ




