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η ΚΡΙΣΗ και
«η άκρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς»

Πέρασαν μόλις 4 μήνες αφ’ ότου τα κοινοβούλια όλων

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) των 27,

επικύρωσαν με την ψήφο τους την συνθήκη της Λισσα-

βόνας, πλην του Ιρλανδικού λαού, που την καταψήφισε

με δημοψήφισμα, καθιστώντας την

“νεκρό γράμμα”, για να ‘ρθει σήμερα η

Γουόλ στριτ και όλα τα χρηματιστήρια

του κόσμου, πλην ελαχίστων, να συμ-

μετάσχουν στο μνημόσυνό της.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας που προέ-

τασσε στους σκοπούς της την “άκρως

ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς”1

ψηφίστηκε από τα δύο “μεγάλα” κόμ-

ματα, της Ελλάδος ως “συνταγματική”

κορωνίδα του νέο-φιλελευθερισμού,

που «φούσκωνε» με τα subprime δάνεια των αμερικανι-

κών τραπεζών και ετρέφετο με τα “τοξικά απόβλητα”

των δομημένων ομολόγων.

Μετά την χρηματο-οικονομική κρίση που ξέσπασε τους

δύο τελευταίους μήνες, μεγάλοι αστοί οικονομολόγοι

και πολιτικοί, άρχισαν να διερωτώνται αν ήρθε “το τέ-

λος του καπιταλισμού”2, αν είμαστε στην “αρχή του τέ-

λους”, ή να διαπιστώνουν ότι το κραχ «είναι αποτέλε-

σμα της ασχετοσύνης και της απληστίας των golden

boys» και της «αποσύνδεσης των κεφαλαιαγορών από

την πραγματική οικονομία της παραγωγής»3.

Δεν θέλω να αναφερθώ σε οικονομικές αναλύσεις με-

γάλων οικονομολόγων και παρουσιάσεις πιθανών σε-

ναρίων, καταστροφικών ή σωτηρίων, γιατί θα γινόμουν

κουραστικός και δεν θα φτάνανε στα σημεία που θέλω

να θυμώσετε και ν’ αναθεωρήσετε πιθανόν ιδεοληψίες

που όλους μας διακατέχουν και που εντέχνως έχουν

ενσπείρει στη συνείδηση και το ασυνείδητό μας οι μα-

νιπουλάτορες4 των λαών, ή οι συγκυριακές καταστά-

σεις της ζωής μας.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Δράσεις στην Παιανία

Σελ. 10

Εγκαίνια στο “Μεσόγειος”

Σελ. 20

“Ο αποδιοπομπαίος

τράγος”

Δεν θα γίνω απολογη-

τής του Ρουσόπου-

λου, πολλώ δε μάλλον

όταν είχα ακόμα και

δικαστική διαμάχη μα-

ζί του (2005-2006) που μου κόστισε επιπλέον των

δικαστικών δαπανών και πολλά διαφυγόντα έσο-

δα [(Εχω γράψει σχετικά στην ΕΒΔΟΜΗ στο πα-

ρελθόν: «Τι Πρωτόπαππας τι Ρουσόπουλος»

κ.ά.)],

Προέχει όμως το αίσθημα του δικαίου. Δεν λέω

ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα κλείνει υπέρ

του ανδρός. Όχι, κάθε άλλο. Έχει ευθύνες και

μάλιστα πολλές, ανάλογες με τη δύναμη επιρ-

ροής που ασκούσε  (ή ασκεί) στον Πρωθυπουργό.

Το δικό μου όμως αίσθημα για το δίκηο, μου δίνει

την εντύπωση, τη βεβαιότητα θα έλεγα ότι πολ-

λούς βολεύει να ρίξουν όλα τα βάρη στον Ρου-

σόπουλο.

Οι Νεοδημοκράτες, οι ακρεφνείς «δεξιοί», οι

«γαλαζοαίματοι» γιατί τον θεωρούν «ξένο σώ-

μα» ως προερχόμενο από την ανανεωτική αρι-

στερά και αυτός και η γυναίκα του Μάρω Ζαχα-

ρέα, με την κρυφή ελπίδα μάλιστα, ρίχνοντάς του

όλα τα βάρη, μετατρέποντάς τον σε «αποδιοπο-

μπαίο τράγο», να βγει η «παράταξή» τους αλώ-

βητη!... φρούδες ελπίδες.

Οι κεντροαριστεροί, γιατί έτσι πιστεύουν ότι χτυ-

πάνε καλύτερα, δυνατότερα και αποτελεσματικό-

τερα το «καλό χαρτί» της Ν.Δ., τον ίδιο τον Κα-

ραμανλή. 

Οι δεξιοί ελεύθεροι μεγαλοδημοσιογράφοι γιατί

δεν μπορούν να του συγχωρήσουν ότι τους

«έφαγε» τη θέση.

Υποκρύπτεται μάλιστα, συνειδητά ή ασυνείδητα, η

επιθυμία και η προσδοκία να τον αντικαταστήσουν.

Να γίνουν δηλαδή «Χαλίφης στη θέση του Χαλί-

φη». Είναι το γνωστό «σύνδρομο Ιζνογκουτ»!

Τελειώνοντας: ο Θ. Ρουσόπουλος έχει ευθύνες –

όπως και πάρα πολύ άλλοι – αλλά δεν είναι ο μό-

νος υπεύθυνος. 

Κ. Βενετσάνος

Σημείωση: Είχε γραφεί το παραπάνω σημείωμα

όταν πληροφορηθήκαμε την παραίτηση του

Υπουργού Επικρατείας από το αξίωμά του. 

Η παραίτηση δεν τροποποιεί το σημείωμα. Η

“Γραμματείες” περνούν στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών Δ.Δ.Α.

Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό

Grand resort μακέτα

Ποιον τουρισμό θέλουμε; Αυτόν της εικόνας;

Μαμούθ κατασκευές  (μεγάλα συγκροτήματα, παραθεριστικές κατοικίες με μεγάλους συντελεστές δόμησης,

γκολφ).  l Κλειστοί παραθεριστικοί οικισμοί. l Χωροθετoύνται τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις διά-

σπαρτα σε εκτός σχεδίου περιοχές με βάση τους νόμους της αγοράς!!

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

l Σουρωτήρι η οροφή του Δημαρχείου Βούλας.

l Κυκλοφοριακή ρύθμιση στο 3ο Δημοτικό Βούλας

l Ψήφισμα για τη Μακεδονία

Η Νομαρχία κάνει παρατηρήσεις και προτάσεις.

Και δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν.
Σελίδα 3

ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΗΤΟ ΟΦΣΑΪΤ 

από τη Ν.Δ.
μετέτρεψε τη Βουλή σε γήπεδο

Σελ. 2

Σελίδα 8,9



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Διασχολικές δράσεις στην
Παιανία Σελ. 10

Οι Ρόταρυ Κορωπίου τιμούν

την Αγγελική Τσεβά Σελ. 10

Οι Δημοτικοί υπάλληλοι της

Αρτέμιδας καταγγέλουν την Δη-

μοτική Επιχείρηση Α.Ε. Σελ. 13

Ο Αμφορείς των Παναθηναίων 
γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Βανδαλισμοί στο Λύκειο Βου-

λιαγμένης Σελ. 10

Ημερίδα για την παραλία Σελ. 8

Από το Δ.Σ. Βούλας Σελ. 8,9

Και τοπογραφικό για τα δέντρα

του οικοπέδου προκειμένου να

χτίσεις Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τι έγινε (συνοπτικά)

Είναι απαραίτητα ορισμένα συνοπτικά

στοιχεία, για να ξέρουμε πού βαδίζου-

με.

Στην Αμερική κατά βάση, στις ΗΠΑ,

όπου διαφεντεύουν την οικονομία, όχι

οι παραγωγοί-εργαζόμενοι και επιχει-

ρηματίες, όπως τους ξέρουμε εμείς εδώ

– αλλά οι γιάπηδες5, τα λεγόμενα

golden boys, οι σπουδασμένοι στα πα-

νεπιστήμια, όχι πώς να παράγουν

υγιώς, με τους παλιούς και άφθαρτους

ακόμη νόμους, αλλά πώς θα τζογάρουν

με αέρα κοπανιστό, στις ΗΠΑ λοιπόν

άρχισαν να δίνουν δάνεια αφειδώς για

αγορά κυρίως, κατοικίας. 

Δεν αναφέρομαι στα άλλα δάνεια, που

ανθούν κι εδώ, για πολυτελή ή μη αυτο-

κίνητα, για διακοπές, για εορτές, για

συλλογή πλαστικών καρτών κλπ. και για

τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά

οι τράπεζες διαφοροτρόπως και τηλε-

φωνικά ακόμη και την ώρα που αναπαυ-

όμαστε.

Κλείνω την παρένθεση και επανέρχομαι

στα δάνεια μεγάλου ρίσκου για αγορά

κατοικίας (subprime). Η τράπεζα, ακόμη

κι αν τα δάνεια δεν αποπληρώνονται,

δεν πρόκειται να χάσει τα λεφτά της.

Σου δανείζει, όλο χαμόγελα, ας πούμε

200 χιλιάδες ευρώ, για 15-20 χρόνια,

πρέπει να πληρώνεις τοκοχρεωλύσιο

800 έως 1000 ευρώ. Οσα θα έδινες για

ενοίκιο. Αποπληρώνεις 40 – 50.000,

μπορεί και παραπάνω, πάει μια στραβή

– μια αρρώστια, μια απόλυση-σταματάς

να πληρώνεις, η τράπεζας σου εκπλει-

στηριάζει το σπίτι σου, παίρνει τα λε-

φτά της κι όσα της είχες καταβάλλει.

Βέβαια, δεν αρκείται σ’ αυτά, αλλά κά-

νει κι άλλα «παιχνίδια», με «πακέτα»

που πουλάει ή δανείζεται κεφαλαιοποι-

ώντας τις υποθήκες και πάει λέγοντας.

Μια τεκμηρίωση για όσα είπα είναι απα-

ραίτητη για να σιγουρευτείτε: «Αυξημέ-
νες οι κατασχέσεις κατοικιών», «…οι

κατασχέσεις κατοικιών το Ιούλιο ήταν

αυξημένες (στις ΗΠΑ) κατά 55%, έναντι

του 2007[…]. Σύμφωνα με την Realty

Trac, περισσότερες από 272.000, ή 1

στις 464 κατοικίες, έλαβαν ειδοποίηση

για κατάσχεση ή κατασχέθηκαν τον Ιού-

λιο του 2008»6. Στο μεταξύ η ανεργία

καλπάζει. Από το 6,1 πάει στο 7% κι

ακόμα είαμαστε στην αρχή. 

Ας ξαναπάμε στο… ντόμινο. Αυτά τα

subprime δάνεια και τα δομημένα ομό-

λογα, είναι τα «τοξικά προϊόντα», που

πλήττουν τις αμερικανικές τράπεζες. 

Η διόγκωση επισφαλών απαιτήσεων δη-

μιουργεί κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ

των τραπεζών (αν δεν ήταν και επιδιω-

κόμενη) που με τη σειρά της, οδηγεί

στην έλλειψη ρευστού χρήματος. Αυτή,

έχει σαν επακόλουθο την αύξηση των

διατραπεζικών επιτοκίων αρχικά και στη

συνέχεια των επιτοκίων δανεισμού

προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις,

αλλά και κεφαλαίων κινήσεως, οδηγεί

με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις

και αυξήσεις της ανεργίας, με φυσικό

επακόλουθο την πτώση της αγοραστι-

κής δύναμης, άρα και της κατανάλω-

σης, που οδηγεί σε δεύτερο κύκλο,

απολύσεων κλπ.

Αυτός  ο φαύλος κύκλος μεταφράζεται

σε ύφεση και σε οικονομική κρίση.

Η φούσκα έσκασε

Το μπαλόνι …αναγομώνεται 

Αυτό πήγε να προλάβει ο Μπους, οι G7

και η Ε.Ε. Να μη σκάσει, αλλά να ξεφου-

σκώσει το μπαλόνι λίγο. Κι άρχισαν πρω-

τίστως οι δανεισμοί, οι κεφαλαιοποιήσεις,

οι μερικές («καταραμένες») κρατικοποιή-

σεις με τα λεφτά βεβαίως των φορολο-

γουμένων.

Από τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια που

εγκρίθηκαν – σε πρώτη φάση – για το

πρόγραμμα διάσωσης των τραπεζών στις

ΗΠΑ, τα 85δις $ πήγαν στην American

International Group (AIG). Απεκαλύφθη ότι

λίγες μέρες μετά τη διάσωση, στελέχη

της Τράπεζας ξόδεψαν σε ολιγοήμερες

διακοπές για ΣΠΑ, γκολφ κλπ. «επενδύ-

σεις» 440.000 ευρώ. Ηταν τα ίδια golden

boys που δημιούργησαν τα τοξικά από-

βλητα, που οδήγησαν στην παγκόσμια

κρίση. Τώρα, πρέπει να θυμώσετε!

Οι κολοσσοί του τραπεζικού κεφαλαίου,

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill

Lynch, Bear Stearns και Lehman Brothers,

που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, κέρ-

διζαν δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια

μέχρι πριν έναν χρόνο, γιατί δεν αυτό-σώ-

ζονται; Στα κέρδη, μακριά το κράτος και η

κοινωνία και η κοινωνική πολιτική. Στις ζη-

μίες, όχι αντάμα, αλλά προστρέχουν στο

κράτος, δηλαδή στην κοινωνία, για να

σταματήσει το ντόμινο και η επιδείνωση

της κατάστασης.

Ο “...επάρατος” κρατικός 

παρεμβατισμός του Κέινς 

επανέρχεται

Ετσι, για ν’ αποφευχθεί η καταστροφή, το

χάος, η κοινωνική έκρηξη και η βίαιη αντί-

δραση, αναγκαστικά σπεύδουμε να πα-

ρέμβουμε και να βοηθήσουμε ν’ αποτρα-

πεί η κατακρήμνιση του συστήματος. Αρ-

χικά βέβαια ο Μπους με δανεισμό, πιθα-

νόν και με προοπτική παραγραφής, αλλά

στη συνέχεια πρωτίστως από την αποφα-

σιστικότητα και το συναίσθημα ευθύνης

του Αγγλου Πρωθυπουργού Γκόρντον

Μπράουν στις μερικές ή καθ’ ολοκληρία

κρατικοποιήσεις τραπεζών, για ν’ ακολου-

θήσει ο Γάλλος Νικολά Σαρκοζί και ως

πρόεδρος της Ε.Ε. που δήλωσε ότι μας

χρειάζεται ένας «νέος καπιταλισμός»7,

ενώ, πιο συντηρητική η Καγκελάριος της

Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ επέμεινε να

την διαβεβαιώσει ο Σαρκοζί ότι τα μέτρα

που λαμβάνει η Ε.Ε. για τη διάσωση του

χρηματοπιστωτικού συστήματος και της

οικονομίας «αντιμετωπίζονται ως εργα-

λεία και όχι ως δόγμα»8. Δεν αντελήφθη

προφανώς ότι ο αισχρός καπιταλισμός

του νεοφιλελευθερισμού της Θάτσερ και

του Ρέιγκαν αυτοκτόνησε από λαιμαργία.

Εχει και ο καπιταλισμός διαβάθμιση. Άλ-

λο είναι ο παρεμβατικός καπιταλισμός του

Κέινς και του Γκαλμπρέιθ, που σώζει και

τον καπιταλισμό, και άλλο ο ασύδοτος και

άναρχος καπιταλισμός των γιάπηδων και

των απατεώνων αρπαχτικών που οδηγού-

νται στην αυτοκαταστροφή.

Ο ίδιος ο πρ. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ζακ Ντελόρ δήλωσε: «…θα

πρέπει να θεσμοθετήσουμε σε ευρωπαϊ-

κό επίπεδο μια δέσμη λογικών κανόνων

στην αγορά»9.

Αυτό σημαίνει θάψιμο της Συνθήκης της

Λισσαβόνας και του νεοφιλελευθερισμού.

–––––––––––
1. Αρθρο 2 παρ.3 της Συνθήκης (ΕΒΔΟΜΗ, αρ. φ.

538, κύριο άρθρο Κ.Β.)

2. R. Skidelsky, Λόρδος, οικονομολόγος, επιτ. Κα-

θηγητής πολιτικής οικονομίας (Καθημερινή, οι-

κονομική 12.10.08 σ.2).

3. Ι. Παλαιοκρασάς, πρ. Υπουργός Οικονομικών (οι-

κονομ. «Καθημερινή», 19/10).

4. Από το manipoulation (χειραγώγηση).

5. Μάνατζερς, ειδικής τεχνογνωσίας κυρίως χρη-

ματοοικονομικού τομέα.

6. Stock exchange on line Παρασκευή 15 Αυγού-

στου 2008.

7. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 18-10/10/08, σελ. 7

8. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 18/10/08, σελ. 27

9. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 18-19/10/08 σελ. 10.

Η ΚΡΙΣΗ

Παρασκευή, χθες, συζήτηση στη Βουλή για σύσταση

Προανακριτικής Επιτροπής (Π.Ε.) απούσης της κοινο-

βουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της

Κυβέρνησης. Πρωτάκουστο!

Πρώτη φορά, τουλάχιστον από το 1974, κάνει αποχή

από τις εργασίες του ύψιστου θεσμού του πολιτεύμα-

τός μας, η πλειοψηφία! Η Κυβέρνηση και μάλιστα σ’

ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό της σύστασης

Π.Ε., για πράξεις για τις οποίες ευθύνονται Υπουργοί

της.

Η Ν.Δ. και ο Πρωθυπουργός έκανε μεγάλο ατόπημα

όταν, για ν’ αποκρύψει τυχόν διαρροές – λόγω της

μυστικότητας της ψηφοφορίας – προσπάθησε να κά-

νει τεχνητό «οφσάιτ» στα κόμματα της αντιπολίτευ-

σης, για ν’ αποφύγει τη δοκιμασία, ευτελίζοντας τη

Βουλή, όχι σε γήπεδο ποδοσφαίρου, γιατί εκεί, η ομά-

δα που απουσιάζει μηδενίζεται, αλλά σε πεδίο ριψά-

σπιδων ένοχων και δειλών φυγόμαχων.

Υπ’ όψιν ότι μπορεί ν’ απουσίαζε η Ν.Δ., αλλά παρί-

στανητο μαθητές στα θεωρία, που ασφαλώς θα τους

εμπεδόθηκαν απαξιωτικές διαθέσεις για την πολιτική

και τους πολιτικούς.

Αποτολμούμε να προβλέψουμε ότι το σκάνδαλο δεν

θα καταστεί δυνατόν να κουκουλωθεί.

Δεν θα υπάρξει ψηφοφορία και η συνεδρίαση θα θε-

ωρηθεί ως μη νομιμοποιημένη ν’ αποφασίσει αφού

σύμφωνα με το Σύνταγμα (αρθρο 86 παρ.3) και τον

κανονισμό της Βουλής (άρθρο 155), όπως είπε και ο

Φώτης Κουβέλης, απαιτείται για την ύπαρξη απαρ-

τίας, η παρουσία 151 βουλευτών, αφού τόσοι τουλά-

χιστον απαιτούνται για τη λήψη έγκυρης απόφασης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΗΤΟ ΟΦΣΑΪΤ από τη Ν.Δ.
Μετέτρεψε τη Βουλή σε γήπεδο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα, θα πραγματοποιηθεί προσω-

ρινή ή τμηματική άσκοπη της κυκλοφορίας των οχημάτων σε

μία λωρίδα κάθε φορά, στους παρακάτω οδικούς άξονες, για

το χρονικό μέχρι 30.11 σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρα-

τηρείται αυξημένη κίνηση. Οι δρόμοι είναι:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Λ. Κιφισσού, Λ. Ποσειδώνος, Λ. Συγ-

γρού, Λ. Κηφισίας, Λ. Αλίμου – Κατεχάκη
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Το σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου

(Ε.Χ.Σ.) για τον Τουρισμό, παρουσίασε ο Αντι-

νομάρχης Χ. Δαμάσκος, Πρόεδρος της Νομαρ-

χιακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλο-

ντος, η οποία επεξεργάστηκε και το σχετικό

σχέδιο.

Ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος στην εισήγησή

του αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις στις οποί-

ες κατέληξε η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή,

που έχουν ως εξής:

• Καταγράφεται ως απόλυτα θετική η προσπά-

θειά του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει ο τουρισμός

ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο

• Είναι επιβεβλημένο το χωροταξικό μας σύ-

νταγμα για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια να

αποβεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για την του-

ριστική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας όμως τις

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ορθολογι-

στικής χωροταξικής οργάνωσης.

• Η κατηγοριοποίηση του εθνικού μας χώρου

είναι σε θετική κατεύθυνση, χρειάζεται όμως

περαιτέρω μελέτη και εξειδίκευση για την ορ-

θή και ακριβή κατάταξη της περιοχής.

• Ειδικά η Ανατολική Αττική με τις πολλαπλές

ιδιαιτερότητες, τον σύνθετο χαρακτήρα της

και την πολυμορφικότητα της χρήζει ειδικής

αντιμετώπισης. Θα πρέπει να εξεταστεί και να

προσδιοριστεί η δυνατότητα που έχει η περιο-

χή να αναδειχτεί σε city break προορισμό, αλ-

λά και σε περιοχή υποδοχής ημερησίου τουρι-

σμού αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υποδο-

μές.

• Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και σε εξει-

δικευμένες μορφές τουρισμού που μπορούν να

αναπτυχθούν στη περιοχή μας, όπως ο αθλητι-

κός τουρισμός με την αξιοποίηση των Ολυ-

μπιακών εγκαταστάσεων (κωπηλατοδρόμιο, ιπ-

πικό κέντρο Μαρκοπούλου κ.α), που σε συν-

δυασμό με δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτι-

σμού καθώς και την ορθολογική ανάπτυξη κα-

τάλληλων υποδομών μπορούν να αποτελέ-

σουν ένα σημαντικό πόλο έλξης τουριστών.

• Να αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος της Πάρνη-

θας καθώς έχει την δυνατότητα να αναδειχτεί

σε ένα αξιόλογο τουριστικό προορισμό, εφό-

σον διαμορφωθούν κατάλληλα μια σειρά κινή-

τρων ανθρωπολογικής φύσεως, σε συσχετισμό

με τα γεωμορφολογία και τα κλιματολογικά

χαρακτηριστικά του και την ενεργοποίηση δρα-

στηριοτήτων αθλητικό-αναψυχικού τύπου.

• Ανάπλαση και ανάδειξη των θαλάσσιων με-

τώπων Σαρωνικού και Νότιου Ευβοϊκού με κα-

τάλληλα έργα υποδομής για κατάλληλη τουρι-

στική αξιοποίηση.

• Είναι σε θετική κατεύθυνση η προώθηση του

μεικτού μοντέλου παραθεριστικής κατοικίας

και ξενοδοχείου μόνο όμως σε συνδυασμό με

εγκαταστάσεις  ειδικής τουριστικής υποδομής,

προκειμένου να επιμηκυνθεί η τουριστική πε-

ρίοδος και η προσέλευση ποιοτικότερων τουρι-

στών. Το ποσοστό όμως των κατοικιών που

μπορούν να πωληθούν δεν πρέπει να ξεπερά-

σει το 30% της συνολικής επιφάνειας των

εγκαταστάσεων διαμονής, ώστε να μη χαθεί η

ξενοδοχειακή ταυτότητα και από την άλλη να

μη χρησιμοποιηθεί αυτή η διάταξη ως όχημα

παράκαμψης της κείμενης νομοθεσίας και του

ισχύοντος συντελεστή δόμησης για ανέγερση

παραθεριστικών κατοικιών.

• Ιεράρχηση των κατευθύνσεων που συνδέο-

νται με θέματα υποδομών, πολεοδομικών πα-

ρεμβάσεων ή αναπλάσεων προκειμένου να

αποτελέσουν δεσμευτικές προϋποθέσεις για

την ανάπτυξη νέων υποδομών φιλοξενίας και

εστίασης.

• Αντιμετώπιση του θέματος της ύδρευσης, όχι

με ευχολόγια και γενικού τύπου δεσμεύσεις,

αλλά με συγκεκριμένα έργα υποδομής, καθώς

το θέμα του νερού είναι στρατηγικής σημασίας

τόσο για τις δράσεις που προτείνονται όσο και

για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας.

• Θέσπιση καλύτερων μέτρων και ρυθμίσεων

και την καλύτερη δυνατή ένταξη των έργων

και των δράσεων στο περιβάλλον και πάντα

στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του τό-

που μας.

• Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί και να δοθεί

λύση στο θέμα των Αυθαιρέτων, που το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ αποφεύγει επιμελώς να ασχοληθεί, διό-

τι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της υπάρχου-

σας παραθεριστικής κατοικίας, τουλάχιστον

στην Ανατολική Αττική, και η πολεοδομική

τους τακτοποίηση αλλά και η ένταξη τους σε

ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης θα βοη-

θούσε σημαντικά και τον τουρισμό αλλά και

ολόκληρη την περιοχή μας.

Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν αρκετοί Νομαρ-

χιακοί Σύμβουλοι και το Νομαρχιακό Συμβού-

λιο Ανατολικής Αττικής αποφάσισε κατά πλειο-

ψηφία την έγκριση των παρατηρήσεων που ει-

σηγήθηκε η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή.

Τι είναι το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον  Τουρισμό;

Το Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων έχει στείλει
προς όλες τις αρμόδιες αρχές Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
“Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό”.
Στο σχέδιο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους το προωθούν, όπου μεταξύ
άλλων γράφουν: «η τουριστική δραστηριότητα διογκώνεται ραγδαία ως οικονο-
μικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και αποκτά
νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

– Οι αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια τουριστική αγορά έχουν άμε-
σα αποτελέσματα στα χαρακτηριστικά, τον τρόπο διάθεσης και τις απαιτήσεις
για τη διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

– Η έλλειψη κοινής τουριστικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ε.Ε. δυσχεραίνει τη
σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

– Το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (πολιτισμικό κεφά-
λαιο, κλίμα, πολυνησιακός χαρακτήρας, μήκος και ποιότητα των ακτών, ποικιλία
και έντονη εναλλαγή της μορφής και τους είδους των πόρων, πυκνότητα και ποι-
κιλία των περιοχών διιαίτερου φυσικού κάλλους), την καθιστούν μοναδική στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

– Σκοπός του Ε.Χ.Σ. και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό είναι η αρχή κα-
τευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και
ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο
υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για
την επόμενη δεκαπενταετία (2008-2023).

Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό

Ο Αντινομάρχης, Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Χαρ. Δαμά-
σκος εισηγείται του θέματος.

Αντίθετη η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας το-

ποθετήθηκαν αρνητικά για το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης που προ-

ωθείται και για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει τόσο για το δικαίωμα

των λαϊκών στρωμάτων στην αναψυχή και τον τουρισμό, όσο και για το πε-

ριβάλλον, αλλά και συνολικότερα για την οικονομία. 

Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο αντίστοιχο «πείραμα» τουριστικής ανάπτυξης

στην Ισπανία, όπου μεγάλο μέρος της ακτογραμμής αποκλείστηκε για να δη-

μιουργηθούν τουριστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Ακολούθως, η

εκμετάλλευση δόθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα από τη μία

η κερδοφορία να χτυπήσει limit-up, από την άλλη το δικαίωμα του ισπανικού

λαού στη δωρεάν πρόσβαση στη θάλασσα να «παγώσει». 

Για τη ΝΑΣ Αν. Αττικής, όπως ελέχθη, ο τουρισμός δεν είναι μια ακόμα δρα-

στηριότητα που αποφέρει κέρδη, στο βωμό των οποίων μπορούν να θυσια-

στούν ακτές, ορεινοί όγκοι, λίμνες και ποτάμια, όπως προβλέπεται από τους

νόμους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τις κατευθύνσεις  των Υπουργείων και της

Ε.Ε. 

Ο τουρισμός είναι δικαίωμα πρώτα και κύρια των εργαζόμενων που έχουν

ανάγκη να αντισταθμίσουν το αυξημένο σωματικό και ψυχικό κόστος που

συνεπάγεται η σημερινή εργασιακή καθημερινότητά τους. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελ-

ληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προ-

στασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δί-

κτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της

Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και  WWF Ελλάς ζητούν την από-

συρση της πρότασης για το Χωροταξικό του Τουρισμού  που κατέθεσε

το ΥΠΕΧΩΔΕ προς συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

Οι λόγοι διαφωνίας των δέκα περιβαλλοντικών οργανώσεων

συνοψίζονται ως εξής:

1. Αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που σχε-

τίζεται κυρίως με κατασκευές και έργα και  μάλιστα φαίνεται

να ευνοεί την ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα τουριστικών επεν-

δύσεων (γκολφ, μεγάλα συγκροτήματα, παραθεριστικές κα-

τοικίες με μεγάλους συντελεστές δόμησης). 

2. Δημιουργεί κλειστούς παραθεριστικούς οικισμούς με σα-

φώς ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την κατοικία και

«φωτογραφίζονται» περιοχές στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί

επενδυτικό ενδιαφέρον στα οποία αυθαίρετα δίνει και χαρα-

κτηριστικά «εθνικής σημασίας». Χωροθετεί λοιπόν τεράστιες

τουριστικές εγκαταστάσεις διάσπαρτα σε εκτός σχεδίου πε-

ριοχές με βάση τους νόμους της αγοράς και όχι με γνώμονα

την ανάγκη προστασίας του κυριότερου τουριστικού προϊό-

ντος της χώρας, δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος. 

3. Αυξάνει, ενώ θα έπρεπε να μειώνει, την εκτός σχεδίου δό-

μηση πέριξ των ορίων οικισμών που δεν έχουν ως κύρια χρή-

ση τον τουρισμό ή είναι ορεινές.

4. Δεν εισάγει καμία απολύτως ρύθμιση για την ποιότητα των

κτιρίων. 

5. Αγνοεί προκλητικά την απόλυτη ανάγκη επιστημονικού

υπολογισμού και σεβασμού της συνολικής φέρουσας ικανό-

τητας των προς τουριστική εκμετάλλευση περιοχών.

6. Διατηρεί το σημερινό, απαράδεκτα χαμηλό, όριο των 50 μ.

απόστασης από τον αιγιαλό για οικοδόμηση. παρά τη σχετική

νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και τις αναμενόμενες

επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη από την κλιματική αλλαγή

7. Επιμένει στη δόμηση 5 «ανώνυμων» βραχονησίδων  

8. Επιμένει στην περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των

τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών, χωρίς καμία αναφορά

στην ανάγκη καθορισμού ορίων ανάπτυξης με βάση της φέ-

ρουσα ικανότητα των περιοχών αυτών.

Όλα τα προαναφερόμενα σημεία καθιστούν το νέο σχέδιο

επαχθές για τον φυσικό χώρο και τη βιωσιμότητα και ευημε-

ρία των τοπικών κοινωνιών. 

Προτάσεις της Νομαρχίας

10 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να αποσυρθεί
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στη

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Την Πέμπτη 30/10/08

από 09.30 -13.00 θα

πραγματοποιηθεί εθε-

λοντική αιμοδοσία στην

αίθουσα του Νομαρχια-

κού Συμβουλίου.

Για την καλύτερη οργά-

νωση και προς αποφυ-

γήν καθυστερήσεων,

όσοι επιθυμούν να δώ-

σουν αίμα, παρακαλού-

νται να επικοινωνή-

σουν με τα τηλέφωνα

213-2005249 & 213-

2005250 ή να δηλώ-

σουν στο γραφείο επι-

σκεπτριών Υγείας. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλο-

γος ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΥ-

ΡΕΩΤΙΚΗΣ  που εδρεύει

στο Κορωπί διοργανώνει

μαθήματα εκμάθησης πα-

ραδοσιακών Ηπειρώτικων

Χορών για μικρούς και με-

γάλους, κάθε Δευτέρα &

Τετάρτη   19.00 -21.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επικοινωνούν με

τα τηλέφωνα 210-662 10

84 & 6932 581 905  κα Πα-

νταζή Θεοδώρα.

“Έντονες Στιγμές Αγάπης και

Αφοσίωσης - 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 Νοεμβρίου 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.

Ο Επιμορφωτικός Σύλ-

λογος Βάρης προγραμμα-

τίζει μια σειρά εκδηλώσε-

ων. Σας παρουσιάζουμε τις

πρώτες:

• 3 Νοεμβρίου: Διάλεξη

στην αίθουσα του συλλό-

γου στις 8:00μ.μ με θέμα

«Ο Ανθρωποκεντρισμός
των Ελλήνων» από τον

Φιορέντζη Φαίδωνα.

• 15 Νοεμβρίου: επίσκεψη

και ξενάγηση στον Αρχαιο-

λογικό χώρο της Ελευσί-

νας και στη συνέχεια γεύ-

μα σε ταβέρνα στην Πάχη.

Περισσότερα στην ιστοσε-

λίδα: www.epimophortiko-

vari.info, ή στο τηλέφωνο:

6972525820

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.

“Οι Αριστοφάνης”
(Συν)Αισθηματική Κωμωδία

“Αριστοφάνης. Αρίστος και

Φάνης. Σιαμαία αδέλφια.

Πόσο εύκολη μπορεί να εί-

ναι η ζωή τους; Η καθημερι-

νότητά τους; Και τι συμβαί-

νει όταν ο ένας από τους

δύο ερωτεύεται;

Πώς θα τα φέρουν “βόλτα”

τα δύο αδέλφια;

Θα είναι ο έρωτας τελικά αυ-

τό που θα τους δια-χωρίσει;

Ο διαχωρισμός αυτός, θ’

αφορά μόνο στο κορμί ή θα

επηρεάσει την ψυχή και τη

σχέση των αδελφών;” 

Μια παράσταση του Σταύ-

ρου Κεβόπουλου σε σκηνο-

θεσία του Χάρη Γεωργιάδη.

Από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1η

Φεβρουαρίου 2009 στν κε-

ντρική σκηνή του Θεάτρου

“Πολιτεία”, Σαρρή 40, Ψυρ-

ρή. 

Εισιτήρια: 210-4131959 

& 6939 776311

Η Περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Ραφήνας οργανώνει την Κυριακή 9

Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ. στο Θέατρο Γυμνασίου – Λυκείου Ραφήνας

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

με θέμα: «Παλαιοντολογικοί
Θησαυροί Πικερμίου» (Ενδια-

φέρον Γεωλογικό – Παλαιοντο-

λογικό, φυσική κληρονομιά)

Βασικός ομιλητής ο καθηγητής

του Παλαιοντολογικού τμήματος

Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος

Θεοδώρου και δημοσιογράφοι με

τα ερωτήματά τους … οι μαθη-

τές!

Απολιθώματα ζώων πριν από …

7.000.000 έτη!

Ο Νίκος Γιαννής, αναπλ.

Βουλευτής Περιφέρειας

Αττικής, οργανώνει ομι-

λία, με θέμα: «Επιστροφή
στην πολιτική», την Τρίτη

4 Νοεμβρίου και ώρα

19.00 στην Αίγλη Ζαππεί-

ου, αίθουσα Πρωτέας. Η

εκδήλωση είναι ανοιχτή.

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
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ΚΕΡΑΤΕΑ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

To “θέατρο των παραισθήσεων”

της οικογένειας Flöz
Μια ...εκκεντρική οικογένεια 

στο Μέγαρο Μουσικής 6 & 7 Νοεμβρίου

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 Ιονί-

ου Παν/μίου Σταματίνας Ρώμα με θέμα «Αναφορά στους
πεσόντες από την Κερατέα στον πόλεμο του ’40»

➢ Ομιλία της ιστορικού (υποψήφιας διδάκτορος του Παν/μί-

ου 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.

Αυτοπροσδιορίζονται ως μία συναισθηματική, συγκινητική

μα και ταυτόχρονα παράξενη οικογένεια που ξεπήδησε

από τα σκοτεινά έγκατα της γης σαν κεραυνός για να φτά-

σει για πρώτη φορά το φως! Αυτή ακριβώς η εικόνα έβαλε

την οικογένεια Φλέτς  στο χάρτη του διεθνούς θεάτρου το

1996. Πίσω από την μεταφορά  αυτή, κρύβεται η φιλοσο-

φία μιας εντελώς ξεχωριστής και διαρκώς μεταβαλλόμε-

νης ομάδας θεατράνθρωπων. Ο θίασος Familie Flöz είναι

μια «δεξαμενή» επαγγελματιών του θεάτρου με ηθοποι-

ούς υψηλής δεξιοτεχνίας, μίμους, κλόουν, μουσικούς,

σκηνοθέτες, κατασκευαστές μάσκας, χορευτές, σκηνο-

γράφους, φωτιστές. 

Από το 2001  η έδρα της οικογένειας είναι το Βερολίνο. 

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου στην αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας του

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στις 8.30μ.μ. ο θίασος θα πα-

ρουσιάσει το «Teatro Delusio»( Θέατρο των Παραισθήσε-

ων). 

Στο μοναδικό αυτό θέατρο των παραισθήσεων παρακο-

λουθούμε, το προσκήνιο, με τους καλλιτέχνες να ερμη-

νεύουν θριαμβευτικά άριες από δημοφιλείς όπερες αλλά

και  τα παρασκήνια, όπου τρεις τεχνικοί δουλεύουν στο

σκοτάδι. Οι ζωές τους, που συνήθως μένουν στην αφά-

νεια, τώρα βγαίνουν στο φως. Μία κουρτίνα μόνο τους χω-

ρίζει από την αστραφτερή σκηνή, πίσω από την οποία οι

τρεις ακούραστοι βοηθοί παλεύουν για την δική τους ευ-

τυχία σε ένα διαφορετικό κόσμο. Με έναν μαγικό τρόπο ο

εκθαμβωτικός θίασος του προσκηνίου συνδέεται και ανα-

μειγνύεται με τον γήινο κόσμο των παρασκηνίων  δημι-

ουργώντας μια συνεχή εναλλαγή για την αλήθεια και το

ψέμα, για την τραγωδία και την κωμωδία της πραγματικής

ζωής.

Η παράσταση,  μέσα από τους 29 διαφορετικούς ρόλους

που παίζουν οι τρεις ερμηνευτές στη σκηνή,  ανασύρει αρ-

χετυπικά ερωτήματα για το θέατρο. 

Είναι όλος ο κόσμος μια σκηνή;  

Μέσα από μεγαλειώδεις σκηνές της όπερας, εκρηκτικές

σκηνικές μάχες, εκλεπτυσμένο μπαλέτο, σκληρές αποφά-

σεις για την ανθρώπινη μοίρα, καυτές ερωτικές σκηνές, η

ψευδαίσθηση μπερδεύεται με την πραγματικότητα, ενθου-

σιάζοντας το κοινό. 

Το Teatro Delusio γίνεται ακόμη μία φορά η τέχνη του να

λέει κανείς τα πάντα χωρίς να πει ούτε λέξη, όπου η ποί-

ηση κατακλύζει τη σκηνή, όπου οι μάσκες κλαίνε και γε-

λάνε, ένα θαύμα που μόνο στο θέατρο μπορεί να συμβεί…

Πνευματική Εστία
Δήμου Βούλας

Ζωγραφική με

στόμα και πόδι

Εκθεση Ζωγραφικής οργα-

νώνει η Μαρία Αποστόλου

μέλος της διεθνούς ένω-

σης, Ζωγράφος, που θα γί-

νει στο Τεχνολογικό Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου, στην

αίθουσα του Μηχανουργεί-

ου από 2 έως 9 Νοεμβρίου. 

Οι ώρες λειτουργίας είναι

από τις 19.00 – 22.00

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Κυ-

ριακή 2 Νοεμβρίου , 20.00.

Μετά τη δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτω-

βρίου και την παρέλαση, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα

προχωρήσει στην Απονομή επαίνων στους μαθητές

του Λυκείου της πόλης, που εισήχθησαν σε Ανώτα-

τα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δεξίωση

στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο ΑΡΤΕΜΙΣ.

Με μεγάλη επιτυχία εγκαινιάστηκε τη Τετάρτη  22 Οκτω-

βρίου 2008 η έκθεση «Της Ολλανδίας Ελληνες», στο χώ-

ρο τέχνης ΙΧΝΗΛΑΤΟΝ.

Πλήθος φιλότεχνων και συλλέκτες πλαισίωσαν τους 9 ει-

καστικούς καλλιτέχνες που έχουν σπουδάσει στην Ολ-

λανδία, και συμμετέχουν στην έκθεση παρουσιάζοντας

επιλεγμένες δημιουργίες τους.  

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι οι ακόλουθοι:

Αγγελική Βερτσώνη, Ελένη Ζούνη, Χρήστος Λιάλιος, Μιχά-

λης Μαδένης, Γιώτα Μακαρούνη, Σοφία Ντούμα, Χρήστος

Πετρίδης, Φαέθων Στάθης, Κατερίνα Χατζηγιαννούλη.

Διάρκεια έκθεσης: Από 22 Οκτωβρίου έως και 8 Νοεμβρί-

ου 2008

Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα –Παρασκευή : 9π.μ.-9μ.μ.

Σάββατο : 9π.μ.-3.30μ.μ.

Διεύθυνση : ΙΧΝΗΛΑΤΟΝ : Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου 80,

ΒΑΡΗ Τηλ. & Φαξ. : 210.8972363

Εγκαίνια στη 

Ν. Μάκρη

Εγκαίνια του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Μάκρης

(Μόσχου 2 & Αγ. Παρασκευής, δίπλα στα Νηπιαγω-

γεία), που κατασκευάστηκε με τη συγχρηματοδότηση

της Νομαρχίας και του Δήμου, την Τρίτη 28 Οκτωβρί-

ου στις 12 το πρωί.

“Της Ολλανδίας Έλληνες”

Έκθεση ζωγραφικής

Το Μπαράκι του Βασίλη
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10

Νίκος Πιτλόγλου – Ιλιάδα Ανδρόνικου 

Νικόλας Λεβέντης Κάραγιαν

H βαθύφωνος Ιλιάδα Ανδρόνικου (με τα γυαλιά ηλίου...)

και ο υψίφωνος Νικόλας Λεβέντης Κ.  (η φάτσα...), σε μία

παράσταση παρακινούμενη από αρχέγονες μυστικές δυ-

νάμεις.

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625
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Τα Παναθήναια ήταν μια από τις μεγα-

λύτερες γιορτές . Γινόταν κάθε  4   

χρόνια (ή τα τρίτα χρόνια κάθε Ολυ-

μπιάδος) κατά το μήνα Αύγουστο

(Εκατομβαιώνα) και οι γιορτές διαρ-

κούσαν  τέσσερεις μέρες. Αυτή η γιορ-

τή  ήταν αφιερωμένη στην  Αθηνά και

στην αρχή είχε καθαρά θρησκευτικό

χαρακτήρα· λεγόταν δε “Αθήναια” –

ημέρα γενεθλίων της Θεάς. Αργότερα

με την πολιτική ένωση των κοινοτήτων

της Αθήνας σε άστυ, και ιδιαίτερα επί

Πεισιστράτου  το 566 π.Χ. διευρύνθη-

κε και απέκτησε μια ιδιαίτερη μεγαλο-

πρέπεια.  Λαμπαδηφορίες, κανηφόροι

παρθένες, γυμνικοί και λοιποί αθλητι-

κοί αγώνες, αγώνες  μουσικής και ρα-

ψωδίας, ήρθαν να προστεθούν στην

όλη τελετουργική διαδικασία.  Τότε

στη γιορτή δόθηκε και το όνομα “Με-

γάλα Παναθήναια”  και θεσπίστηκε η

βράβευση του νικητή με  τον ομώνυμο

αμφορέα. Οι αμφορείς  αυτοί, ήταν

διακοσμημένοι και γεμάτοι με λάδι-

από τις ιερές ελιές της θεάς  Αθηνάς,

-τριάντα λίτρα περίπου. Αυτό ήταν και

το έπαθλο  μαζί με ένα  δάφνινο στε-

φάνι από φύλλα της  ιερής ελιάς. Σε

αριθμό για κάθε αγώνισμα μπορούσαν

να φτάσουν και στα 120 κομμάτια,

όπως στις αρματοδρομίες. Εκλεγμένοι

άρχοντες, αργότερα οι αθλοθέτες και

οι αγωνοθέτες, επιστατούσαν  στην

ακριβοδίκαιη μοιρασιά  του λαδιού,

που αν κρίνει κανείς από τις λεπτομέ-

ρειες της όλης διαδικασίας   φαίνεται

ότι το έπαθλο αυτό, εκτός από την ηθι-

κή αξία, είχε και υλική. Η ηθική αξία

της κατοχής του Παναθηναϊκού αμφο-

ρέα,  καταδεικνύεται από την  υπερη-

φάνεια με την οποία ο κάτοχος- νικη-

τής τον στόλιζε στο σπίτι του ακόμη

και σπασμένο και τον επεδείκνυε. Αλ-

λά και η υλική του αξία, αποδεικνύεται

από την λεπτομερειακή καταγραφή

των Παναθηναϊκών αμφορέων του Αλ-

κιβιάδη, - εδώ και των σπασμένων,-που

έγινε όταν τον 5ο αιώνα κατασχέθηκε

η περιουσία του, μετά την καταδίκη

του για  τον ακρωτηριασμό των   αγαλ-

μάτων του Ερμή*.

Γενικά όμως θραύσματα Παναθηναϊ-

κών  αμφορέων** έχουν ανακαλυφθεί-

σαν ευλαβικά αναθήματα - σε κατά και-

ρούς γενόμενες ανασκαφές στον Κε-

ραμεικό, στην Ακρόπολη των Αθηνών,

στο Τριτοπάτρειο, στον ναό της Αρτέ-

μιδος και αλλαχού εντός της Ελλάδας

όπως σε Σάμο, Ρόδο και Χαλκιδική

(Όλυνθος). Ακόμη και εκτός της Ελλά-

δας όπου υπήρχε ο ελληνιστικός κό-

σμος,  όπως στην Μικρά Ασία, στην

Ιταλία, στην Κυρηναϊκή, στην Αλεξάν-

δρεια· παντού σε θραύσματα. Ακέραιοι

και σώοι  μόνο σε τάφους.

Οι Παναθηναϊκοί,  είναι αμφορείς**

που έχουν ένα στόμιο που προεξέχει

και που χωρίζεται από το λοιπό κύριο

σώμα του αγγείου με ένα πλατύ λαι-

μό σαν κολάρο.

Από τον λαιμό ξεκινούν δυο λαβές,

δηλαδή χερούλια που  προχωρούν

προς τα κάτω,  καταλήγοντας να ακου-

μπήσουν στους φαρδείς ώμους.  Το

κυρίως αγγείο είναι η κοιλιά,  που είναι

φουσκωτή και οδηγεί σε μια βάση πο-

λύ στενότερη και θα έλεγα  υποτυπώ-

δη ή και ανύπαρκτη.  Έτσι  μπορεί ο

αθλητής να το  κρατά σαν ανθοδέσμη

στην αγκαλιά του. Εξυπακούεται ότι

το όλον αγγείο δεν μπορεί να στηρι-

χθεί μοναχό του όρθιο. Το 530 π.Χ.,

στο φάτνωμα της κυρίας όψης,  βλέ-

πομε να τοποθετούνται δυο μικροί κίο-

νες με δωρικά κιονόκρανα και με ένα

πετεινό καθισμένο στο καθένα από αυ-

τά. Ο κόκορας ήταν ανέκαθεν ζώο

αγωνιστικό, μέχρι θανάτου και εδώ

αντιπροσωπεύει την αποφασιστικότη-

τα  του αθλητή να

νικήσει. Ανάμεσα

στους δύο κίο-

νες, γράφεται η

Αθηνά με την

ασπίδα της.

Στα κατοπινά

χρόνια, στην

ασπίδα βλέπο-

με χαραγμένο

το ειδικό χαρακτη-

ριστικό του κάθε αγ-

γειοπλάστη το λεγόμενο

‘‘Επιση-

μα’’. Και

αυτό

όπως εί-

παμε, εί-

ναι ειδικό

και  δείγ-

μα της

χρονικής εναλλαγής των τεχνιτών.

Καταγράφομε την “προτομή του Πήγα-

σου”, αργότερα το “Γοργόνειο”. Ίσως

εδώ και να ήτανε Γοργός το όνομα του

δημιουργού. Ολόκληρο το όνομα του

αγγειοπλάστη, για πρώτη φορά κατα-

γράφεται μόλις το 375 περίπου       π.Χ.

Έτσι αλλού διαβάζομε το  «ΒΑΚΧΙΟΣ

ΕΠΟΙΕΣΕΝ»  ή το όνομα «ΚΙΤΟΣ» που

πιθανολογείται να είναι και ο αδελφός

του. Μερικές φορές διαβάζομε και το

όνομα του Επώνυμου Άρχοντα*** της

εποχής της συγκομιδής του λαδιού ή

του αθλοθέτη ή και του αγωνοθέτη αρ-

γότερα.  Η στάση της Αθηνάς και ο

τρόπος που κρατά την λόγχη και την

ασπίδα, η θέση και ο προσανατολι-

σμός,  μας παρέχουν  τη δυνατότητα

κάποιου εποχιακού προσδιορισμού και

χρονολογικής ομαδοποίησης.

Στο πίσω μέρος του φατνώματος,

απεικονίζεται το αγώνισμα για το

οποίο το έπαθλο προορίζεται:  Δρό-

μος  απλός ή  οπλιτόδρομος, επιμέ-

ρους αγωνίσματα του πεντάθλου,

αλτήρες, παγκράτιο, πυγμαχία, ιππο-

δρομίες κτλ.…

Στην πρώτη χρονική  περίοδο η όλη

αγγειογράφηση είναι Μελανόμορφη

(Σχήμα Α’), δηλαδή φιγούρες μαύρες

σαν σκιές σε φόντο κεραμιδί. Οι λε-

πτομέρειες της φιγούρας, όπως τα

μάτια  και τα αυτιά, είναι εγχάρακτα

με οξύαιχμο εργαλείο που έδωσε τα

μόνιμα χαρακτηριστικά στην απεικο-

νιζόμενη μορφή… Αργότερα η δημι-

ουργική τεχνοτροπία μάς δίνει το

‘‘Ερυθρόμορφο αγγείο’’ (Σχήμα Β’).

Εδώ  η φιγούρα είναι σχεδιασμένη

στον ερυθροπήλινο καμβά με μαύρο

περιβαλλόμενο φόντο. Αυτή η τεχνι-

κή δίνει το δικαίωμα απεικόνισης χα-

ρακτηριστικών αναγνώρισης. Το

απεικονιζόμενο θέμα, παύει να είναι

μια επίπεδη σκιά αλλά έχει μια ζω-

ντάνια στην μορφή   και στην κίνηση.

Διακρίνομε από την αρχή του θε-

σμού και την αναγραφή  του σκοπού

«ΤΟΝ ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ». Η γρα-

φή, στοιχηδόν ή κιονηδόν (οριζόντια

ή κάθετα), κοντά στη μορφή της Αθη-

νάς ή ενίοτε και του Δία,  είναι έως

το 337 π.Χ. Αττικής διαλέκτου, όπου

ως γνωστόν από  τα φωνήεντα, μόνο

Ε και Ο υπάρχουν.

Οι  αμφορείς για τους οποίους μιλά-

με έχουν γίνει τις περισσότερες φο-

ρές από ανώνυμους μετά από κρατι-

κή παραγγελία. Ενίοτε όμως βρίσκο-

με και επώνυμα δημιουργήματα

όπως με επιγραφές  «ΥΠΕΡΕΙΔΕΣ

ΕΠΟΙΕΣΕΝ, Η ΑΝΔΡΟΓΕΝΟΥΣ»

όπου ο αγγειογράφος ήταν Αθηναί-

ος πολίτης και εκ καταγωγής Έλλη-

νας  αφού δηλώνεται και η γενιά του.

΄Αλλοτε όμως  είναι και αλλοδαπός,

όπως «ΗΟ ΛΥΔΟΣ»  ή και Σικελός:

«ΣΙΚΕΛΟΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ». Αναφέρεται

και ο ονομαστός Επίκτητος προφα-

νώς δούλος που είχε αποκτήσει την

ελευθερία του. Περίφημος καλλιτέ-

χνης υπήρξεν ο Ευφρόνιος, αλλά και

ο “άγνωστος του Βερολίνου”, που

τον λέμε έτσι γιατί το δημιούργημά

του  κοσμεί αίθουσα μουσείου στο

Βερολίνο. Ο πρώτος αμφορέας, Πα-

ναθηναϊκό έπαθλο που μπόρεσε να

χρονολογηθεί με σχετική ακρίβεια,

ήταν ένας του 530 π. Χ. και έφερε

στην ασπίδα της Αθηνάς τις εγχάρα-

κτες μορφές των τυραννοκτόνων

Αρμοδίου και Αριστογείτονα.

Θα μου πείτε, γιατί ασχολήθηκα έτσι

με αυτούς τους αμφορείς.΄Ισως για-

τί ήθελα να ξαναθυμίσω κάτι που

όλοι προφανώς ξέρομε· ότι αυτή η

γή είναι δική μας γιατί μέσα της είναι

θαμμένη  η ιστορία μας. Και σε κάθε

στιγμή ένα σπασμένο κεραμιδένιο

απόκομμα αμφορέα που έρχεται

στην επιφάνεια, απαιτεί το σεβασμό

μας. Που εμείς δυστυχώς τόσο εύκο-

λα, μα τόσο εύκολα ξεχνάμε.                      

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––

*Για τους Ερμοκοπίδες θα αναφερθούμε σε άλ-

λο άρθρο.

** Αμφορέας: απόγονός του ταπεινός,  είναι το

αιγινήτικο κανάτι. 

***Εκλεγμένος άρχοντας των Αθηναίων για ένα

χρόνο. Δινει το όνομα του στη χρονιά, προετοι-

μάζει θρησκευτικές γιορτές,  ανακρίνει υποθέ-

σεις οικογενειακού δικαίου.

Βοηθήματα

1) “Cohen”, Αθηναϊκή Δημοκρατία εκδ. Ειρμός

1992

2) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  Εκδοτικής

Αθηνών

3) Αρχείο προσωπικό Γ.Λεωνιδάκη 

4) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρου Λαρούς Βριτάνικα

Οι Αμφορείς, των Παναθηναίων 

“το Αθένεθεν άθλον”

Η 13η επιστημονική συνάντηση ΝΑ. Αττικής θα πραγματοποιηθεί

το πενθήμερο 29/10 – 2/11 στη Παιανία με την συνδιοργάνωση

του Δήμου και της Εταιρείας μελετών Νοτιοαναλοτικής Αττικής,

υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. 

Το πρόγραμμα επιγραμματικά έχει ως εξής:

Τετάρτη 29/10 

Από τις 17:00 έως 17:50 χαιρετισμοί.

1η Συνεδρία:

Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του γιατρού Γεώργιου Δ. Χατζη-

σωτηρίου

18.10 Βεκρής Ελευθέριος, Εκπαιδευτικός, φιλόλογος.

18.30 Γιαννάκης Θωμάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών.

18.50 Φιλίππου Αγγέλου Πέτρος, Αρχαιολόγος, Φιλόλογος, Δή-

μαρχος Καλυβίων.

19.10 Πρίφτης Κωνσταντίνος, Δρ. Ιατρός, θεολόγος.

19.30 Χορευτική Ομάδα Λυκείου Ελληνίων Παιανίας. (Στιγμιότυ-

πο από τον Μεσογειακό γάμο.)

20.00 Δεξίωση (Οινοποιοί της Ένωσης Οινοποιών Αμπελώνα Ατ-

τικής θα προσφέρουν κρασί της παραγωγής τους).

Πέμπτη 30/10

2η Συνεδρία:

17.00 έως 18.40, διάλειμμα, 3η Συνεδρία: 19.20 έως 20.40

Παρασκευή, 31/10

Η 4η Συνεδρία ξεκνάει στις 17.00 με τον Γιαννίρη Ηλία, Πολεο-

δόμος – Χωροτάκτης Δρ. Ε.Μ.Π.

«Η Ανατολική Αττική και το Ααντολικό Αιγαίο την Μινωϊκή εποχή».

Συνεχίζει με ομιλίες έως 18.40 τελειώνοντας με τον Πόγκα Κων-

σταντίνο, τ. Δήμαρχος Λαυρείου.

«Διάρκεια ζωής των κατοίκων του Λαυρείου και των Καλυβίων

στην περίοδο 1987 – 2007».

5η Συνεδρία:

19.20 Κουμούλα Αναστασία, Παιδοψυχίατρος

«Διερεύνηση προβλημάτων στην προσχολική ηλικία».

19.40 Ζηνέλη Καίτη, Εκπαιδευτικός

«Οι ρόλοι των δύο φύλων – γονέων στις οικογενειακές δραστη-

ριότητες. Επιρροή στις επιλογές ζωής των εφήβων».

Συνεχίζει μέχρι τις 20.40 με την Φραντζή Ηρώ, Φιλόλογος, Βι-

βλιοθηκονόμος

«Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην κοινωνική ενσωμάτωση των Με-

ταναστών. Το παράδειγμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου». 

Σάββατο 1/11

6η Συνεδρία

10.30 Οικονομίδης Γρηγόρης, Δρ. Πολ. Μηχανικός και Ευτυχία

Τζεν, Μ. Sc. Μηχανολόγος - Μηχανικός

«Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του Κέντρου Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας στην Κερατέα».

10.50 Σκαρπέλης Νικόλαος, Αν. καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας

και Γεν. Περιβάλλοντος

«Νέα γνώση για τη γεωλογία, τα μεταλλεύματα και το περιβάλ-

λον της Λαυρεωτικής».

Συνεχίζει μέχρι τις 12.30 όπου μετά από ένα σύντομο διάλειμμα

ξεκινάει η 7η Συνεδρία και τελειώνει το βράδυ στις 20.40 με τον

Γκινοσάτη Παναγιώτη, Δικηγόρος.

“Ζητήματα εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου στα Μεσό-

γεια”. 

Κυριακή 2/11

9η Συνεδρία

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10.30. Τελειώνει στις 12.30 με τον

Σπύρο Ανδρίκου. «Φωτογραφική παρουσίαση υπόγειου υδραγω-

γείου στα Γλυκά Νερά Αττικής».

Ολιγόλεπτο διάλειμμα για την 10η και 11η συνεδρία.

Αρχή ομιλιών 17.00 έως 19.40.

20.00 Συμπεράσματα

Βεκρής Λευτέρης και Νίκος Παπαγιαννάκος

20.15 Δεξίωση. 

Β’

Α’

ΙΓ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
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Το τερπνόν (κατάληψη) μετά του ωφελίμου (κλο-

πή) συνδύασαν κάποιοι μαθητές(;) στο Λύκειο

Βουλιαγμένης, αδειάζοντας κυριολεκτικά το κυ-

λικείο του σχολείου. Καθώς φαίνεται όμως, το

πλιάτσικο στα φαγώσιμα, τα αναψυκτικά και τους

καφέδες δεν τους άρκεσε αφού παραβίασαν και

την ταμειακή μηχανή αφαιρώντας όσα χρήματα

υπήρχαν μέσα. Την διάρρηξη και τις κλοπές δια-

πίστωσε το βράδυ της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου ο

υπεύθυνος του κυλικείου, τον οποίο οι καταλη-

ψίες δεν άφηναν να μπει στο σχολείο κι έτσι

αναγκάστηκε να πηδήξει από τα κάγκελα. Ειδο-

ποίησε, βέβαια, την Αστυνομία η οποία μπήκε

στο σχολείο την επόμενη ημέρα και αφού διαπι-

στώθηκε το βάσιμο της καταγγελίας, ειδικό συ-

νεργείο της Σήμανσης συνέλεξε δακτυλικά απο-

τυπώματα από τον χώρο του κυλικείου. Γεγονός

που σύμφωνα με πληροφορίες μας (η «Εβδόμη»

δημοσιεύει πάντοτε ευχαρίστως και τον αντίλο-

γο), προκάλεσε την έντονη αντίδραση του λυκει-

άρχη, ο οποίος κατσάδιασε τη σύζυγο του μι-

σθωτή του κυλικείου, επειδή άσκησε το αναφαί-

ρετο σε κάθε πολίτη δικαίωμα να καταγγείλει

στην Αστυνομία, ότι έπεσε θύμα εγκληματικής

ενέργειας.

Μήπως, όμως, βιάστηκαν πράγματι οι υπεύθυνοι

του κυλικείου. Μήπως ο λυκειάρχης σκόπευε να

τους αποζημιώσει από το ταμείο της Σχολικής

Επιτροπής; Ίσως και ο Σύλλογος Γονέων να προ-

τίθεται να συνδράμει στην αποζημίωση των πα-

θόντων! 

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί καταφαίνε-

ται ότι οι υπεύθυνοι για την κλοπή δεν μπορεί να

είναι εξωσχολικοί, αφού μπήκαν από εσωτερική

πόρτα του σχολείου.

Ομως υπεύθυνοι για τις πράξεις των ανηλίκων

μαθητών είναι οι γονείς και οι δάσκαλοί τους.

Επομένως εκείνοι πρωτίστως είναι αυτοί που

πρέπει να τους  ελέγξουν για τις πράξεις τους.

Γιατί σε άλλη περίπτωση είναι σαν να τους επι-

βραβεύουν σιωπηρά. 

Ο ωχαδερφισμός “έλα μωρέ παιδιά είναι”, και η

ατιμωρησία οδηγεί στην παραβατικότητα.

Έτσι τό ‘ριξαν  έξω τα παιδιά, λερώνοντας με το

υγρό των πυροσβεστήρων τα καθίσματα στο αμ-

φιθέατρο! 

Το πόσο στην συγκεκριμμένη κατάληψη αρμόζει

ο χαρακτηρισμός του χαβαλέ, αποδεικνύεται από

την γύμνια των αιτημάτων τους, που κατέθεσε

το δεκαπενταμελές με επικεφαλής τον λυκειάρ-

χη όταν συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Βου-

λιαγμένης. Το μόνο επιεικώς σοβαρό αίτημά

τους ήταν η «αναβάθμιση των υπολογιστών».

Αλλά και σ’ αυτό πήραν απάντηση, με απτές απο-

δείξεις, από τον δήμαρχο ότι το αίτημα έχει ήδη

εγκριθεί και αναμένεται η τυπική διαδικασία

εκταμίευσης της δαπάνης.

Όσοι άκριτα και αβασάνιστα υποστηρίζουν το

“δημοκρατικό” δικαίωμα των μαθητών να κατα-

λαμβάνουν τους ιερούς χώρους της μάθησης, τα

σχολεία, ας πληροφορηθούν ότι την Τετάρτη, 22

0κτωβρίου, στο Λύκειο της Βουλιαγμένης ψήφι-

σαν 57 μαθητές υπέρ της άρσης της κατάληψης,

22 υπέρ της συνέχισης και 5 έρριξαν λευκό. Κι

όμως η κατάληψη συνεχίστηκε από τη δυναμική

μειοψηφία που υποκινεί και συντηρεί σε κάθε

σχολείο την κατάληψη, με προφανή-πλην ανομο-

λόγητο-σκοπό απλά να μη γίνει μάθημα. (αντί-

στοιχο παράδειγμα έχουμε και για το Γυμνάσιο

Βούλας σε άλλη στήλη). Η «Δημοκρατία» των

φερόντων τις αλυσσίδες και τα λουκέτα.  Κι

όμως σε αγώνες για την Παιδεία έχει χυθεί αίμα

σε παλαιότερες εποχές κι αυτή η σημερινή κατά-

ντια είναι ύβρις σ’ εκείνους τους αγώνες.

Ας αναλογισθούν τις ευθύνες τους οι γονείς, οι

διδάσκοντες και η πολιτεία του «όσα πάνε κι όσα

έρθουν». Δρέπουμε τώρα τους καρπούς της μα-

κρόχρονης και εντεινόμενης χαλάρωσης των

ηθών και της κατάπτωσης των αξιών. Μιάς γενι-

κευμένης κοινωνικο-πολιτικής παρακμής και μιάς

πλήρους αναισθησίας και ανευθυνότητας των

όποιων ανευθυνο-υπεύθυνων. Ο ρόλος του καθη-

γητή-παιδαγωγού τείνει να εκλείψει σαν τους

δεινόσαυρους με την ξεκάθαρη συνενοχή κάποι-

ων γονέων-δυστυχώς όλο και περισσότερων-που

θεωρούν «ιερή» υποχρέωσή τους να επιπλήτ-

τουν-συχνά με σκαιό τρόπο-τον εκπαιδευτικό

εάν τολμήσει να κάνει την παραμικρή παρατήρη-

ση στο “βλαστάρι” τους. Προ ημερών μητέρα μα-

θήτριας πέρασε γενεές δεκατέσσερις καθηγητή

Γυμνασίου της περιοχής, επειδή απέβαλλε από

το μάθημά του τη νεαρή, που παρά τις συστάσεις

του καθηγητή, εξακολουθούσε να μιλάει στο κι-

νητό την ώρα του μαθήματος. Και που μετά την

αποβολή της, έλουσε τον καθηγητή της με

ύβρεις απίστευτης χυδαιότητας. Στην ηλικία των

μόλις δεκατεσσάρων ετών!

Είναι φανερό, ότι τα παιδιά, αποδέκτες του κα-

ταιγισμού αρνητικών προτύπων από όλους μας,

λίγο-πολύ, δικαιούνται να μας χλευάσουν με

τους στίχους: «εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου

μοιάζω». Ας αναλάβουμε, λοιπόν, όλοι, κράτος

γονείς και εκπαιδευτικοί, τις ευθύνες μας πριν να

είναι πολύ αργά. Φραστικές πομφόλυγες του τύ-

που «έτσι είναι τα σημερινά παιδιά, τι να κάνου-

με;» αρμόζουν σε αμπελοφιλόσοφους του καφε-

νείου και όχι σε σοβαρούς, σκεπτόμενους και

υπεύθυνους πολίτες.

Ε.Π.

Επί του πιεστηρίου
Πληροφορηθήκαμε τελευταία στιγμή πριν την εκτύπωση

της εφημερίδας και το δημοσιεύουμε με επιφύλαξη ότι

γύρω στις 11.00π.μ. 24/10 έληξε η κατάληψη στο Λύκειο.

Η αντίθεση
Υπεύθυνη στάση από τους 

μαθητές του Γυμνασίου 

Υπευθυνότητα που υπερβαίνει την ηλικία τους

επέδειξαν οι μαθητές του 15μελούς Γυμνασίου

Βουλιαγμένης κατά την συνάντησή τους με τον

δήμαρχο, Γρηγόρη Κασιδόκωστα, όπου έθεσαν

τα λειτουργικά προβλήματα που τους απασχο-

λούν, προκειμένου να αποφασίσουν εάν τελικά

θα προχωρήσουν σε κατάληψη του σχολείου.

Τα παιδιά συνόδευε ο γυμνασιάρχης Νίκος Τα-

κιάδης, που κατά γενική ομολογία ανοίγει διαύ-

λους επικοινωνίας με τους μαθητές του, λόγω

της ηπιότητας και της ευγένειάς του, αλλά κυ-

ρίως λόγω της εμπιστοσύνης που τους εμπνέει.

Στη συζήτηση που αφορούσε τα κατά πολύ σο-

βαρότερα προβλήματα  του Γυμνασίου, τα παι-

διά του 15μελούς έλαβαν συγκεκριμμένες δε-

σμεύσεις από τον δήμαρχο, που - αξίζει να ση-

μειωθεί - γίνεται άλλος άνθρωπος όταν μιλάει

με παιδιά, κατεβαίνοντας αρκετές δεκαετίες

προκειμένου να τα κάνει να νιώσουν άνετα μα-

ζί του. 

Αποτέλεσμα της υπευθυνότητας και του ενδια-

φέροντος που επεδείχθη από όλες τις πλευρές,

ήταν να αποφασίσουν τα παιδιά να μην προχω-

ρήσουν τελικά σε κατάληψη, παρόλο που-το

επαναλαμβάνουμε-τα αιτήματά τους είχαν υπό-

σταση και δεν ήταν προσχηματικά. 

Να σημειώσουμε ότι από τα 184 Γυμνάσια-Λύ-

κεια της Ανατολικής Αττικής βρίσκονται υπό κα-

τάληψη μόνο τα δέκα.

Κλοπές και βανδαλισμοί από καταληψίες(;) στο Λύκειο Βουλιαγμένης

Τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχουν δικαστές

και «εν Αθήναις» κι όχι μόνο «εν Βερολίνω»,

όπως ήθελε η παλιά παροιμιώδης έκφραση.

Αποδείχθηκε επίσης η ωμή παρέμβαση της

κυβέρνησης-καθ’ έξιν και κατά συρροή-στο

έργο της Δικαιοσύνης. Εντελώς συγχρονι-

σμένοι παρουσιάστηκαν στις απαρχές της

αποκάλυψης της «Βατοπέδιον Α.Ε.» ο πρω-

θυπουργός και ο εισαγγελέας του Αρείου Πά-

γου. Ο μεν πρώτος απέρριψε τότε την πρότα-

ση Αλαβάνου για σύσταση εξεταστικής επι-

τροπής, τονίζοντας ότι αφενός «η υπόθεση

βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης» και

αφετέρου ότι «η εξεταστική οδηγεί στην πα-

ραγραφή»!!! Ο δε κ. Σανιδάς, ενώ η έρευνα

της Εισαγγελίας Εφετών σκόνταψε ευθύς εξ’

αρχής πάνω στις εξώφθαλμες ευθύνες τριών

υπουργών, ερμήνευσε με ένα σχοινοτενές

μανιφέστο τον νόμο «περί ευθύνης υπουρ-

γών» ως νόμο «περί παραπλανήσεως υπουρ-

γών», προτιμώντας να τους εμφανίσει ως

κοινούς αφελείς παρά ως συνειδητούς συ-

νεργούς στην καταλήστευση του δημόσιου

πλούτου. 

Θα περιμένουμε να κατακαθήσει ο κουρνια-

χτός από τις δύο ψηφοφορίες στην Βουλή,

για να τοποθετηθούμε επί της ουσίας μιάς

εκάστης των προτάσεων περί εξεταστικής, ή

προανακριτικής επιτροπής, επί τη βάσει των

επιταγών του άρθρου 86 του συντάγματος,

αλλά και της καταγεγραμμένης κοινοβουλευ-

τικής εφαρμογής του. 

Προς το παρόν θα αρκεσθούμε να επισημά-

νουμε ότι ο πρωθυπουργός, αντιμέτωπος με

την πρωτοφανή παραίτηση των δύο έντιμων

εισαγγελέων και την δι’ αυτής αποκαλυφθεί-

σα προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύ-

νης από την κυβέρνησή του, κατέφυγε στην

“ηρωϊκή” πλην ασφαλή έξοδο της εξεταστι-

κής την οποία εντελώς πρόσφατα από το βή-

μα της Βουλής είχε χαρακτηρίσει-και ορθώς-

ως ενέχουσα τον κίνδυνο παραγραφής των

αδικημάτων. Και παρενέβη και πάλι εξώφθαλ-

μα στο έργο της Δικαιοσύνης ζητώντας από

τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών κ.

Καρούτσο, στις 20 Οκτωβρίου, να αποσταλεί

άμεσα η δικογραφία στη Βουλή ώστε να σω-

θούν τα προσχήματα. Από την άλλη, Κ.Κ.Ε.

και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ενώ στην αρχή συντάχθηκαν με

την Ν.Δ. επιλέγοντας την εξεταστική που θα

αναδείκνυε και τις αναμφίβολες ευθύνες των

υπουργών του Σημίτη-με την κρυφή ελπίδα

ότι θα «επαναπάτριζαν» αριστερούς ψηφο-

φόρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.-στη συνέχεια έδειξαν

να φλερτάρουν και με την ιδέα της προανα-

κριτικής, ερμηνεύοντας σωστά κάποιες δημο-

σκοπήσεις που έδειξαν ότι σημαντική μερίδα

αριστερών ψηφοφόρων προτίθεται να τιμω-

ρήσει τους σε βάρος της κάθαρσης πολιτικά-

ντικους καιροσκοπισμούς.

Οφείλω να καταγράψω την έντιμη στάση του

βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φώτη Κουβέλη, δια-

κεκριμμένου νομομαθούς και την θαρρετή

δήλωσή του ότι το άρθρο 86 προβλέπει την

παράλληλη λειτουργία των δύο επιτροπών,

ώστε και οι ευθύνες των υπουργών του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αναδειχθούν-τα ποινικά αδική-

ματα έχουν παραγραφεί βάσει της Σημίτειας

συνταγματικής αναθεώρησης που υπερψήφι-

σε τότε και η Ν.Δ.-αλλά και δια της προανα-

κριτικής να αποφευχθεί η παραγραφή των

ποινικών ευθυνών των εμπλεκόμενων υπουρ-

γών της Ν.Δ. 

Και για να επανέλθουμε στα της Δικαιοσύ-

νης, παραίτηση δικαστικών λειτουργών δεν

είχαμε ούτε στην Δίκη Κολοκοτρώνη επί Βαυ-

αρο-κρατίας, ούτε στην υπόθεση της δολο-

φονίας Λαμπράκη επί Φρειδερικο-κρατίας.

Άρα δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι οι πιέ-

σεις που ασκήθηκαν στους εισαγγελείς εφε-

τών Ηλία Κολιούση και Ελένη Σωτηροπού-

λου από τον προϊστάμενό τους κ. Καρούτσο-

ακόμα και με την χρήση διορθωτικού υγρού

στο πόρισμά τους-υπήρξαν εντονότερες από

εκείνες που δέχθηκαν οι Τερτσέτης, Πολυζω-

ίδης και ο Χρ. Σαρτζετάκης.

Μένουμε πάντως με την εξής απορία: Εάν ο

Εφραίμ Κουτσού είναι τόσο ικανός ώστε να

διασύρει και να γελοιοποιήσει πλήρως το ελ-

ληνικό κράτος, μήπως θα έπρεπε να τον αξιο-

ποιήσουμε σε κυβερνητικό θώκο; Μήπως, επί

παραδείγματι-με την αδιαμφισβήτητη ικανό-

τητά του να δημιουργεί κεκτημένα και τετε-

λεσμένα επί τη βάσει του τίποτα- θα ήταν κα-

ταλληλότερος υπερασπιστής των εθνικών

μας δικαίων από την μονίμως προσφέρουσα

τα πάντα και εισπράττουσα το απόλυτο μη-

δέν, υπουργό μας επί των Εξωτερικών; 

Εν κατακλείδι, η υπόθεση Βατοπεδίου προ-

σφέρει στον αυτο-απαξιωθέντα πολιτικό κό-

σμο της χώρας την χρυσή ευκαιρία να σπά-

σει-αν θέλει- την «ομερτά» (όρκος σιωπής)

της πολιτικο - επιχειρηματικο-εκκλησιαστικής

“Κόζα Νόστρα”, που λυμαίνεται τον δημόσιο

πλούτο. Παρουσιάζεται τώρα η χρυσή ευκαι-

ρία να σπάσει επιτέλους το ηθικό απόστημα

του δημόσιου βίου που δηλητηριάζει μετά την

μεταπολίτευση την Ελλάδα και απογοητεύει,

παροπλίζει και εκτροχιάζει την ελπίδα μας

για το αύριο της χώρας. Δηλαδή, τους νέους

μας.  

Το απόστημα πρέπει 

να σπάσει
του Γρηγόρη Δημ. Ρώντα
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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.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, εγκρί-

θηκε ψήφισμα για το θέμα της Μακεδονίας και της ξεδιάντροπης

καπηλείας της από το κράτος των Σκοπίων.

Το θέμα έφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης και το εισηγή-

θηκε ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος, ο οποίος υιοθέτησε και

μετέφερε αντίστοιχη πρόταση της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος και ο πρόεδρος Α. Κάσδαγλης, επεξεργάστηκε

την πρόταση και κατέθεσαν ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφω-

να από το Δ.Σ., το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Διακιρύττουμε [...] 

3. Είναι απαράδεκτη η εν κτυπτώ προσπάθεια παρέμβασης ισχυ-

ρού κράτους με συμφέροντα στην περιοχή, υπέρ των ανιστόρη-

των επιδιώξεων των γειτόνων μας, που ενδύονται με το μανδύα

της μεσολάβησης και των προτάσεων Νίμιτς, όπως προκύπτει από

πρόσφατες αποκαλύψεις των Μ.Μ.Ε.

4. την απόρριψη της οποίας στημένης μεσολαβητικής προσπάθει-

ας - πρότασης και η σθεναρή υποστήριξη της απόφασης των πο-

λιτικών αρχηγών του 1992 αλλά και ο αποκλεισμός του κράτους

των Σκοπίων από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και fora, εφό-

σον στην ονομασία τους περιλαμβάνεταιο η λέξη Μακεδονία,

αποτελεί πλέον μονόδρομο”.  

Παραμένουμε στην επιβράβευση του Δ.Σ. για την απόφαση πουέλα-

βε, παραβλέποντας κάποιες μεμψιμοιρίες και ανεύθυνες υπεκφυγές

κάποιων, ελάχιστων ευτυχώς, συμβούλων που τελικά συντάχθηκαν.

Ο Α. Αποστολάτος στο Δημοτικό

Συμβούλιο, αναφέρθηκε σε παλιό-

τερη συζήτηση για την κυκλοφορια-

κή ρύθμιση μπροστά στο 3ο Δημοτι-

κό Σχολείο, για να προστατευθούν

τα παιδιά.

Τότε είχαν αποσύρει το θέμα και θα

το επανέφεραν, αλλά ακόμη δεν

έχει έρθει.

Ο Α. Αποστολάτος ενημέρωσε ότι

διαθέτει ο συνδυασμός του μία πρό-

ταση που μπορεί να υλοποιηθεί και

να καλύψει απόλυτα την ασφάλεια

των παιδιών.

Κατήγγειλε δε κακοτεχνίες από τον

εργολάβο ο οποίος έχει αφήσει τα

πλέγματα 2 και 3 πόντους έξω από

το μπετόν στον αύλειο χώρο με με-

γάλο κίνδυνο για τα παιδιά.

Την καταγγελία αυτή διέψευσε ο Δ.

Κιούκης, τονίζοντας ότι δεν υπάρ-

χουν σίδερα και ότι η κατασκευή εί-

ναι εξαιρετική από όλες τις από-

ψεις! «Εχει όμως πρόβλημα το προ-

αύλιό του. Δεν είναι αρκετό και εί-

ναι σε διαφορετικά επίπεδα που δη-

μιουργούν κινδύνους για τα παιδιά.

Εχουμε ζητήσει από τον ΟΣΚ να

χρηματοδοτήσει μία μελέτη για τη

διαμόρφωση του προαυλίου», επε-

σήμανε. 

Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ποια

είναι η θέση μου.

Η καινούρια λύση του γραφείου που

έκανε την κυκλοφοριακή μελέτη

πρόσφατα δίνει μία περιμετρική κα-

τεύθυνση της πλατείας Αλσους. 

Εγώ είχα κάνει μία πρόταση (παλιό-

τερα) να μπαίνει δεξιά μέσα προς

την οδό Σμόλικα. 

Αυτές είναι οι δύο λύσεις που μπο-

ρούν να υλοποιηθούν. Δεν υπάρ-

χουν μαγικές λύσεις.

Σ.Σ. Η κατεύθυνση της κυκλοφορια-

κής κίνησης περιμετρικά της πλα-

τείας Αλσους, πιστεύουμε ότι μόνο

προβλήματα θα δημιουργήσει. Μην

ξεχνάτε ότι η πλατεία είναι χώρος

αθλοπαιδιάς και παιδικής χαράς.

Ενας χώρος που ο γονιός αφήνει

ελεύθερο το παιδί του να παίξει. 

Απ’ την άλλη είναι η εκκλησία Αγ.

Νεκτάριος, η οποία δεν διαθέτει πε-

ρίαυλο. Ο περίαυλός της είναι κυ-

ριολεκτικά ο δρόμος! Πού θα σταθεί

ο κόσμος και πού θα περνούν τα αυ-

τοκίνητα; Τα σκέφτηκαν αυτά οι με-

λετητές που θεωρούν σκόπιμο να

στείλουν την κίνηση γύρω από την

πλατεία;

Είναι δυνατόν να συμφωνούν εκ-

παιδευτικοί και Σύλλογος Γονέων

σε μια τέτοια λύση;

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας

διάταξης ήταν και η αίτηση παράτα-

σης της εργολαβικής σύμβασης με

το Δήμο για το 3ο Δημοτικό Σχο-

λείο. Το θέμα χωρίς αιτιολόγηση

αναβλήθηκε.

Εμείς θα θυμίσουμε ότι το έργο είχε

δοθεί στον εργολάβο με απευθείας

ανάθεση λόγω του επείγοντος και

με πολύ μεγαλύτερο κόστος από τις

τιμές της αγοράς. Όταν το είχαμε

επισημάνει κατηγορηθήκαμε κιόλας

ότι δεν θέλουμε να τελειώσει το έρ-

γο στο σχολείο.

Τώρα δικαιωνόμαστε; Γιατί ζητούν

παράταση και γιατί αναβλήθηκε;

Η κυκλοφοριακή  ρύθμιση στο  

3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Προκλητική συμπεριφορά των Σκοπίων κατά της

Ελλάδος καταγγέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ο Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης

Την πράξη των αρχών των Σκοπίων να προχωρήσουν σε διάβημα στην

Ελληνίδα Πρέσβη διαμαρτυρόμενες για τη δήθεν σύλληψη τεσσάρων δη-

μοσιογράφων από την ΠΓΔΜ που προσπαθούσαν να καταγράψουν τις

αντιδράσεις μικρού αριθμού ατόμων για μια στρατιωτική άσκηση στη

Φλώρινα, καυτηρίασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο επι-

κεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. 

Μιλώντας προ ημερησίας διατάξεως στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, ο

Ι. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι μια στρατιωτική άσκηση μετατράπηκε

σε μείζον πολιτικό θέμα από την κυβέρνηση της γειτονικής χώρας και με-

ταφέρθηκε στις Βρυξέλλες από τον πρωθυπουργό κ. Γκρουέφσκι. Πα-

ράλληλα ο Έλληνας ευρωβουλευτής χαρακτήρισε απαράδεκτη την αντί-

δραση των Σκοπίων για ένα πεδίο βολής εντός της ελληνικής επικράτει-

ας που χρησιμοποιείται τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον ελληνικό

στρατό για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, κατήγγειλε τον κ. Γκρουέφσκι ότι

είχε πρότινος απαγορεύσει τη διέλευση από το έδαφός της μονάδας του

ελληνικού στρατού που μετέβαινε στο Κοσσυφοπέδιο στο πλαίσιο των

συμμαχικών της υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ.
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Πολλά τα θέματα που ανοίχτηκαν

πριν την ημερήσια διάταξη.

Ο Αγγελος Αποστολάτος έβαλε

το θέμα της παραλίας, μια που ο

πρόεδρος προανήγγειλε σχετική

ημερίδα που οργανώνει ο Εξω-

ραϊστικός Σύλλογος Βούλας και

πρότεινε να συζητήσει το Δημοτι-

κό Συμβούλιο εκτάκτως  το τι θέ-

λουμε για την παραλία μας και να

καταθέσουν προτάσεις.

Για το ίδιο θέμα ο Αντιδήμαρχος

Γρ. Κωνσταντέλλος έκρινε ότι θα

ήταν πρόχειρη μια τέτοια συζήτη-

ση για την παραλία αυτή την ώρα

στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Α. Κάσδαγλης πρό-

τεινε να συστήσουν Επιτροπή με

τους αρχηγούς των παρατάξεων

και προεδρεύοντα τον ίδιο, όπου

θα επεξεργαστούν τις προτάσεις.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, αμφέβαλε

για την αποτελεσματικότητα της

Επιτροπής, επικαλούμενη ρήση

του Δημάρχου σε παλαιότερο

συμβούλιο. «Αν δεν θες να γίνει
κάτι, φτιάξε μία Επιτροπή γι’ αυ-
τό».
Τέλος υπερίσχυσε η πρόταση του

Προέδρου και η Επιτροπή θα συ-

ζητήσει και θα φέρει πρόταση στο

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μειοψηφία οι 

καταληψίες των σχολείων

Την ανησυχία του εξέθεσε ο Αγ-

γελος Αποστολάτος για τις κατα-

λήψεις στα σχολεία.

Μάλιστα αναφέρθηκε σε κατάλη-

ψη που έγινε εκείνη την ημέρα

(Δευτέρα 19/10) στο 1ο Γυμνάσιο

Βούλας, όπου ενώ το 15μελές με

μεγάλη πλειοψηφία (10 – 4) κατα-

ψήφισε την πρόταση κατάληψης,

οι τέσσερις που ήταν υπέρ, έβα-

λαν λουκέτο στην πόρτα και

έκλεισαν το σχολείο.

Ο Α. Αποστολάτος όπως περιέ-

γραψε θέλοντας να καταδείξει

προφανώς την … κατάσταση στα

σχολεία, ο ένας εκ των τεσσάρων

μαθητών έχει μείνει κατ’ επανά-

ληψη στην ίδια τάξη και οι υπό-

λοιποι τρεις είναι αλλοδαποί.

Τις «εν θερμώ» προτάσεις και του

Α. Αποστολάτου και του Π. Σωτη-

ρόπουλου ανέκοψε η φρόνιμη

σκέψη της Μαριάννας Μαυραγά-

νη, εκπαιδευτικού, η οποία με την

κουβέντα της ηρέμησε τα πνεύ-

ματα. Είπε χαρακτηριστικά: «Ως
μέλος της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας θέλω να επισημάνω ότι, αν
και είναι οδυνηρό να βλέπουμε τα
Σχολεία κλειστά και τους περισ-
σότερους μαθητές μας έξω από
αυτά, μόνη υπεύθυνη για τη λει-
τουργία των Σχολείων είναι η Εκ-
παιδευτική Κοινότητα. Ο Δήμος
έχει ευθύνη μόνο για τα κτίρια και
ό,τι αυτά αφορά. 
Η παρέμβαση δημοτικών συμβού-

λων κατά τρόπο δυναμικό θα μας
οδηγήσει σε επικίνδυνες ατρα-
πούς».

Και τα καλά των παιδιών
Η Μ. Μαυραγάνη αναφέρθηκε με

αγάπη για  τα παιδιά τονίζοντας

τα χαρίσματά τους, σε αριστεία

που έχουν πάρει μαθητές και στη

γνώση και στην άθληση. Συγκε-

κριμένα είπε: «Θα θυμίσω ότι τα
παιδιά των σχολείων μας είναι
εκείνα που μας έχουν κάνει υπε-
ρήφανους με τις επιτυχίες τους,
με πρωτιές στο διαγωνισμό της
Μαθηματικής Εταιρείας αλλά και
χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνιο
και πανευρωπαϊκό επίπεδο».

“Σουρωτήρι” το ταβάνι

του Δημαρχείου!

Το μπλακ άουτ που συνέβη προ

ημερών στο Δημαρχείο, έδωσε το

ερέθισμα στη δημοτική σύμβουλο

Νανά Καραγιάν να επισκεφθεί το

τμήμα Μηχανοργάνωσης του Δή-

μου, όπως χαρακτηριστικά είπε

και έκανε μία εκτενή αναφορά για

τη σπουδαία δουλειά που κάνουν

εκεί τρεις εργαζόμενοι και τους

αξίζουν πολλά μπράβο.

Ενας χώρος πολύτιμος και νευ-

ραλγικός με μηχανικό εξοπλισμό

πολλών πολλών χιλιάδων ευρώ.

Ακόμη έδωσε εύσημα στον Αντι-

δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο για

την συμπαράσταση και τη στήριξη

των εργαζομένων εκεί.

Αλλά  εξέθεσε και τις άθλιες συν-

θήκες που βιώνουν στο χώρο οι

εργαζόμενοι.

Ο λόγος οι «σταλακτίτες» από το

ταβάνι που τους περισυλλέγουν

σε κουβάδες στο πάτωμα. (Θυμά-

στε που είχαμε δημοσιεύσει τα

κουβαδάκια στις τουαλέτες που

μάζευαν τη βροχή; Δεν φανταζό-

μουν ότι το ίδιο γίνεται και στα

γραφεία!)

Κουβάδες λοιπόν στο δάπεδο μα-

ζεύουν ένα μαύρο ζουμί από πίσ-

σα, που ρέει από τη μόνωση της

οροφής, που έχει προφανώς κα-

ταστραφεί. Κουβάδες στον πιο

νευραλγικό χώρο του Δημαρχεί-

ου, όπως ενημέρωσε η Νανά Κα-

ραγιάν, αφού εκεί βρίσκονται μη-

χανήματα πολλών πολλών χιλιά-

δων ευρώ που συντονίζουν όλη

την ηλεκτρονική και τηλεφωνική

διασύνδεση του Δήμου!

Ειχαν προϋπολογίσει 45.000 ευ-

ρώ πέρυσι  για την ανακατασκευή

του αλλά διέθεσαν μόλις τις

5.000. Τις υπόλοιπες τις πήγαν σε

άλλα έργα! Προφανώς έκριναν

ότι δεν χρειάζεται να γίνει το έρ-

γο. Είναι πιο εύκολα τα κουβαδά-

κια.

Για τις Τροπολογίες φορολογικού

στους ΟΤΑ έκανε λόγο ο Ι. Σκου-

μπούρης

Όπως ξέρετε υπάρχει ένα ζήτημα

στην Αυτοδιοίκηση γενικότερα

που έχει να κάνει με τις τροπολο-

γίες που έφερε η Κυβέρνηση στο

τελευταίο φορολογικό Νομοσχέ-

διο και αφορούν κατά κάποιο τρό-

πο την κατάργηση του Αυτοδιοί-

κητου στην Τ.Α., ενημέρωσε ο

σύμβουλος.

Σε όλη τη χώρα εκδίδονται ψηφί-

σματα από τους ΟΤΑ που ζητάνε

να το πάρει πίσω. Εχει πάρει ανά-

λογο ψήφισμα και το Νομαρχιακό

Συμβούλιο.

Τώρα φτιάχνει άλλη μια Επιτροπή

ελέγχου σκοπιμότητας και όχι νο-

μιμότητας επιχειρεί το  Αρμόδιο

Υπουργείο για τους ΟΤΑ, και πρέ-

πει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να το

γυρίσει πίσω ως απαράδεκτο,

πρότεινε ο σύμβουλος.

Το θέμα έμεινε για το επόμενο

δημοτικό Συμβούλιο.

Αννα Μπουζιάνη

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

Θανόπουλος: Αποφά-
σεις παίρνουμε κύριε
Πρόεδρε, αλλά δεν βλέ-
πω να γίνεται τίποτα.
Κάσδαγλης: Από εμάς
εξαρτάται κύριε Θανό-
πουλε.

Για την παραλία

«Η πρώτη ενέργεια της Επι-
τροπής να είναι η υλοποίη-
ση της προηγούμενης από-
φασής μας», επεσήμανε

εύστοχα ο Ι. Σκουμπούρης.

Για τα θέματα που αφο-

ρούν πρωτόκολλα παρα-

λαβής έργων δεν τα ψη-

φίζω, γιατί επιβλέποντες

και παραλαμβάνοντες εί-

ναι οι ίδιοι άνθρωποι!!  
Αγγελος Αποστολάτος

Τρίτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, με απόντα το

δήμαρχο. Σίγουρα αυτό κάτι σημαίνει, ήδη άρχισε να φαίνεται…

Η Ν. Καραγιάν αγανακτισμένη ζήτησε να άρει την

ψήφο της, αφού ξεγελάστηκε. «Μιλούσε για 4 σκα-
λάκια και έχει φτιάξει σημεία και τέρατα», ήταν τα

λόγια της. «Εχει καταπατήσει κοινόχρηστο χώρο,
έχει κλείσει το δρόμο του δασικού και έχει ανεβάσει
…ορόφους τις σκάλες. Υπάρχει κίνδυνος και δεν
μπορεί να περάσει ούτε πυροσβεστικό σε περίπτω-
ση πυρκαγιάς». 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δ. Κιούκης απάντησε ότι το

δημοσίευσε και η «Εβδόμη». Δήλωσε δε ότι πήγε με

τον Δήμαρχο και τον τοπογράφο και διαπίστωσαν «ιδί-

οις όμμασι” τις κατασκευές που έχουν γίνει. Και έχουν

γίνει μεγάλες αυθαιρεσίες, όπως και από τον πιο κάτω

ιδιοκτήτη, διαπιστώσαμε την παρανομία και έχουν  επι-

βληθεί όλα τα νόμιμα, όπως επιβάλλονται οπουδήποτε

υπάρχει καταγγελία. Γι’ αυτό να είστε σίγουρη».

Καραγιάν: Εχουν επιβληθεί πρόστιμα γι’ αυτό εδώ.

Κιούκης: Βεβαίως, έχουν κανονιστεί όλα, τα πάντα.

Καραγιάν: Δηλαδή, να έρθω αύριο στο Δήμο να μου
δείξετε τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί;
Κιούκης: Δεν ξέρω αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα.(!!)
Θα επιβληθούν.
Η Διευθύντρια της Πολεοδομίας Ηλιοπούλου, που

βρίσκόταν εκεί ενημέρωσε ότι: «Οι αυθαιρεσίες που
έχει κάνει είναι εκτός ρυμοτομικής γραμμής. Είναι
σε κοινόχρηστο χώρο και δεν άπτεται της Πολεοδο-
μίας! Η Πολεοδομία αναλαμβάνει μόνο τις αυθαιρε-
σίες που είναι μέσα στο οικόπεδο. Οντως έχει κάνει
αυθαιρεσίες και πρέπει να επιβληθούν από τη Δημο-
τική Αστυνομία τα πρόστιμα και να κατεδαφιστούν».

Δηλαδή αν κάποιος χτίσει μέσα στο δρόμο δεν επι-
λαμβάνεται η Πολεοδομία; Είναι η δική μας απορία.

“Θεωρώ ότι ξεγελάστηκα… Ζητώ την ψήφο μου πίσω”

Νανά Καραγιάν
Εδωσαν άδεια για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ιδιοκτήτη ακινήτου στο Πανόραμα (οδός Αριστεί-

δου) και έχτισε …κάστρα επικαλούμενος πάντα την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου!

Είχαμε γράψει σχετικά σε προηγ. φύλλο μας με παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, κάτι που επεσήμανε

και ο Αντιδήμαρχος Δ. Κιούκης: «το έγραψε και ο Εβδόμη».
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Την περασμένη Κυριακή (19/10),

το Μουσείο Βορρέ πλημμύρισε

από μαθητές των σχολείων της

Παιανίας. Ο Δήμος Παιανίας, σε

συνεργασία με τα σχολεία της

πόλης όλων των βαθμίδων, διορ-

γάνωσε εκδήλωση προκειμένου

να παρουσιαστούν τα αποτελέ-

σματα του διασχολικού σχεδίου

δράσης (project), «ΑΝΙΧΝΕΥΟ-
ΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ Ν.Α. ΑΤΤΙ-

ΚΗ - Ο Λόγος της Επιστήμης συ-
ναντά το Λόγο της Κοινωνίας».

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γ.Δάβα-

ρης χαιρετίζοντας την εκδήλωση

εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποί-

ησή του για την αγαστή συνεργα-

σία των σχολείων της πόλης

όλων των βαθμίδων, διδασκόντων

και διδασκομένων, φορέων και

δήμου.

Στο χώρο της εκδήλωσης εκτέθη-

καν εργασίες των μαθητών των

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης της πό-

λης με διάφορα  θέματα όπως: 

Ιο Νηπιαγωγείο:

«Η αξία της αμπελοκαλλιέργειας
για την περιοχή μας» 
2ο Νηπιαγωγείο: 

«Παιανία-Η πόλη μου» 
3ο Νηπιαγωγείο: 

«Τα Μουσεία του τόπου μας»
4ο Νηπιαγωγείο: 

«Το σταφύλι - Ο τρύγος»

Ιο Δημοτικό Σχολείο: 

«Παραδοσιακά Παιχνίδια» 
2ο Δημοτικό Σχολείο:

«Από το Λιόπεσι του χθες στην
Παιανία του σήμερα» 

3ο Δημοτικό Σχολείο: 

«Η ρύπανση στην περιοχή μας»
4ο Δημοτικό Σχολείο 

«Παραδοσιακά Παιχνίδια» 

Διασχολικό σχέδιο Δράσης στην Παιανία 
«ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗ: 

Ο Λόγος της Επιστήμης συναντά το Λόγο της Κοινωνίας»

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

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

κιν. 6932.216052

Οι Rotary Κορωπίου τίμησαν την Αγγελική Τσεβά
Ο Ροταριανός Ομιλος Κο-

ρωπίου, σε μια όμορφη

βραδιά, που δόθηκε η ευ-

καιρία σε μέλη και φίλους

να ανταμώσουν μετά την

καλοκαιρινή ραστώνη σε

κέντρο στην περιοχή του

Καρελά, την περασμένη

Παρασκευή 17/10, τίμησε

την καλλιτέχνιδα γέννημα

θρέμα Κορωπιώτισα Αγγε-

λική Τσεβά για την 45 χρο-

νη προσφορά της.

Η Διοικητής Μαίρη Δελη-

βοριά, στον χαιρετισμό της

βραδιάς μεταξύ άλλων εί-

πε: Για τους Ροταριανούς ο

Οκτώβριος είναι ο μήνας
του Επαγγελματία. Γιατί
για το Ρόταρυ ο επαγγελ-

ματισμός είναι συνυφασμέ-
νος με το ήθος, το σεβα-
σμό του συναδέλφου και
των κανόνων του ανταγω-
νισμού, την επιχειρηματική
δεοντολογία, την προαγω-
γή της ηθικής στον επαγ-
γελματικό χώρο.

[...] Μόνο ο ορισμός για το
επάγγελμα περιέχει την

έννοια του βιοπορισμού.
[...] Το επάγγελμα σύμφω-
να με το Ρόταρυ υπακούει

στον 4πλό έλεγχο:
– Είναι αλήθεια;
– Είναι δίκαιο για όλους;
– Προάγει την καλή θέληση
και τη φιλία;
– Θα είναι επωφελές για
όλους τους ενδιαφερόμε-
νους;

Στη συνέχεια χαιρέτισε τη

βραδιά ο πρόεδρος του Ρο-

ταριανού Ομίλου Κορωπίου

Αντ. Γεωργάκης και στη συ-

νέχεια παρουσίασε την Αγ-

γελική Τσεβά η συγγραφέ-

ας και βιβλιοκριτικός Ελένη

Γκίκα, με πολύ ζεστά λό-

για.

Η Αγγελική Τσεβά ευχαρί-

στησε με συγκίνηση για

την τιμή που της επεφύλα-

ξαν, και παρουσίασε σλάι-

ντς με το έργο της.

Η Διοικητής Μαίρη Δεληβοριά χαιρετίζει την εκδήλωση. Αριστερά της ο πρόεδρος του Ρόταρυ
Κορωπίου Αντώνης Γεωργάκης.

Η Αγγελική Τσεβά χαιρετίζει
την εκδήλωση και λέει  δύο
λόγια για το έργο της.

...Εγιναν όλοι παιδιά.

Ιο Γυμνάσιο:

«Παιανία-Μεσόγεια: τόπος συνάντησης ανθρώπων και ιδε-
ών»
2ο Γυμνάσιο:

«Πολιτιστικά Προγράμματα του 2ου Γυμνασίου Παιανίας» 
Δημοσθένειο Λύκειο 

«Φύση και Περιβάλλον»
To πρόγραμμα περιελάμβανε θεατρικά δρώμενα με τη

συμμετοχή των παιδιών, παραδοσιακούς χορούς, συναυ-

λία από τους μαθητές και έκλεισε με δεξίωση.

Χόρεψαν με τις παραδοσιακές φορεσιές κορίτσια κι αγόρια.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

Η παρουσίαση μιας πλούσιας σε υλικό και αι-

σθήματα έκδοσης με τίτλο «ΜΑΡΑΘΩΝ» πραγ-

ματοποιήθηκε την περασμένη  Κυριακή 19

Οκτωβρίου στο Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου.

Μία έκδοση που γεννήθηκε από ένα φωτογρα-

φικό λεύκωμα και την αγάπη του Δημάρχου για

την πόλη του, τον Μαραθώνα. Για την πόλη που

φέρει το βαρύ φορτίο της ιστορίας και την πόλη

που σήμερα καλείται να κρατήσει την αξία της

και την κληρονομιά της.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης ανάμεσα σε ένα

μεγάλο πλήθος επισήμων και απλών πολιτών,

ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και μίλη-

σε από καρδιάς για την έκδοση αυτή. 

«Ο Μαραθώνας, εκτός από γενέθλια γη, είναι

για μένα ένα από τα ωραιότερα μέρη του κό-

σμου, που συνδυάζει αρμονικά τη φυσική ομορ-

φιά με την ιστορία  και την πολιτιστική κληρο-

νομιά. 

Το καλοκαίρι του 2006, εξέδωσα ένα φωτογρα-

φικό λεύκωμα, με σκοπό να αποκτήσει ο ανα-

γνώστης μια γενική εικόνα του Μαραθώνα.

Η πρώτη αυτή έκδοση, σηματοδοτούσε επίσης

την αντίληψή μου για τον τρόπο της διαχείρισης

του κοινού μας μέλλοντος, του μέλλοντος του

Μαραθώνα, αφού απετέλεσε την προσωπική

μου κατάθεση στον στίβο της προεκλογικής

αναμέτρησης. Τότε είχα δώσει στον εαυτό μου

μια υπόσχεση. Χάρις στην ανεκτίμητη βοήθεια,

πολλών και αγαπημένων ανθρώπων, που τους

ευχαριστώ ονομαστικά στο τέλος του βιβλίου,

είχα την τύχη να εκπληρώσω την υπόσχεσή

μου. 

Είναι η παρούσα έκδοση «ΜΑΡΑΘΩΝ». 

Δεν είναι απλά η καταγραφή της ιστορίας του

ΜΑΡΑΘΩΝΑ, δεν είναι η απαρίθμηση από τα

πλούσια αχνάρια που τα χιλιάδες χρόνια αυτής

της ιστορίας άφησαν στον τόπο μας.

Είναι το όχημα που μεταφέρει το όραμά μας. 

Να γίνει ο Μαραθώνας σύμβολο ειρήνης σ’ όλο

τον κόσμο με πρεσβευτή τον μαραθώνιο δρόμο

και την φλόγα του μαραθωνίου». Ηταν μερικά

από τα λόγια του Δημάρχου Σπύρου Ζαγάρη,

συγκινησιακά φορτισμένος για την πραγματο-

ποίηση του ονείρου του.

Το βιβλίο προλογίζουν ο πρωθυπουργός  Κώ-

στας Καραμανλής και ο πρώην υποψήφιος Κυ-

βερνήτης Μάικλ Δουκάκης.

Το βιβλίο έχει δύο κύριες ενότητες.

• Η πρώτη ενότητα «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΗ» όπου

αναπτύσσονται η τοπογραφία, η μυθολογία, η

μνημειογραφία, η περίφημη Μάχη του 490 π.Χ.,

ο Μεσαιωνικός Μαραθώνας και ο νεώτερος Μα-

ραθώνας.

• Η δεύτερη ενότητα «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟ-

ΜΟΣ». Εδώ αναπτύσσονται η γέννηση του μα-

ραθωνίου δρόμου, οι Ολυμπιακοί μαραθώνιοι, ο

μαραθώνιος στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται οι

μεγάλοι Έλληνες και ξένοι μαραθωνοδρόμοι και

η φλόγα του μαραθωνίου.

Τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση του βιβλί-

ου ο δήμαρχος παραχώρησε στην Δημοτική επι-

χείρηση, που ανέλαβε την έκδοση. Όμως, τόνι-

σε,  κάθε οικογένεια του Μαραθώνα δικαιούται

να πάρει από ένα αντίτυπο.

Επεσήμανε ακόμη ο δήμαρχος ότι: “Το βιβλίο

αυτό είναι μια κατάθεση στο ταμείο της συλλο-

γικής μνήμης και συνείδησης της πόλης μας.

Αφιερώνεται σ’ όλους τους κατοίκους αλλά κυ-

ρίως στους νέους.  Γιατί πρέπει περισσότερο

εκείνοι, να συνειδητοποιήσουν την αξία του

Μαραθώνα, την αξία της κληρονομιάς τους. Μό-

νον έτσι θα δουλέψουν όχι μόνο για την διάσω-

σή της, αλλά και για την ανάπτυξή της.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συντέλεσαν

στην πραγματοποίηση αυτής της έκδοσης” 

Για την έκδοση μίλησαν ο δημοσιογράφος Δημ.

Παπαναγιώτου, η Γεν. Γραμ. Επικοινωνίας

Μαργ. Παπαδά και η ολυμπιονίκης  Βούλα Πα-

τουλίδου.

Παρευρέθηκαν πολλοί νομαρχιακοί σύμβουλοι,

δημοτικοί άρχοντες και θεσμικοί φορείς.

“Μαραθών”, μία έκδοση για την πόλη του Μαραθώνα

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου οι

μαθητές των τμημάτων

Α1,2,3,4 , Β1  και Γ4 του 1ου

Γενικού Λυκείου Παλλήνης,

που διδάσκονται ως πρώτη ξέ-

νη γλώσσα τη Γαλλική, με τη

βοήθεια της καθηγήτριάς τους

Ιωάνναςς Μπαραμπούτη οργά-

νωσαν στην Αίθουσα Εκδηλώ-

σεων του Σχολείου «Κυλικείο»

με σπιτικά φαγητά, γλυκά και

αναψυκτικά. Ο σκοπός της

δραστηριότητας αυτής ήταν η

συγκέντρωση χρημάτων προ-

κειμένου να προσφερθούν στο

Σύλλογο Παιδιών Με Νεοπλα-

σματική Ασθένεια “Η ΦΛΟΓΑ”.

Η οργάνωση από την πλευρά

των μαθητών ήταν άριστη και η

ανταπόκριση, τόσο του συνό-

λου των μαθητών, όσο και των

διδασκόντων ήταν συγκινητι-

κή.

Οι εκπαιδευτικοί με σημείωμά

τους προς την εφημερίδα ευ-

χαριστούν μέσα από τις στή-

λες της, ιδιαίτερα τους γονείς

των μαθητών, οι οποίοι στήρι-

ξαν τη δημιουργική ιδέα των

παιδιών τους και συνέβαλαν

καθοριστικά στην υλοποίηση

και επιτυχία της.

Και κλείνουν λέγοντας: «Τέλος

πρέπει να προσθέσουμε ότι,

αυτό που μας ενδιαφέρει πε-

ρισσότερο σε μια παρόμοια

εθελοντική πρωτοβουλία δεν

είναι τόσο τα χρήματα που θα

συγκεντρωθούν. Είναι κυρίως

το μήνυμα που ελπίζουμε πως

περάσαμε στους μαθητές μας,

πως “η υγεία δεν είναι κεκτη-

μένο και αυτονόητο αγαθό” και

“πως η αρρώστια δεν χτυπάει

την πόρτα του διπλανού μας

αλλά αντίθετα μπορεί να χτυ-

πήσει και τη δική μας”».

«Εθελοντική σχολική δραστηριότητα»

Στιγμιότυπο από το “Κυλικείο”. Ο Γυμνασιάρχης Αν. Μπουντουβάς περιστοιχισμένος από τους μα-
θητές.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης με την  Λένα Τριαντα-
φύλλη Γραμματέα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή.
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Μια νέα διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και

την διαφύλαξη του φυσικού τοπίου της Ανατολικής Αττικής ει-

σάγεται από την Νομαρχία προκειμένου να δίδονται άδειες κο-

πής δέντρων από την πολεοδομική υπηρεσία για την ανέγερση

οικοδομών σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης.

Με ομόφωνη απόφαση του Ν.Σ, μετά από εισήγηση του Νο-

μάρχη, προκειμένου οι επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο και οι

κοπές δέντρων να είναι οι ελάχιστες, αλλά και να διασφαλίζε-

ται η τήρηση των όρων και περιορισμών που τίθενται σε κάθε

μία περίπτωση, θεσμοθετείται η εξής διαδικασία σε δύο στάδια:

Α) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική η

υποβολή βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο η Κοινότητα που θα

πιστοποιεί την θέση, τον αριθμό και το είδος των υφισταμένων

δέντρων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διά-

γραμμα της υπό έκδοση αδείας, έτσι ώστε η αρχιτεκτονική επι-

τροπή της Πολεοδομίας να έχει πλήρη γνώση της πραγματικής

κατάστασης για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.

Β) Για την σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα κοινής ωφε-

λείας είναι υποχρεωτική η υποβολή και βεβαίωσης από τον οι-

κείο Δήμο ή Κοινότητα που θα πιστοποιεί την τήρηση των

προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια για την κοπή των

δέντρων.

Η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα με

την υπογραφή σχετικού μνημονίου εφαρμογής με την Νομαρ-

χία Ανατολικής Αττικής.

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα και ο Νομάρχης δήλωσε: «με

την αλλαγή της διαδικασίας που θεσπίζουμε δημιουργούμε τις

προϋποθέσεις ώστε να περιορίσουμε την αλλοίωση του φυσι-

κού περιβάλλοντος. 

Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε την συ-

νεργασία όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής μας,

γεγονός που θα επιτρέψει την άμεση υλοποίηση της ομόφωνης

απόφασης του Ν. Σ.»

Η έκδοση οικοδομικής άδειας θα συνοδεύεται με βεβαίωση του Δήμου, για τα δέντρα 

που υπάρχουν στο ακίνητο  αποτυπωμένα σε τοπογραφικό διάγραμμα

Απόφαση της Νομαρχίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                                           

ΨΗΦΙΣΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματεί-

ου Υπαλλήλων Δήμου Αρτέμιδας, με αφορμή

την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για δημιουρ-

γία δύο (2) νέων Δημοτικών Επιχειρήσεων με τη

μορφή «Κοινωφελούς Επιχείρησης» και «Ανώ-

νυμης Εταιρείας», σε έκτακτη συνεδρίασή του

(22/10, αποφάσισε:

• Καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή που για ακό-

μη μια φορά απαξιώνει πλήρως το συνδικαλιστι-

κό όργανο των εργαζομένων του Δήμου και την

καλεί, έστω την ύστατη στιγμή, να μην προχω-

ρήσει στη δημιουργία των δύο Δημοτικών Επι-

χειρήσεων και να καθίσει στο τραπέζι των δια-

πραγματεύσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο

του Σωματείου μας με σκοπό την επανεξέταση

των αρμοδιοτήτων, των όρων και κανονισμών

λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων αλλά

και των συμβάσεων πρόσληψης του προσωπι-

κού τους. Το πρόσφατο παρελθόν είναι αδιά-

ψευστός μάρτυρας της πορείας των Δημοτικών

Επιχειρήσεων.

• Καλεί τον Δήμαρχο Αρτέμιδος και τους Αντι-

δημάρχους να ασχοληθούν με τα πραγματικά

και ουσιαστικά προβλήματα των υπηρεσιών και

των εργαζομένων του Δήμου και όχι μόνο με

την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, δίνο-

ντας άμεσα λύσεις.

• Προκηρύσσει προειδοποιητική 4ωρη Στάση

Εργασίας την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2008 για

τους εργαζόμενους του Δήμου από ώρα 11:00

έως τέλος εργασίας για την πρωινή βάρδια και

από τις 18:00 έως τις 22:00 για την απογευμα-

τινή βάρδια, για την υπεράσπιση του Δημόσιου

και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του

Δήμου και την αποτροπή κάθε προσπάθειας

ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης τους,

από όπου κι αν αυτή προέρχεται.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας,

δεν είναι υποχρεωμένο μόνο να διεκδικεί τα δι-

καιώματα των εργαζομένων, αλλά να προστα-

τεύει και να διεκδικεί  την ενίσχυση, την ανα-

βάθμιση, την σωστή οργάνωση και λειτουργία

των υπηρεσιών του Δήμου με μοναδικό στόχο

καλύτερες παροχές προς τους Πολίτες.

Από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Α.Ε.;
όχι απαντούν στις δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε.

οι υπάλληλοι του Δήμου

Αντίθετο το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου στη δημιουργία Δημο-

τικών Επιχειρήσεων  με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας. Ετσι στην ανακοίνω-

ση του Δήμου ότι προωθεί Δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε. συνεδρίασαν έκτακτα,

κατήγγειλαν τη Δημοτική Αρχή, εξέδωσαν ψήφισμα και καλούν σε κινητοποίη-

ση τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου με 4ωρη στάση εργασίας.

Την αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής

των τοπικών και περιφερειακών αρχών

στην προσπάθεια υλοποίησης της μετανα-

στευτικής πολιτικής υπογράμμισαν οι συμ-

μετέχοντες στο σεμινάριο με θέμα «ο ρό-
λος των πόλεων και των περιφερειών
στην ένταξη των μεταναστών», που οργά-

νωσε η ΤΕΔΚΝΑ και η Επιτροπή Περιφε-

ρειών.

Σημειώνεται ότι ο ρόλος των τοπικών και

περιφερειακών αρχών είναι καθοριστικός

για την υλοποίηση των πολιτικών ένταξης,

αλλά και την προώθηση του διαπολιτισμι-

κού διαλόγου, που αποτελεί θέμα ζωτικής

σημασίας για την ένταξη των μεταναστών.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου παρου-

σίασαν ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δημή-

τρης Καλογερόπουλος και ο Claudio

Martini πρόεδρος

της Επιτροπής «Συ-

νταγματικά θέματα,

ευρωπαϊκή Διακυ-

βέρνηση και χώρος

ελευθερίας, ασφά-

λειας και Δικαιοσύ-

νης» της ΕΤΠ.

Ο Γεν. Γραμματέας

του Υπουργείου

Εσωτερικών Πάτρο-

κλος Γεωργιάδης, σύμφωνα με όσα είπε

στο συνέδριο, το Ταμείο Ενταξης που έχει

εγκριθεί από την Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει

δράσεις για την υλοποίηση των πολιτικών

ένταξης των μεταναστών. Το ποσό που

αντιστοιχεί στη χώρα μας ανέρχεται σε

28 εκατομ. ευρώ. Η υλοποίηση των δρά-

σεων θα ξεκινήσει από δύο βασικούς πυ-

λώνες. Την Τ.Α. και τις ΜΚΟ με τελικούς

δικαιούχους τους μετανάστες. 

Σε μήνυμα δε που απέστειλε ο Αντιπρόε-

δρος της Ε. Επιτροπής, Jacques Barrot

ανέφερε ότι έχει εγκριθεί το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Ενταξης, το οποίο παρέχει χρημα-

τοδοτική ενίσχυση για την υλοποίηση των

πολιτικών ένταξης ύψους 825 εκατ.ευρώ

για την περίοδο 2007-2013.

Επί του θέματος, λόγω της καταφανούς
σοβαρότητας, θα επανέλθουμε, με ενδε-
λέχεια.

Σεμινάριο για την μεταναστευτική

πολιτική από την ΤΕΔΚΝΑ

Τι ισχύει εργασιακά για

την 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ;

Η 28η Οκτωβρίου σύμφωνα με το άρθρο 4

παρ. 2 του Β.Δ. 748/1966 είναι ημέρα προ-

αιρετικής αργίας. Έτσι, η λειτουργία των

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απα-

σχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν

αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια

του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι

υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον απο-

φασισθεί αυτό. Έχει διαπιστωθεί, όμως,

ότι σε μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις

δεν λειτουργούν και επομένως χαρακτηρί-

ζεται ως κατ΄ έθιμο αργία.  
Πηγή: ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.

Από το  2005 τα αρμόδια Υπουργεία δεν συνερ-

γάστηκαν με τους βιοκαλλιεργητές για να θε-

σπίσουν νομοθεσία που θα κατοχυρώνει τις αγο-

ρές τους. Τουναντίον το ΥΠΑΝ θέλησε να τις

κλείσει και να τις εντάξει στις συμβατικές λαϊ-

κές αγορές. Έκτοτε υπήρξαν διάφορα σχέδια

από την πλευρά των Υπουργείων, τα οποία κα-

τέληξαν στο Πρ. Διάταγμα 115 για τις Αγορές

των Βιοκαλλιεργητών. Ένα διάταγμα που προέ-

κυψε αγνοώντας τις προτάσεις τους, τη γνωμο-

δότηση του ΣτΕ καθώς και την Κοινοτική Διαδι-

κασία που προβλέπεται για τέτοιου είδους νομο-

θετήματα (Οδηγία 98/34).

Οι προσπάθειες των Υπουργείων Ανάπτυξης και

Αγροτικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησαν το 2005 να

κλείσουν τις Αγορές των Βιοκαλλιεργητών επι-

τέλους ευοδώνονται, γράφει ο Σύλλογος Βιο-

καλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής και άλ-

λες τρεις επίσης Σύλλογοι σε δελτίο που μας

απέστειλαν.

Με αυτό το ΠΔ τις κλείνουν δίχως αμφιβολία!

Όπως αντίστοιχοι νόμοι συρρίκνωσαν την πα-

ρουσία των πραγματικών παραγωγών στις συμ-

βατικές λαϊκές αγορές, το ίδιο επαναλαμβάνε-

ται και με τις Αγορές των Βιοκαλλιεργητών και

μάλιστα εις διπλούν. Διπλή γραφειοκρατία, δι-

πλό κόστος, διπλοί περιορισμοί και συνολικά δι-

πλός παραλογισμός. Είναι πλέον φανερό ότι

ενοχλεί πάρα πολύ οι παραγωγοί να έχουν δικές

τους αγορές! 

Γιατί άραγε, έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια

συγκρότησης αντικινήτρων για τους αγρότες,

για τους βιοκαλλιεργητές και για την ανάπτυξη

της βιολογικής γεωργίας;

Για ποιο λόγο άραγε το αρμόδιο Υπουργείο για

την πάταξη της ακρίβειας στερεί από τους κατα-

ναλωτές την απευθείας προμήθεια της τροφής

τους από τον ίδιο τον παραγωγό της; Γιατί ο μό-

νος δρόμος που δείχνουν σε παραγωγούς και

καταναλωτές είναι οι μεσάζοντες;

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Βιοκαλλιεργητών

των Αγορών καταψήφισαν ομόφωνα ως απαρά-

δεκτο αυτό το διάταγμα και αρνούνται να το

εφαρμόσουν.

Καλούν την κυβέρνηση να το αποσύρει τώρα!

Απαιτούν τη νομική κατοχύρωση της δεκαπεντα-

ετούς πρακτικής τους και του θεσμού τους,

όπως συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη (farmers

markets).

Οι Αγορές των Βιοκαλλιεργητών είναι έργο των

ίδιων των παραγωγών, βρίσκουν τη στήριξη της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των καταναλωτών

εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Προσπαθούν να  κλείνουν τις βιολογικές λαϊκές!
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ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Ο ένας Δήμος μετά τον άλλον, με αποφάσεις των

δημοτικών συμβουλίων μειώνουν το δημοτικό φόρο

και τα τέλη σε άτομα με αναπηρία.

Ετσι ο Δήμος Κορωπίου, στο τελευταίο Δ.Σ. (14/10)

ψήφισε ομόφωνα τη μείωση κατά 50% για άτομα με

αναπηρίες στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

Συγκεκριμένα: Η μείωση αφορά οικογένειες που

έχουν ένα ή περισσότερα άτομα με ποσοστό χρό-

νιας αναπηρίας 67% και άνω. Το μέτρο θα ισχύει για

ένα ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο που βρίσκεται

στο Δήμο Κορωπίου και στο οποίο διαμένει μόνιμα

το άτομο με αναπηρία. 

Πληροφορίες: 

Οι δικαιούχοι μποορούν να τηλεφωνούν στο Τμήμα

Προσόδων του Δήμου Κορωπίου (Αττικής 12,  210-

6626294, Ισόγειο)  και να κάνουν χρήση  αυτών των

ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Κρωπίας ανακοινώνεται ότι έχουν

ήδη ξεκινήσει  οι εγγραφές  και η

λειτουργία  των Τμημάτων:  

• Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων «Οι

Ασκεπείς»

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε

Σάββατο  στη νέα αίθουσα του

Πνευματικού Κέντρου  (Νικολάου

Ντούνη 6, 2ος Όρ.) από τις 6 έως

τις 9 το βράδυ. 

•Θεατρικό Παιδικό Εργαστήριο

(αφορά μαθητές Δ’ Ε’ και Στ΄Δη-

μοτικού) 

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε

Σάββατο  στη νέα αίθουσα του

Πνευματικού Κέντρου  (Νικολάου

Ντούνη 6, 2ος Όρ.) από τις 11 έως

2 το μεσημέρι. 

• Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήριο

(αφορά μαθητές –τριες Γυμνασί-

ου-Λυκείου)

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Κυ-

ριακή στη νέα αίθουσα του Πνευ-

ματικού Κέντρου  (Νικ. Ντούνη 6,

2ος Όροφ.) από τις 11 έως 2 το

μεσημέρι. 

Tηλέφωνα επικοινωνίας και πλη-

ροφορίες: 

10- 60 26 270 & 210-662 56 82 κα-

θώς και στo 

e-mail : pkkoropi@pkkoropi.gr

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο στην

οδό Νικολάου Ντούνη 6 στον 2ο

Όροφο.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη όπως εί-

χε υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή γί-

νεται στο 1ο κτίριο του Κορωπίου

επεκτείνοντας τις  εγκαταστάσεις

της 

Εκθεση 

ζωγραφικής

για την 28η

Οκτωβρίου

Στα πλαίσια της 28ης

Οκτωβρίου, ο Δήμος Κορω-

πίου, παράλληλα με τις κα-

θιερωμένες εκδηλώσεις, θα

παρουσιάσει Έκθεση ζω-

γραφικής με θέμα την 28η

Οκτωβρίου στο Πνευματικό

Κέντρο από τα παιδιά του

ΚΔΑΠ Δήμου Κρωπίας «Τα

παιδιά μας συμμετέχουν

στο Δήμο»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

Από το Δασονομείο Κορωπίου  κοινοποιήθηκε στο

Δήμο η απάντησή του για τις καταγγελίες που αφο-

ρούσαν την περιοχή Προφήτη Ηλία,  Στρογγύλι Κο-

ρωπίου.  Σύμφωνα με αυτή,  το Δασονομείο διαπί-

στωσε παραβάσεις εντός των δημοσίων εκτάσεων,

που αφορούν στη ρίψη μπάζων στην περιοχή Στρογ-

γύλι Κορωπίου, και συγκεκριμένα στη θέση Προφή-

της Ηλίας και υπέβαλλε μηνύσεις κατά των παραβα-

τών. 

Οι περιπολίες στην περιοχή συνεχίζονται και σε πε-

ρίπτωση νέων παραβάσεων θα προβεί στις προβλε-

πόμενες από το νόμο ενέργειες.

Κ ο ρ ω π ι ώ τ ι κ α  ν έ α

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). 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Εθελοντική αιμοδοσία

πραγματοποιεί η Δημοτική

Τράπεζα Αίματος  σε συ-

νεργασία με το Νοσοκο-

μείο «Αμαλία Φλέμιγκ» την

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο

Δημοτικό Γυμναστήριο

(Αδριανού 13) από τις 5 το

απόγευμα έως 8 το βράδυ. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα των γιγα-

ντιαίων διαφημιστικών πινακίδων, που

τοποθετούν ΥΠΕΧΩΔΕ και Δήμοι

στους δρόμους, επανέρχεται με ένα

δραματικό τρόπο, αφού από στοιχεία

της Τροχαίας, άνθρωποι σκοτώνονται

πάνω σ’ αυτές και άλλοι τραυματίζο-

νται σοβαρά. 

Παράνομες κρίθηκαν από το Συμβού-

λιο της Επικρατείας και αναμένεται ο

κάθε Δήμος (πολλοί το έχουν πράξει,

όπως ο Δήμος Βούλας, ο Δήμος Αγ.

Παρασκευής κ.ά.) να προχωρήσουν

στο ξήλωμά τους, ακόμη και αν δεν τις

έχουν τοποθετήσει οι Δήμοι.

Τρόποι υπάρχουν, θέληση χρειάζεται. 

Η  δημοτική σύμβουλος Πόπη Ζινέλη

είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με

την τοποθέτηση πρόσφατων πινακίδων

στο Δ.Σ. (1/10). 

Οπως μας ενημερώνει με δελτίο τύπου

στο πρόσφατο Δ.Σ. (22/100 ζητήθηκε η

δυνατότητα σχολισμού της απάντησης

του Δημάρχου, αλλά απορρίφθηκε με

αιτιολογία "το ένα λεπτό που προβλέ-
πει ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ." 

«Με λύπη μου αναγκάσθηκα να τους
υπενθυμίσω ότι τα τέσσερα λεπτά που
απαιτούνται για να παρουσιάσουμε τις
απόψεις μας δεν αποτελούν τροχοπέ-
δη στη λειτουργία του Δ.Σ. αλλά και
πάλι δεν τα κατάφερα», γράφει στο

δελτίο τύπου.

Αλλωστε την αφαίρεση των πινακίδων

έχει ζητήσει και ο εξωραΊστικός Σύλ-

λογος του Πανοράματος Παλλήνης.

Αλλα ήθη

Απορία μας δημιουργεί η συμπεριφορά

αυτή στο Σώμα του Δ.Σ. Παλλήνης,

που εμείς το είχαμε ως πρότυπο άψο-

γου κανόνα λειτουργίας, με λόγο και

στον δημότη!

Παράνομες οι διαφημιστικές πινακίδες
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Η διεθνής οικονομική κρίση που εκδηλώ-

νεται και στην ελληνική οικονομία, πλήτ-

τει σκληρά του μισθωτούς, συνταξιού-

χους, ανέργους, νέους εργαζόμενους,

ευρύτερα λαϊκά στρώματα, μεταξύ αυ-

τών και τη μεγάλη μάζα των Μικρών και

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Αυτός είναι

και ο κύριος λόγος των τελευταίων κινη-

τοποιήσεων, διεκδικώντας μέτρα στήρι-

ξης τους (πιστώσεις, ασφαλιστικό, φορο-

λογία, ωράριο, κά). Δυστυχώς η κυβερνη-

τική πολιτική, γυρίζει μια ακόμα φορά την

πλάτη στους μικρο-επιχειρηματίες, ενώ

για τους τραπεζίτες έχει ανοικτό το

«πουγκί» των παροχών, διαθέτοντας το

τεράστιο ποσό των 28 δις€ (11% του

ΑΕΠ), στο όνομα δήθεν στήριξης των κα-

ταθετών.  

Επιδείνωση των όρων δανεισμού

Ειδικότερα λόγω της χρηματοπιστωτικής

κρίσης, έχει κλείσει η «στρόφιγγα» των

δανείων στις ΜΜ-Επιχειρήσεις, ενώ έχει

αυξηθεί το επιτόκιο δανεισμού. Το λεγό-

μενο Ταμείο Εγγυοδοσίας δανείων για κε-

φάλαια κίνησης (ΤΕΜΠΜΕ), αποτελεί στα-

γόνα στον ωκεανό (μέχρι σήμερα έχουν

στηριχθεί μόλις 4.500 μικροεπιχειρημα-

τίες από τις εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη

τη χώρα και ιδιαίτερα στην περιοχή Αττι-

κής). Η κρίση έδειξε την αποτυχία των νε-

οφιλελεύθερων συνταγών για ελευθερία

αγορών, απορύθμιση, ιδιωτικοποιήσεις,

ελαστικές εργασια-

κές σχέσεις, λιτότη-

τα, κά. Οι νέοι φόροι

(κυρίως έμμεσοι)

στον προϋπολογισμό 2009, θα επιδεινώ-

σουν περαιτέρω τη θέση τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ζωτικής σημασίας την

εξασφάλιση πιστώσεων με ευνοϊκούς

όρους στις ΜΜ-Επιχειρήσεις και τη συ-

γκράτηση των επιτοκίων. Αυτό προϋπο-

θέτει ισχυρό τομέα κρατικών τραπεζών

με την ανάλογη πολιτική. Προτείνει σε

πρώτη φάση η Εθνική να τεθεί υπό δημό-

σιο (με μετατροπή των κονδυλίων ενί-

σχυσης σε μετοχικό κεφάλαιο) και από

κοινού με την ΑΤΕ και Ταχυδρομικό Ταμι-

ευτήριο, να εφαρμόζουν πολιτική χρημα-

τοδότησης της οικονομίας και των ΜΜ-

Επιχειρήσεων με οικονομικά, αναπτυξια-

κά, κοινωνικά κριτήρια, προστατεύοντας

ταυτόχρονα τις λαϊκές καταθέσεις από

τον πληθωρισμό και τους κινδύνους της

χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Ασφαλιστικό και φορολογικό
Στον ασφαλιστικό τομέα, ο ΟΑΕΕ βρίσκε-

ται υπό κατάρρευση. Το αναλογιστικό έλ-

λειμμα με ορίζονται 50ετίας, φθάνει τα 52

δις €, ενώ η περιουσία του αγγίζει μόλις

τα 0,6 δις €. Με ληξιπρόθεσμα χρέη 300

εκατ. €, μοιραία θα καταφύγει σε πλειστη-

ριασμό περιουσιακών στοιχείων. Τα απο-

θεματικά δεν φθάνουν ούτε για συντάξεις

δύο μηνών. Η μέση σύνταξη ανέρχεται σε

527 €, ενώ μόλις 5% των συντάξεων είναι

πάνω από 1.000€. Το σενάριο αύξησης

των εισφορών οδηγεί σε οικονομικό

στραγγαλισμό, ενώ η ενδεχόμενη μείωση

συντάξεων σε απόλυτη εξαθλίωση. Ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ προτείνει την άμεση στήριξη του ΟΑ-

ΕΕ, με κάλυψη των ελλειμμάτων και στή-

ριξη κατά 2/3 από τον κρατικό προϋπολο-

γισμό (ή 0,52% του ΑΕΠ). Χορήγηση πλή-

ρους σύνταξης στην 37ετία, δωρεάν δη-

μόσιο σύστημα υγείας, κά.

Όσον αφορά το φορολογικό, η κυβέρνηση

ακολουθεί πολιτική φοροεπιδρομής στο

λαϊκό εισόδημα, με φορολόγηση του αφο-

ρόλογητου (12.000 €), ενώ ταυτόχρονα

μειώνει τη φορολογία των μεγάλων επι-

χειρήσεων από 25% στο 20%. Αυτό ση-

μαίνει εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχο-

λούμενοι και μικροί ΕΒΕ, καλούνται να

πληρώσουν φόρο 900-1.000 € το χρόνο

και οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις τουλάχι-

στον 1.500 € για τις ανεξέλεγκτες χρή-

σεις. Το μέτρο είναι ιδιαίτερα σκληρό για

τους νέους των 500 και 600 €, που δου-

λεύουν με δελτίο παροχής υπηρεσιών, κα-

θώς τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους

βιοπαλαιστές. Κατά τα άλλα «ισχύει» η

δήλωση του κ. πρωθυπουργού ότι….«με

το νέο προϋπολογισμό δεν επιβάλλεται

κανένας νέος φόρος».! 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει άμεση ανάκληση του μέ-

τρου, αύξηση αφορολόγητου στα 15.000

€ και πάταξη της φοροδιαφυγής των

«εχόντων και κατεχόντων» (ανέρχεται 25-

30% των φορολογικών εσόδων). Αύξηση

φορολογίας των μεγάλων εισοδημάτων

και κατάργηση φορολογικών προνομίων

των μεγάλων επιχειρήσεων. Μείωση έμμε-

σων φόρων και φορολογίας μισθωτών-συ-

νταξιούχων για ενίσχυση της αγοραστικής

δύναμης και τόνωση της ζήτησης στην

αγορά. Απλοποίηση φορολογικής νομοθε-

σίας, κλείσιμο των χρήσεων με την κατά-

θεση των δηλώσεων στην εφορία, πάταξη

διαφθοράς μερίδας εφοριακών που ζη-

τούν «μίζες» για ευνοϊκή φορολογική με-

ταχείριση, κά.

Σενάρια κατάργησης 

της Κυριακάτικης αργίας
Μόνιμη επιδίωξη των μεγάλων εμπορικών

επιχειρήσεων είναι η διεύρυνση του ωραρί-

ου των καταστημάτων και κατάργηση της

Κυριακάτικης αργίας. Ο Εμπορικός Σύλλο-

γος Αθήνας και ο ΣΕΛΠΕ (πολυκαταστήμα-

τα και Super-Markets), πρωταγωνιστούν σε

αυτήν την προσπάθεια, ζητώντας 57 ώρες

εβδομαδιαίας λειτουργίας και 10 Κυριακές

ανοικτές το χρόνο, στο όνομα πάντα… της

εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Δυστυ-

χώς η κυβέρνηση, μέσω του υφυπουργού

Γιώργου Βλάχου, απάντησε ότι εξετάζει το

ζήτημα, παρ’ ότι η ΓΣΕΒΕ, όσο η Ομοσπον-

δία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και η ΓΣΕΕ, είναι

αντίθετοι (οδηγεί σε επιδείνωση των συν-

θηκών απασχόλησης μισθωτών και επαγ-

γελματιών). Όσον αφορά τους καταναλω-

τές, η συντριπτική πλειοψηφία, σύμφωνα με

έρευνα της GPO, είναι ευχαριστημένη με το

σημερινό ωράριο. Το κύριο πρόβλημα είναι

η ακρίβεια και η οικονομική στενότητα, εξ’

αιτίας της ασκούμενης πολιτικής. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος στα σχέδια υπο-

νόμευσης της Κυριακάτικης αργίας και διεύ-

ρυνσης του ωραρίου. Τάσσεται υπέρ της

48ωρης εβδομαδιαίας λειτουργίας με 3

απογεύματα κλειστά. Είναι επίσης αντίθε-

τος στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, ενώ

ζητά την καταπολέμηση των ποικίλων «καρ-

τέλ» που με την επιβολή τιμών, καταδυνα-

στεύουν μικροπαραγωγούς, επαγγελματίες

και καταναλωτές.  

Η κρίση πλήττει σκληρά 

τις ΜΜ-Επιχειρήσεις της Αττικής

του Γιάννη Τόλιου, 
Οικονομολόγου, μέλος Πανελλαδικού 

Συντονιστικού ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση του  βουλευτή ΛΑ.Ο.Σ.,

Μάκη Βορίδη

Η κυβέρνηση δηλώνει συνεχώς ότι θέλει να καταπολεμήσει

την φοροδιαφυγή, ενώ κάνει λόγο για «φορολογική δικαιοσύ-

νη», όπως με το πρόσφατο φορολογι-

κό  νομοσχέδιο. Απορίας άξιον λοιπόν,

είναι το γιατί δεν καταπολεμά το πα-

ραεμπόριο, από το οποίο υπολογίζεται

ότι χάνονται τουλάχιστον 2 δις€ το

χρόνο, από τα φορολογικά έσοδα του

Δημοσίου.

Πέρα από τη ζημιά που προκαλείται

στον εμπορικό κόσμο της χώρας, λό-

γω του αθέμιτου ανταγωνισμού, το

οργανωμένο παραεμπόριο χρησιμο-

ποιεί ως λιανοπωλητές, δεκάδες χιλιάδες παρανόμων μετανα-

στών. Επιπλέον, τα διάφορα πωλούμενα είδη είναι συνήθως

πολύ χαμηλής ποιότητας και δεν ελέγχονται από κανέναν κρα-

τικό φορέα.

Το πρόβλημα με το παραεμπόριο πλήττει κυρίως τις μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελλη-

νικής οικονομίας.     

Παραεμπόριο 

και φοροδιαφυγή

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ

ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ!

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής Βασίλης Οικονό-

μου στον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με πληροφορία ότι κλεί-

νουν τα υποκαταστήματα ΟΤΕ στη Βάρκι-

ζα και Καπανδρίτι και ζητάει να μην υπάρ-

ξει διακοπή λειτουργίας τους, γιατί όπως

σημειώνει στην ερώτησή του: Ένα τέτοιο

ενδεχόμενο βρίσκει αντίθετους τους πο-

λίτες της ευρύτερης περιοχής της Αν. Ατ-

τικής και πολύ περισσότερο των περιο-

χών που απειλούνται άμεσα.

Γνωρίζετε πως τα εν λόγω υποκαταστή-

ματα εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των

καταναλωτών των περιοχών αυτών αλ-

λά και των γύρω περιοχών των Δήμων

που αναφερθήκαν παραπάνω. Η απόφα-

ση να διακοπεί η λειτουργία των κατα-

στημάτων του ΟΤΕ μόνο επιβλαβής

μπορεί να είναι για τον ΟΤΕ, όταν μάλι-

στα αναφερόμαστε σε περιοχές που γνωρίζουν αυξανόμενη

πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία έτη. 

www.oikonomoub.gr 
η νέα Ιστοσελίδα 

του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου 

Η νέα ιστοσελίδα του βουλευτή βρίσκεται στο διαδίκτυο

για καθημερινή επικοινωνία στο www.oikonomoub.gr  

Είναι ένας χώρος προβληματισμού, ανοιχτού διαλόγου

και συγχρόνως ενημέρωσης των πολιτών, για την κοι-

νοβουλευτική δράση, τις παρεμβάσεις και τις δραστη-

ριότητες του Β. Οικονόμου. Ένα βήμα έκφρασης, όχι

μόνο των θέσεων του αλλά και των δικών σας απόψε-

ων, σημειώνει ο βουλευτής, με στόχο τη δημιουργία
ενός πρωτοποριακού χώρου ανταλλαγής ιδεών για τα
σημαντικά ζητήματα της χώρας μας αλλά και της περι-
φέρειας μας, της Αττικής. 

Ετοιμο αλλά κλειστό
το κλειστό Γυμναστήριο στην Κάντζα

Ερώτηση των βουλευτών Ντίνου Βρεττού και Βασίλη Οι-

κονόμου προκάλεσε η μέχρι σήμερα καθυστέρηση λει-

τουργίας του Κλειστού Γυμναστηρί-

ου στην Κάντζα.

Το έργο αυτό είναι έτοιμο όπως ση-

μειώνουν οι  βουλευτές από τις αρ-

χές του 2007, αλλά κατά μυστήριο

τρόπο δεν λειτουργεί. Εξηγήσεις

δεν δίνουν ούτε τα Υπουργεία ούτε

ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κά-

ντζας προβλέπεται να χρησιμοποιείται από το 2ο Γυμνά-

σιο και Λύκειο Παλλήνης κατά την διάρκεια των πρωινών

ωρών και από όλους τους κατοίκους της πόλης κατά τις

απογευματινές ώρες καθώς είναι και το μοναδικό Κλει-

στό Γυμναστήριο της περιοχής της Παλλήνης, ενώ κατό-

πιν συνεννόησης θα μπορεί να εξυπηρετεί και τις ανά-

γκες των άλλων σχολείων της περιοχής.  

Αδικη η απώλεια του ΕΚΑΣ από

τους δικαιούχους του επιδόματος

απόλυτης αναπηρίας

Ερώτηση  κατέθεσε η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για

θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Στην ίδια ερώτηση επισημαίνεται η

ανάγκη για άμεση αναθεώρηση από

το Υπουργείο Απασχόλησης αυτής

της ρύθμισης καθώς δεν είναι σωστό

να συνεκτιμάται το επίδομα απόλυτης

αναπηρίας ως εισόδημα καθώς αποτε-

λεί απαραίτητο και συχνά όχι επαρκές

βοήθημα για την κάλυψη των μεγά-

λων και πάγιων αναγκών που σχετίζο-

νται με την αναπηρία.

Αναγκαία η 2η γλώσσα στα σχολεία
Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα

Η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας στην εποχή μας

είναι αναγκαίο μορφωτικό εφόδιο για τον καθένα. Η πολιτεία

όφειλε, λοιπόν, να εξασφαλίσει την ουσιαστική εκμάθησή τους

μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, με ενιαία, για τα δώδεκα χρό-

νια του σχολείου, συστηματική διδασκαλία, τις αναγκαίες ώρες,

με προγράμματα και δωρεάν βιβλία υψηλής ποιότητας, μόνιμους

εκπαιδευτικούς με τακτική επιμόρφωση και στήριξη.

Όπως, όμως, συμβαίνει γενικώς στην «δημόσια και δωρεάν παι-

δεία μας», η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποκριτι-

κές πράξεις του Υπουργείου Παιδείας.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 25, ΤΡΙΤΗ 28 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10

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) 8992.130ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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

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

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.

ΡαφήναΡαφήνα. Ζητείται κυρία μέχρι 40 ετών, ως εσωτε-

ρική για την εξυπηρέτηση κυρίου 65 ετών, ο οποίος δεν

είναι κατάκοιτος και αυτοεξυπηρετείται.

Τηλ. 2294023351, κιν.: 6998765678 κ. Μίμη.
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. . . γ ια την υγειά μας

Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή με συμπτώματα ψυ-

χικά και σωματικά, που εμφανίζονται αναπάντεχα και μπορεί

να είναι υπερβολικά σε διάρκεια και ένταση. Εξαιτίας των

συμπτωμάτων αυτών υπονομεύεται η ικανότητα του ατόμου

να αντεπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες

και ασχολίες.

Ένας στους δέκα ανθρώπους θα νοσήσει από κατάθλιψη κά-

ποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του και η συχνότητα εμ-

φάνισης αυξάνεται με την ηλικία. 

Στις γυναίκες η κατάθλιψη είναι 2 φορές συχνότερη παρά

στους άνδρες, δεδομένου του συνδυασμού βιολογικών και

γενετικών παραγόντων (συμπεριλαμβανομένων των ορμονι-

κών αλλαγών στις διάφορες φάσεις της ζωής τους). Άλλοι

παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι το εργασιακό στρες,

στρεσογόνα γεγονότα της ζωής (τοκετοί, αποβολές, ανα-

τροφή παιδιών, οικογενειακές υποχρεώσεις, φροντίδα ηλι-

κιωμένων γονιών) και οι πολλαπλοί κοινωνικοί ρόλοι που

αναγκάζεται να παίξει μια γυναίκα.

Παρ’ ότι μπορεί να έχουν ίδια συμπτώματα με τους άνδρες

όταν αισθάνονται κατάθλιψη, οι γυναίκες τα αντιλαμβάνο-

νται διαφορετικά. Αισθάνονται ότι είναι διαρκώς κουρασμέ-

νες, έχουν συναισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, ανημπο-

ριάς και απελπισίας, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Συνή-

θως, χρειάζονται χρόνο μέχρι να αποφασίσουν να αντιμε-

τωπίσουν το πρόβλημα με τη βοήθεια κάποιου ειδικού.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες μπορεί επίσης να εμφανίσουν δευ-

τερογενή κατάθλιψη ως συνέπεια σωματικών νοσημάτων,

σε συνδυασμό με τις άλλες απώλειες που μπορεί να έχουν

σ’ αυτή την ηλικία (απώλεια κοινωνικής θέσης, εισοδήματος,

πιθανός θάνατος συντρόφου ή φίλων, απώλεια ανεξαρτη-

σίας λόγω της σωματικής νόσου). 

Έτσι, συμπτώματα όπως η μείωση των κοινωνικών επαφών

και δραστηριοτήτων, η ελάττωση λήψης πρωτοβουλιών, το

άγχος και η ανησυχία μπορεί να αντιπροσωπεύουν την πα-

ρουσία κατάθλιψης.

Με τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα η κατάθλιψη μπορεί να

αντιμετωπιστεί, αρκεί να ζητήσει κανείς βοήθεια. Η θερα-

πεία περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υπο-

στήριξη, ή συνδυασμένη αγωγή φαρμάκων και ψυχοθερα-

πείας. 

Σημαντικό είναι να προσφέρεται στον πάσχοντα συναισθη-

ματική υποστήριξη, δηλαδή να αντιμετωπίζεται με κατανόη-

ση και στοργή από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλ-

λον. Σημαντικά ωφελεί επίσης η ισορροπημένη διατροφή και

η προσπάθεια τήρησης μιας στοιχειώδους καθημερινής ρου-

τίνας.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον ψυχολόγο σας:

➢ Αν νιώθετε λυπημένη, αγχώδης, ή χωρίς διάθεση.

➢ Αν κοιμάστε λίγο, ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί ή το αντί-

θετο, κοιμάστε υπερβολικά.

➢ Αν έχει μειωθεί η όρεξη σας, ή αντίθετα έχει αυξηθεί και

έχετε πάρει βάρος.

➢ Αν νιώθετε συνεχώς νευρική και ανήσυχη.

➢ Αν δεν έχετε επιθυμία για σεξουαλικές σχέσεις.

➢ Αν έχετε σωματικά συμπτώματα (πονοκεφάλους, ναυτία,

ζαλάδες, πόνους στα πόδια ή στα χέρια) που δεν υποχωρούν.

➢ Αν έχετε δυσκολία συγκέντρωσης, μνήμης, ή λήψης απο-

φάσεων.

➢ Αν νιώθετε κούραση ή απώλεια ενέργειας. 

➢ Αν νιώθετε αισθήματα ενοχής, απαισιοδοξία, μοναξιά.

➢ Αν δεν επιθυμείτε πλέον τη συναναστροφή με ανθρώπους

που κάποτε σας ευχαριστούσαν και κλείνεστε στο σπίτι.

➢ Αν όλα μοιάζουν πληκτικά, ανιαρά, χωρίς νόημα.

➢ Αν αδιαφορείτε για την προσωπική σας υγιεινή, δε μερι-

μνάτε για την εμφάνισή σας.

➢ Αν κάνετε σκέψεις για αυτοκτονία ή θάνατο.

Ιωάννα Βαρδάκου

Ψυχολόγος, MSc
Επιστημονική Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού 

Κέντρου Βάρης, ΨυχοΣύνθεση

Πρόγραμμα Προληπτικής 

Ιατρικής στην Παλλήνη

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δημοτική Υγεία» στα

Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Παλλήνης (Υψηλάντου 3),

θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής

από 15/09/2008 έως 15/12/2008.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1) Προληπτικό έλεγχο της πνευμονολογικής λειτουρ-

γίας με: 

• Σπειρομέτρηση • Οξυμετρία (Μέτρηση οξυγόνου)

2) Μέτρηση σακχάρου

3) Έλεγχο καρδιακής λειτουργίας & αρτηριακής πίεσης

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

210 6668888 & 210 6668944

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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10  7μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. με 14 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

6. Επί αίτησης του Ε. Κουσαθανά σχετικά με παράταση

συμβάσεως μίσθωσης του καταστήματος “Αγνάντι”.

10. Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης του έργου: Ανέγερ-

ση Γυμνασίου Βουλιαγμένης.

11. Επί αίτησης Κουμπή σχετικά με προσφορά για συμβι-

βαστική προσκύρωση τμήματος παλαιού καταργηθέ-

ντος δρόμου επί της Μενελάου 3 ιδιοκτησίας.

12. Επί αίτησης της Λ. Λάτση σχετικά με προσκύρωση τε-

μαχίων οικοπέδου συνολικού εμβαδού 785,92τ.μ. επί

της οδού Ανέμων.

13. Ανακατασκευή τσιμεντοδρόμων με αντιολισθηρό οδό-

στρωμα σε διάφορους οδούς.

14. Εγκριση εκτέλεσης δημοπράτησης εργων: ι) Κατα-

σκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για την υποδοχή κά-

δων μηχανικής αποκομιδής”, ιι) Κατασκευή βάσεων

εργασίες και τοποθέτηση ιστών φωτισμού σε διάφορα

σημεία της πόλης και ιιι) Επισκευές-αποκαταστάσεις

και λοιπές εργασίες σε διάφορους κοινόχρηστους χώ-

ρους του Δήμου.

Κ α τ ά θ λ ι ψ η
Εποχιακή Κατάθλιψη

Κατά την έναρξη του φθινοπώρου σε πολλά άτομα παρουσιάζεται

η αποκαλούμενη εποχιακή κατάθλιψη (Seasonable Affective

Disorder ή SAD). Πρόκειται για μία μορφή κατάθλιψης που δεν

διαφέρει πολύ από την συνηθισμένη καταθλιπτική διαταραχή. Η

εποχιακή συναισθηματική διαταραχή αναγνωρίζεται ως μια ειδική

μορφή κατάθλιψης. Συνήθως με την κατάλληλη θεραπεία, δεν

εξελίσσεται σε σοβαρή μορφή κατάθλιψης.

Η εποχιακή κατάθλιψη, είναι συχνότερη στις βόρειες χώρες από

ότι στην Ελλάδα γιατί συνδέεται με την μειωμένη ηλιοφάνεια.

Βιολογικά, συνδέεται με τα μειωμένα επίπεδα της σεροτονίνης,

ουσίας που παράγεται από τον εγκέφαλο και η οποία είναι αυξη-

μένη τους μήνες με περισσότερη ηλιοφάνεια.    

Τα συμπτώματα της εποχιακής κατάθλιψης εκδηλώνονται συνή-

θως κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και κορυφώνονται τους χει-

μερινούς μήνες όπου η έκθεση στον ήλιο είναι χαμηλότερη και το

κρύο συχνότερο.  Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπιας ή μέτριας

έντασης. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορούν να εξελι-

χθούν σε σοβαρότερα. Αυτά μεταξύ άλλων είναι η κούραση, η

αδιαφορία για τις συνήθεις δραστηριότητες, η κοινωνική αποξέ-

νωση, η έντονη επιθυμία για κατανάλωση φαγητών πλούσιων σε

υδατάνθρακες και η πρόσληψη βάρους.  Συχνά, τα συμπτώματα

κατάθλιψης υποχωρούν όταν φτάνει ή άνοιξη και η διαταραχή πα-

ραμένει σε ύφεση σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Υπολογίζεται ότι το 10% -20% του πληθυσμού υποφέρει από

ήπιες μορφές εποχιακής κατάθλιψης. Η συχνότητα της πάθησης

αυξάνεται σημαντικά στις γυναίκες. Το 70%-80% των περιπτώσε-

ων αφορά γυναίκες. Δηλαδή για κάθε 4 γυναίκες, μόνο 1 άνδρας

πάσχει από την κατάθλιψη αυτή. Το πρώτο επεισόδιο εποχιακής

κατάθλιψης συμβαίνει συνήθως στις ηλικίες μεταξύ 25 και 35

ετών. Μπορεί να παρατηρηθεί και σε μικρές ηλικίες. Συνήθως

όμως τα άτομα που πάσχουν έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη. 

Η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή μπορεί να είναι μέρος

ενός γενικότερου ή σοβαρότερου προβλήματος κατάθλιψης. Τα

άτομα που αισθάνονται ότι έχουν συμπτώματα κατάθλιψης σε

σχέση με το φθινόπωρο και το χειμώνα, πρέπει να εξετάζονται

από ειδικούς. 

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια, τότε η αύξηση της έκθεσης στον

ήλιο μπορεί να βελτιώνει την κατάσταση. Ένας μεγάλος περίπα-

τος, η αύξηση των δραστηριοτήτων έξω σε ανοικτούς χώρους, η

διαρρύθμιση του σπιτιού ή του γραφείου για περισσότερη έκθεση

στο ηλιακό φως, είναι σε θέση να βοηθούν. Επίσης η σωματική

άσκηση και οι τεχνικές διαχείρισης του στρες, συμβάλλουν στη

βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του ασθενούς. 

Εάν εσείς ή κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας έχει συμπτώ-

ματα κατάθλιψης τότε επιβάλλεται να ζητήσετε άμεσα βοήθεια

από έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο, νοσοκομείο ή άλλο γιατρό. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 45.000,00€ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΣΑΤΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 19093/21-10-2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική

δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατά-

ξεων του Π. Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο:

«Καθαρισμός φρεατίων 2008»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.815,12€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και

θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και ΣΑΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 05 Νο-

εμρβίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέ-

χουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου

Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Στα πλαίσια σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2009 καλού-

νται όλοι οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κρωπίας καθώς και όσοι Δη-

μότες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου μέχρι 15-11-2008.

Γήπεδο Βάρης, Δευτέρα 20/10,  

ΑΟ ΒΑΡΗΣ – ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ: 1 - 3

Στην «παρθενική» της εμφάνιση στην Α’ κατηγορία της

Ε.Σ.Π.Α.ΑΑ η γυναικεία ομάδα πέτυχε σημαντική εκτός έδρας

νίκη με 1-3 σετ απέναντι στην ομάδα της ΒΑΡΗΣ. Η νίκη απο-

κτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αφενός γιατί επιτεύχθηκε

απέναντι στην ομάδα που είχε αντιμετωπίσει στον περσινό τε-

λικό του Final-4 ανόδου της Β’ κατηγορίας (υπενθυμίζουμε ότι

το αποτέλεσμα ήταν και πάλι νικηφόρο 3-0 σετ αλλά βάση συ-

στήματος ανέβηκαν και οι δύο ομάδες) και αφετέρου γιατί η

ομάδα της ΒΑΡΗΣ έχει ενισχυθεί με τρία (3) νέα πρόσωπα

στην αρχική της σύνθεση (σε αντίθεση με την αρχική εξάδα

της Παλλήνης που ήταν ακριβώς η ίδια). Επιπλέον οι δύο ομά-

δες, ως «νέες» στη μεγάλη κατηγορία έχουν σαν κύριο στόχο

την παραμονή τους και κατά συνέπεια η ΠΑΛΛΗΝΗ, αν και πο-

λύ νωρίς στο πρωτάθλημα, απέκτησε ένα μικρό πλεονέκτημα.

Δηλώσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού:

Ο προπονητής της Παλλήνης Δημ. Παπαϊωάννου, μετά το τέ-

λος του παιχνιδιού δήλωσε: “ Ήταν μία ουσιαστική  νίκη. Δεν
ήμασταν σταθεροί στην απόδοσή μας όμως αυτό δικαιολογεί-
ται καθώς ήταν μόλις η 1η αγωνιστική. Με προβλημάτισε ότι
χαλαρώσαμε υπερβολικά μετά τα δύο πρώτα νικηφόρα σετ και
θα το συζητήσω ιδιαίτερα με τις αθλήτριές μου καθώς ευτυχώς
σήμερα δεν το πληρώσαμε”.

Νικηφόρο ξεκίνημα για το Γυναικείο

Τμήμα Βόλλεϊ του Α.Ο. Παλλήνη

Νικηφόρα πέρασε η Ομάδα του Κυανού Αστέρα Βάρης

από την Ανάβυσσο κερδίζοντας 0-1 τον Σαρωνικό Ανα-

βύσσου στον αγώνα Κυπέλλου την Τετάρτη, 15/10. 

Δεν έγινε το ίδιο όμως και στον αγώνα Πρωταθλήματος

με την ίδια ομάδα που διεξήχθη το Σάββατο 18/10 αφού

η ομάδα της Βάρης έχασε 2-3 από τον Σαρωνικό. 

Η ομάδα Παίδων του Συλλόγου Κυανούς Αστήρ Βάρης

συνέτριψε την ομάδα Α.Ο. Βουλιαγμένη με σκορ 15-1

την Κυριακή 12/10 και η ομάδα Παμπαίδων κέρδισε την

Ομάδα Άρης Βούλας με σκορ 2-1 σε αγώνα που διεξή-

χθη στο γήπεδο Βούλας το Σάββατο 11/10.

Ολα τα ποδοσφαιρικά τμήματα συμμετέχουν στα πρω-

ταθλήματα της ΕΠΣΑΝΑ έχοντας στόχο για το έτος

2008-09 την κατάκτησή τους.

Κυανούς Αστέρας Βάρης
Νίκες και ήττες Σχολή διαιτητών Ποδοσφαίρου

Ανατ. Αττικής

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ανατ. Αττικής, ανα-

κοινώνει τη δημιουργία νέας σχολής διαιτητών ποδοσφαί-

ρου. Η έναρξη των μαθημάτων θα αρχίσει στις 10/11/08,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συνδέ-

σμου, (Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης, Λ. Μαραθώνος 5).

Οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή,

μπορούν να πάνε στα γραφεία του Συνδέσμου και να κα-

ταθέσουν αίτηση εγγραφής. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στα τηλέφωνα 697436688 & 6944251086. 

Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πάνω από 17 ετών

και με γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον Λυκείου ή άλ-

λης ισότιμης σχολής.

Στη σχολή μπορούν να εγγραφούν και γυναίκες.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
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Πανιώνιος - Μαρκόπουλο 0-3

Τις Βοϊβοντίνα (Σερβία),

Στεάουα (Ρουμανία) και

Σαλγέιρος (Πορτογαλία) θα

αντιμετωπίσει ο ο ΝΟΒ στο

πλαίσιο του 14ου ομίλου

της δεύτερης προκριματι-

κής φάσης του LEN Trophy.

Τα παιχνίδια θα πραγματο-

ποιηθούν από τις 31 ως τις

2 Νοεμβρίου στο Νόβι Σαντ

(έδρα της Βοϊβοντίνα) και

στην επόμενη φάση (16) θα

προκριθούν οι δύο πρώτες

ομάδες του ομίλου.

Για το LEN Trophy, ο προ-

πονητής του ΝΟΒ, Γιάννης

Γιαννουρής είπε: "Όλα τα
παιχνίδια χρειάζονται προ-
σοχή αφού το επίπεδο θα
είναι υψηλότερο από την
πρώτη φάση κι εμείς θα
πρέπει να δείξουμε ιδιαίτε-
ρη προσοχή".

Πόλο - Len Trophy

2η φάση

Με το δεξί “μπήκε” το Μαρκόπουλο στην πρώτη αγωνιστι-

κή του πρωταθλήματος αφού πέρασε νικηφόρα από τη

Νέα Σμύρνη, επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-0 (25-23,

25-21, 25-12).

Παρά την κούραση της Κυριακής (4 σετ στην Κύπρο σε ένα

δύσκολο αγώνα και αμέσως επιστροφή στην Ελλάδα) και

παρόλο που ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 20-16  στο πρώ-

το σετ  τα κορίτσια του Γιώργου Λυκούδη είχαν την εμπει-

ρία να το γυρίσουν και το πέτυχαν, κατακτώντας το εν τέ-

λει με 25-23. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα άρχισαν να

απλουστεύονται και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα

στο 3-0.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα) 

V o l l e y

1 Μαρκόπουλο 3 (3-0) 

2. Πανελλήνιος 3 (3-0) 

3. Ηρακλής 3 (3-0) 

4. Ολυμπιακός 3 (3-1) 

5. Παναθηναϊκός 3 (3-1) 

6. ΕΑ Λαρίσης 2 (3-2) 

7. Άρης 1 (2-3) 

8. Ηρακλής Κηφισιάς 0 (1-3)

9. Κερατέα 0 (1-3) 

10. Πανιώνιος 0 (0-3) 

11.Ίωνες 0 (0-3) 

12. Κτησιφών 0 (0-3) 

Επανεκλέγη 

ο Ισίδωρος Κούβελος

Για δεύτερη συνεχή τετρα-

ετία εξελέγη Πρόε-

δρος της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Ιππασίας

ο Ισίδωρος Κούβελος. 

Κατά τη διάρκεια της Γε-

νικής Συνέλευσης, με κύ-

ριο θέμα τις αρχαιρεσίες

για νέο Διοικητικό Συμ-

βούλιο, Δικαστική και

Εξελεγκτική Επιτροπή,

ψηφίσαν και τα 36 σωματεία

με δικαίωμα ψήφου. Εξελέγη

11μελές Συμβούλιο,  ως εξής:
Πρόεδρος: Ισίδωρος Κούβελος

Α’ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Λενός

Β’ Αντιπ/ρος: Παύλος Παμπουκίδης

Γεν. Γραμμ.: Τάσος Δεληβοριάς

Αναπ/τής Γραμμ.: Δημ.Κρεμιώτης 

Ταμίας: Στάθης Παναγάκης

Έφορος: Κων/ος Καρακασίλης

Μέλη: Απ. Δέδας, Γιώρ. Δημαράς,

Ηρ. Μπάσδρας, Σίσσυ Παπαδήμα

Ο Αθλητικός Οργανι-

σμός του Δήμου ενισχύ-

ει νέα αθλήματα στην

κοινωνία του Κορωπίου

και της Ανατολικής Αττι-

κής.

Έτσι, στο

πλαίσιο

της πολιτι-

κής

του για ενί-

σχυση μη

διαδεδομένων ολυμπια-

κών αθλημάτων υποστή-

ριξε την διοργάνωση του

περιφερειακού πρωτα-

θλήματος Αντιπτέρισης

(Badminton) στο Κορω-

πί. 

Οι αγώνες αρχίζουν την

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

στις 10 το πρωί στο

Κλειστό Γυμναστήριο

του 1ου Γυμνασίου Κο-

ρωπίου.  

Επίσης, την 1η Νοεμβρί-

ου στο ίδιο πλαίσιο πολι-

τικής θα διεξαχθούν οι

Πανελλήνιοι αγώνες Αυ-

τοάμυνας από τις 8 το

πρωί έως 6 το απόγευμα

στο κλειστό Γυμναστή-

ριο «Γ. Σ Παπασιδέρης».

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ - ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

 Ν
Ε

Α
 

www.hapkido.gr

Πρόκριση με νίκη

για το 

Μαρκόπουλο επί

της Ανόρθωσης 

Το Μαρκόπουλο επικράτη-

σε και στην Κύπρο της

Ανόρθωσης Αμμοχώστου

με 3-2 (25-13, 25-22, 22-25,

21-25, 15-11) στον επανα-

ληπτικό αγώνα για τον Α

γύρο του Τσάλεντζ Καπ Γυ-

ναικών και με δύο νίκες

προκρίθηκε στις "32" ομά-

δες που θα συνεχίσουν στο

δεύτερο γύρο της διοργά-

νωσης. 

Η ομάδα του Γιώργου Λυ-

κούδη “καθάρισε” από νω-

ρίς την υπόθεση-πρόκριση,

αφού κατέκτησε το πρώτο

σετ (χρειαζόταν ένα σετ

για να να εξασφαλίσει την

παρουσία της στην επόμε-

νη φάση, μετά το 3-0 του

πρώτου αγώνα), όμως δεν

έμεινε σε αυτό, αφού "κυ-

νήγησε" και τη νίκη-γοή-

τρου, την οποία κατάφερε

να πάρει στο τάι μπρέικ.

Επόμενη αντίπαλος της

ομάδας των μεσογείων η

Ραντνίσκι Βελιγραδίου, με

την πρώτη αναμέτρηση να

διεξάγεται στο Μαρκόπου-

λο (4-5-6/11) και η ρεβάνς

στην Σερβία μία εβδομάδα

αργότερα (11-12-13/11). 

1ο Κύπελλο Βουλιαγμένης Γυναικών

στη μνήμη του Άκη Τσαταλιού
Τη μνήμη του επί σειρά ετών προπονητή

της γυναικείας ομάδας και πρώην αθλητή

της ανδρικής, Άκη Τσαταλιού, τιμά ο ΝΟΒ

με τη διοργάνωση του "1ου Κυπέλλου
Βουλιαγμένης Γυναικών στη μνήμη του
Άκη Τσαταλιού".

Η διοίκηση του ΝΟΒ έχει

στόχο να καθιερώσει

το συγκεκριμένο

τουρνουά σε ετήσια

βάση αλλά και από

την επόμενη περίο-

δο να το κάνει διε-

θνές.

Φέτος εκτός από

τη Βουλιαγμένη

στη διοργάνωση θα

λάβουν μέρος και

οι υπόλοιπες ομά-

δες που συμπλή-

ρωσαν την περυσινή τετράδα του Πρωτα-

θλήματος, δηλαδή η Γλυφάδα, ο Ολυμπια-

κός και ο Εθνικός.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 26 - 28

Οκτωβρίου στο κολυμβητήριο του Ν.Ο.

Βουλιαγμένης.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

Κυριακή 26/10

10.00 ΟΣΦΠ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

11.15 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δευτέρα 27/10

11.30 ΟΣΦΠ ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

12.45 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

20.30 ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΟΣΦΠ

21.45 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τρίτη 28/10

11.00 1ος 4ος

12.15 2ος 3ος

19.00 Μικρός τελικός (θέσεις 3-4)

20.15 Τελικός (θέσεις 1-2)

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων

πινγκ-πονγκ

Προκρίθηκε ο 

Δημήτρης Σταθόπουλος

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση,  πέρασε στην

τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων

Πινγκ-Πονγκ, τόσο στο ατομικό όσο και στο διπλό, ο

αθλητής Δημήτρης Σταθόπουλος.

Η προκριματική φάση των αγώνων αυτών που πραγμα-

τοποιήθηκαν στο Σ.Ε.Φ. 11 & 12 Οκτωβρίου αφορούσε

αθλητές και αθλήτριες του Νομού Αττικής, ενώ ταυτό-

χρονα διεξάγονταν και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος οι αθλήτριες Νίνου Χαρά,

Πατεράκη Στέλλα, Στραϊτούρη Ελένη & Ισαμπάνογλου

Ιφιγένεια και οι αθλητές Βωβός Ιάσων και Ψαρράς

Κων/νος οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να περάσουν

στην τελική φάση του πρωταθλήματος.

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Με αφορμή το «Πρώτο Κύπελ-
λο Βουλιαγμένης γυναικών
στη μνήμη του Άκη Τσαταλι-
ού», σας παραθέτουμε ένα σύ-

ντομο βιογραφικό του αδικοχα-

μένου Άκη.

Ποιος ήταν ο Άκης Τσαταλιός

Ο Άκης γεννήθηκε το 1969 και

από πολύ μικρός γνώρισε στον

ΝΟΒ το κολύμπι και το πόλο,

συμμετέχοντας από το 1984

στην ανδρική ομάδα υδατο-

σφαίρισης. 

Από το 1991 έως και το 1996

είχε μια σειρά αξιόλογων δια-

κρίσεων, όπως Πρωταθλητής

Ελλάδος Ανδρών και κατάκτη-

ση Κυπέλλου Ελλάδος.

Το 1994 ξεκίνησε την προπονη-

τική του καριέρα  και το 1997

ανέλαβε ως πρώτος προπονη-

τής τη γυναικεία ομάδα του

ομίλου με την οποία κατέκτησε

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα,

ενώ τo 2000 την οδήγησε στον

τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης.

Το 2002 κατά την διάρκεια

αγώνα Πρωταθλήματος ο

Άκης, σε ηλικία μόλις 33 ετών,

άφησε την τελευταία του πνοή

δίπλα στον πάγκο της ομάδας

βυθίζοντας σε βαθύ πένθος την

οικογένειά του, τους αγαπημέ-

νους του γονείς, την γυναίκα

του Πέπη, τον δίχρονο γιό του

Νικόλα και μαζί με αυτούς την

Οικογένεια της Βουλιαγμένης.

Τους συναθλητές του, τις

αθλήτριές του, τους συναδέλ-

φους και τους φίλους του...

Λίγα λόγια

για τον Άκη

Τσαταλιό
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Εγκανιάστηκε το Μεσογειακό

Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρ-

σης, στην Παλλήνη, ανάμεσα σε

ένα πλήθος κόσμου, υπουργών,

βουλευτών, θεσμικών παραγό-

ντων και απλών πολιτών.

Το Νεφρολογικό Κέντρο έχει

ξεκινήσει κάποιους μήνες και

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε

ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο,

αφού βρίσκεται σε ένα νευραλ-

γικό σημείο (Περιφερειακή

Υμηττού, έξοδος 8 (από Αττική

οδό), Συλλεκτήρια οδός 54 από

Παλλήνη), που μπορούν οι κά-

τοικοι της Ανατολικής Αττικής

και όχι μόνο να προσεγγίσουν

πολύ εύκολα. 

Διαθέτει ένα κτίσμα με άνετους

χώρους υποδοχής και νοσηλεί-

ας, με άψογες υπηρεσίες που

ανακουφίζουν το χρόνο διαμο-

νής του πάσχοντος, αλλά και

χώρους αναμονής ξενοδοχεια-

κής εικόνας. Διαθέτει άνετο χώ-

ρο στάθμευσης, βιολογικό κα-

θαρισμό 3ου βαθμού και ένα

απέραντο ξεκούρασμα του ματι-

ού, αφού απλώνεται στον μεσο-

γείτικο κάμπο.

Την έναρξη των εγκαινίων μετά

το θρησκευτικό τελετουργικό

έκανε ο δρ. Δημήτρης Δημη-

τριάδης διευθυντής, ο οποίος

αναφέρθηκε στο ιστορικό δημι-

ουργίας τέτοιων κέντρων, αφού

διαθέτει και σε άλλες πόλεις

ανά την επικράτεια.

Τα κέντρα αυτά λύνουν ένα

χρόνιο πρόβλημα ανθρώπων με

ανάγκη αιμοκάθαρσης, που

ήταν υποχρεωμένοι να ταξιδεύ-

ουν μεγάλες αποστάσεις για να

προσεγγίσουν ένα κέντρο. Πα-

ράλληλα δίνει δυνατότητα σε

ανθρώπους που πάσχουν από

νεφρά να μη στερούνται τις δια-

κοπές τους, αφού ακόμη και με

γκρουπ μπορούν να συνδυά-

σουν διακοπές σε μία πόλη (π.χ.

Ηράκλειο Κρήτης) που διαθέτει

Νεφρολογικό Κέντρο.

Βεβαίως θα μπορούσε να μη

χρειάζονταν τόσα κέντρα αιμο-

κάθαρσης, δημόσια και ιδιωτικά,

αν υπήρχε επάρκεια δωρητών

οργάνων, ώστε με τις ανάλογες

μεταμοσχεύσεις θα αποκαθί-

στατο πλήρως η υγεία των

ασθενών.

Επί παντός επιστητού ο δρ. Δη-

μήτρης Μουτζούρης, που επί

σειρά ετών πρόσφερε τις πολύ-

τιμες υπηρεσίες του στο Ασκλη-

πιείο Νοσοκομείο. Την εκδήλω-

ση χαιρέτισαν ο υφυπουργός

Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος, ο

τ. υφυπουργός υγείας Αθ.Γιαν-

νόπουλος, ο υποδιοικητής του

ΙΚΑ Κυριζόπουλος, ο Αντιπρόε-

δρος του Συλλόγου Νεφροπα-

θών Λεοντόπουλος και ο δή-

μαρχος Παλλήνης Σπύρος Κων-

σταντάς. Μπορέσαμε και είδαμε

μέσα στο πλήθος τους βουλευ-

τές Θανάση Μπούρα, Νίκο Κα-

ντερέ, το Δήμαρχο Σπάτων Θ.

Τούντα, την πρόεδρο του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα, τον Αντινο-

μάρχη Θ. Γρίβα, τους νομαρχια-

κούς συμβούλους Γ. Ξηντάρα,

Ευ. Ράπτη, Α. Τσάκωνα, Παντ.

Ασπραδάκη,  τους δημοτικούς

συμβούλους της Παλλήνης Θ.

Γκοτσόπουλο, Γ. Σμέρο, Αν.

Μπουντουβά, Γ. Μερτζάνο, τον

Διοικητή του Ασκληπιείου Νο-

σοκομείου Ηρ. Καραγεώργο και

σταματάω εδώ γιατί φοβάμαι

ότι θα αφήσω πολλούς απέξω

και θα παρεξηγηθώ.
Α.Μπουζιάνη

Εγκαινιάστηκε το Νεφρολογικό Κέντρο “Μεσόγειος” στην Παλλήνη

Για το περιβόητο Νομοσχέδιο

δωρητών οργάνων και ιστών,

που εξαγγέλεται εδώ και 15

χρόνια, δόθηκε η ευκαιρία στον

σύμβουλο έκδοσης της εφημερί-

δας μας, Κώστα Βενετσάνο, να

ρωτήσει τον τ. υφυπουργό Αθ.

Γιαννόπουλο, στη διάρκεια της

εκδήλωσης.

Το Νομοσχέδιο προέβλεπε ότι

όλοι θεωρούνται εν δυνάμει δω-

ρητές οργάνων, εκτός κι εάν εν

ζωή είχαν δηλώσει ότι δεν επι-

θυμούν κάτι τέτοιο.

– Πού έχει σκαλώσει τόσα χρό-

νια, κύριε Υπουργέ, αυτό το νο-

μοσχέδιο, που θα έσωζε ζωές,

θα εξοικονομούσε μεγάλα ποσά

από τα ασφαλιστικά ταμεία και

θα απέτρεπε από ταξίδια στις...

Ινδίες, για παράνομες μεταμο-

σχεύσεις οργάνων από ζώντες.

– Περιμένετε λίγες ημέρες και
θα δείτε. Το Νομοσχέδιο θα έρ-
θει στη Βουλή. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι με

την υπερπροσφορά πλέον που

θα υπάρξει, θα εκλείψει κάθε λο-

γικός λόγος ανησυχίας μήπως

και ο δωρητής γίνει “πρίν την

ώρα του” δότης από εγκληματι-

κή ενέργεια., πράγμα που απο-

τρέπει τώρα πολλούς να γίνουν

δωρητές οργάνων τους.

Ο Διευθυντής Δημήτρης Δημητριάδης ενώ απευθύνει χαιρετισμό.
Κάτω το σαλόνι αναμονής του κέντρου.

Από τη Νομαρχία: Η πρόεδρος Μ. Κατσιμί-
χα, ο Αντινομάρχης Θ. Γρίβας, ο βουλευ-
τής Ν. Καντρερές, ο Α. Τσάκωνας και ο Ε.
Ράπτης.

Ο τ. Υφ. Αθ. Γιαννόπουλος με τους δημάρ-
χους Παλλήνης και Σπάτων.

Από αριστερά ο τ. υφυπουργός Θ. Γιαννόπουλος, πίσω ο νομ. σύμβουλος Ε. Ράπτης, ο
υφυπουργός ανάπτυξης Γ. Βλάχος, ο διευθυντής του Νεφρολογικού Δ. Δημητριάδης και
ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Κυριζόπουλος.

Προ των πυλών το Νομοσχέδιο δωρεάς οργάνων

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κων-
σταντάς, που του δόθηκε η ευκαιρία
να τα πει έξω από τα δόντια. Ετσι απη-
ύθυνε λόγια προς “ευήκοα ώτα”, όπως
είπε και επεσήμανε στον υποδιοικητή
του ΙΚΑ, ότι ολόκληρη πρωτεύουσα
Νομού Ανατ. Αττικής, η Παλλήνη και
στερείται ΙΚΑ.
Κάλεσε δε τους επενδυτές, αντί να
επενδύουν σε μονάδες που επιβαρύ-
νουν το περιβάλλον, να επενδύσουν
σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και θα
είναι καλοδεχούμενοι στην πόλη.

1. Οι δύο συνάδελφοι βουλευτές Θ.

Μπούρας και υφ. Γ. Βλάχος, απομονώ-

θηκαν και τα λένε...

2. Η παρέα από την Παλλήνη, σύμβουλοι

του Νομαρχιακού και Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

3. Εγκάρδια συνάντηση δύο συναδέλ-

φων· κάποτε νομαρχιακών: του προέ-

δρου του Δ.Σ. Παλλήνης Δημ. Μουτζού-

ρη και του βουλευτή Ν. Καντερέ.

4. Τι λέει του Κ. Βενετσάνου ο Γ. Βλά-

χος, που ακούει με τόση σοβαρότητα;
1 2 3 4


