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Εκπαίδευσης

μιλάει για τα

σχολεία

ΙΓ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ

Εξεταστικές…

Προ Ανακριτικές!
Σκάνδαλα, απιστίες και …φαντασία

Δεν αναφερόμαστε επί του παρόντος στο σκάνδαλο

της Μονής Βατοπεδίου, του μπίζνεσμαν ρασοφόρου

Εφραίμ και στην απιστία πολλών δημοσίων λειτουρ-

γών και πολιτικών, γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε

πρωτίστως την τεκμημίωση των θέσεών μας τις οποί-

ες θα εκφράσουμε όχι εν θερμώ, αλλά

νηφάλια και ψύχραιμα, αντικειμενικά

και απερίφραστα.

Σήμερα, ένα θα πούμε: Λείπει η φαντα-

σία. Ακουσα τον καθ’ όλα αξιοσέβαστο

και αξιόμαχο πρώην Πρόεδρο της Βου-

λής Απόστολο Κακλαμάνη να λέει ότι

αν δια νόμου περιέλθει η μοναστηριακή

περιουσία στο δημόσιο, οι ηγούμενοι

κλπ. θα προσφύγουν στα δικαστήρια κι

αν δεν δικαιωθούν στα ελληνικά, θα το

πετύχουν πιθανότητα στα ευρωπαϊκά, όπως έγινε και

στο παρελθόν και με την «περιουσία» του τέως βασι-

λιά Κωνσταντίνου. Να γιατί λείπει η φαντασία. 

Αν η Βουλή υιοθετούσε το «πόθεν έσχον» σε ιδιοκτή-

τες – νομικά και φυσικά πρόσωπα – την περιουσία

τους και θέσπιζε κλιμάκωση της φορολόγησής της

από μηδέν έως 50%, ανάλογα με τον τρόπο προέλευ-

σή της, - εργασία, επιχειρείν, κληρονομία και ποίου

βαθμού, δωρεάν ή τύχη – τότε αυτομάτως και χωρίς

την παρέμβαση κανενός ευρωπαϊκού δικαστηρίου η

μοναστηριακή κυρίως περιουσία θα περιερχόταν κατά

το ήμισυ στο δημόσιο.

Δεν είναι «φορομπηχτικό», δεν είναι άδικο, τεκμηριώ-

νεται με ιστορικά ντοκουξμέντα και τη λογική βεβαί-

ως του «πρέπει» (δέον γενέσθαι), και του δημοσίου

συμφέροντος.

Η φαντασία είναι απαραίτητη όχι μόνο στους… ποιη-

τές. Είναι απαραίτητη και στον έρωτα και στην επι-

στήμη και στην πολιτική.

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Κυριακή η Επιστημονική Συνάντηση της ΝΑ. Αττικής με ενδιαφέρουσες επιστημονικές συνεδρίες,
με θέματα που αφορούν ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική, στην διαδρομή του χρόνου. Σελίδα 11

του Κώστα
Βενετσάνου

Κανονισμός καθαριότητας στη Βάρη

Τα νιάτα παρελαύνουν για να τιμήσουν τους αγώνες των παπούδων τους! Τόσο πρόσφατη είναι η ιστορία. Ποιός τους μίλησε για

την ομοψυχία, τον ενθουσιασμό και τη... λολάδα να τα βάλει η μικρή Ελλάδα με δυο αυτοκρατορίες! Με δυνάμες πολλαπλασίως

υπέρτατες και κατά το πλήθος και στον εξοπλισμό. Ποιός τους μίλησε για το θαυμασμό όλου του κόσμου και των ηγετών τους;

Ποιός τους μίλησε για τη νίκη των Ελλήνων και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στην εξέλιξη και την έκβαση του πολέμου;

“Εγώ δεν θα γίνω
Μαυρογιαλούρος”
ο δήμαρχος Βάρης

καυτηριάζει...

Ανεξάρτητη
η δημοτική σύμβουλος 

Λ. Αργυροπούλου
στη Βάρη

Εγκαίνια στη Νέα Μάκρη

Σελ. 9 

Σελ. 13

Ο Παπασταυρόπουλος

επιστρέφει 

στο Λαύριο

σελ. 6

Το τρίγωνο του “διαβόλου”

Έχουμε γενέθλια

κλείσαμε 11 χρόνια

τακτικής και ανελλιπούς
εβδομαδιαίας κυκλοφορίας

Γιορτάζουμε 555 τεύχη



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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Η επέτειος του ‘40 στην
Κερατέα Σελ. 20

Νίκες σε όλα τα επίπεδα ο

ΝΟΒουλιαγμένης Σελ. 19

Γαστροοισοφαγική παλινδρό-

μηση Σελ. 17

Επετειακό μνημόσυνο 
γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Αμερικανικές εκλογές στην

...Ελλάδα Σελ. 10

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο

3ο Δημοτικό Βούλας Σελ. 8

Κορωπί: η πύλη εισόδου των

πολιτών ανά τον κόσμο Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Δημοσιεύθhκε στην Κυριακάτικη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 26ης τ. μηνός

και μας το ‘στειλε αναγνώστης, με

σκοπό να μιμηθούμε τους Λονδρέ-

ζους. Δεν θα συμφωνήσω και θα εξη-

γήσω γιατί. 

Η ιστορία ξεκίνησε σαν αντίδραση της

Αγγλίδας σατυρικής συγγραφέως

Αριάν Σερίν όταν αντίκρυσε ένα άλλο

λεωφορείο να ...διαφημίζει το Χριστό!

Μια φράση της Βίβλου, μια ιστοσελί-

δα στο διαδίκτυο και μια ...απειλή:

“Όσοι δεν αποδέχονται τον Ιησού, θα
ψήνονται αιωνίως στην Κόλαση”!

Αυτή η μεσαιωνική ιδεολογία, που

προκαλεί έκπληξη για την κουλτούρα

και την επιστημονική γνώση της επο-

χής μας, προκάλεσαν την Αγγλίδα ν’

αντιδράσει αναλόγως χρησιμοποιώ-

ντας τα ίδια όπλα.

Τα ίδια ...λεωφορεία. Γιατί, βεβαίως,

και οι αντιγνωμούντες έχουν δικαίω-

μα στην έκφραση των δικών τους

απόψεων: “Μάλλον δεν υπάρχει Θε-
ός. Τώρα σταματήστε να ανησυχείτε
κι ευχαριστηθείτε τη ζωή σας”. 
Μέσω του διαδικτύου λοιπόν, η συγ-

γραφέας πρότεινε να συνασπισθούν

οι άθεοι (θα προτιμούσα τον όρο ορ-

θολογιστές, με την έννοια της δια-

νοητικής τάξεως) και να αντιδράσουν. 

Έβαλαν λοιπόν σαν στόχο τις 5.500

στερλίνες και σε 24 ώρες μάζεψαν

55.000! Το δεκαπλάσιο, για να διαφη-

μίσουν την αντίθεσή τους σε 30 λεω-

φορειακές γραμμές για 10 μήνες, ενώ

αρχικός στόχος ήταν ο ένας μήνας!

Είπα, στην αρχή πως δεν θα συμφω-

νούσα στην μίμηση και εξηγούμαι: Οι

θρησκείες και ιδιαίτερα ένα “υπέρτα-

το ον”, ο “δημιουργός”, “ο κριτής”, ο

“σωτήρας”, είναι βαθιά χαραγμένα

στις πεπειθήσεις, όχι μόνο απλοϊκών

και αμόρφωτων ανθρώπων και την πί-

στη τους αυτή ή την αδυναμία τους,

αν θέλετε, οφείλουμε να την σεβα-

στούμε. Μπορούμε όμως ταυτόχρονα

ν’ απαιτήσουμε κι απ’ αυτούς να σε-

βαστούν τις αντίθετες πεποιθήσεις.

Χωρίς αξιολόγηση και συγκρίσεις,

χωρίς υπεροψία. 

Ας μην ξεχνάμε ότι οι θρησκείες, η

μεταφυσική κοσμογονία και η προ-

σπάθεια ερμηνείας των φυσικών φαι-

νομένων, με υπερβατικούς όρους εί-

ναι η “επιστήμη” στα σπάργανα. Είναι

η προσπάθεια του ανθρώπινου μυα-

λού να ερμηνεύσει και να τιθασεύσει

τη φύση. Οι πρωτόγονες νοητικές δυ-

νατότητες και τα ανύπαρκτα, έως πε-

νιχρά, δεδομένα οδηγούσαν στο με-

ταφυσικό, στο υπερφυσικό. Η δυνατό-

τητα σύνδεσης αιτίας και αποτελέ-

σματος ήταν αδύνατη και παραπλανη-

τική. Το κίνητρο όμως, ήταν το ίδιο. Η

περιέργεια, η προσπάθεια έρευνας

και ερμηνείας, η αναζήτηση της αλή-

θειας. Ας σεβαστούμε λοιπόν την

πρωτόγονη επιστήμη. Όσο δεν ενο-

χλεί κι όσο δεν βλάπτει. Μη συγχέου-

με τις θρησκείες μ’ εκείνους τους “τα-

γούς” που τις καπηλεύτηκαν ανά τους

αιώνες. Τους διάφορους Εφραίμ...

Δεν είναι καινοφανές το φαινόμενον.

“Το μαντικόν γαρ παν φυλάργυρον

γένος”1

Κ. Βενετσάνος

––––––––––––––
1. Γιατί όλη η φάρα των μάντεων είναι φι-

λάργυρη. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Κρέων

προς Τειρεσία), 1055. 

“Μπορεί να μην υπάρχει Θεός”

Πιάστηκαν με 266 πλαστές

τραπεζικές κάρτες!

Ρουμάνοι πλαστογράφοι τραπεζικών καρ-

τών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο μετά

την άφιξή τους από Λονδίνο, με 266 πλα-

στές τραπεζικές κάρτες-κλώνοι γνήσιων

καρτών 11 βρετανικών τραπεζών στις απο-

σκευές τους.

Ερευνάται σε συνεργασία με την Ενωση

Ελληνικών Τραπεζών η τυχόν χρήση των

καρτών.

Εγκατέλειψαν θύμα

Στις 29 Οκτωβρίου γύρω στις 18.50 στη Λε-

ωφ. Αθηνών αρ. 208 στο ρεύμα προς Κό-

ρινθο (περιοχή Χαϊδαρίου) δίκυκλη μοτο-

συκλέτα  παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσι-

μα άγνωστο άντρα ηλικίας περίπου 20-30

ετών με ύψος 1.80μ., μαύρα μαλλιά και την

ώρα του ατυχήματος φορούσε γκρι μπλού-

ζα και μαύρο μπουφάν.

Οποιος γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθή-

σει στην ανακάλυψη των στοιχείων ταυτό-

τητας του θύματος να επικοινωνήσει με

τον Τροχαία Αιγάλεω στα τηλέφωνα 210

5326.670 & 5326.680

«Τράβαγαν» χρήματα 

με το e-banking
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί  για εγκλη-

ματική οργάνωση και απάτη κατ’ εξακολού-

θηση, μετά από καταγγελία κατοίκου από

την Κόρινθο, σύμφωνα με την οποία στους

τρεις καταθετικούς λογαριασμούς του εί-

χαν γίνει απατηλές μεταφορές χρημάτων,

με αποτέλεσμα την απώλεια 21.000 ευρώ

περίπου. Η μεταφορά έγινε με το σύστημα

e-banking

Για τέσσερις ημέρες (30  Οκτωβρί-

ου – 2 Νοεμβρίου)  θα συζητούν

στην Αθήνα πώς θα πολεμήσουν

τη διαφθορά!

Εξελίσσεται η 13η Παγκόσμια Διά-

σκεψη κατά της Διαφθοράς(!!)

στην Αθήνα με συμμετοχή 1500

προσωπικοτήτων από όλο τον κό-

σμο, περιλαμβανομένων αρχηγών

κρατών, πρωθυπουργών, επιφα-

νών εμπειρογνωμόνων κλπ.

Θέμα; Μη γελάσετε: Ο ρόλος της

διαφθοράς και της Κυβέρνησης

σε κοινωνικό, πολιτικό περιβάλ-

λον και οι οικονομικές ερωτήσεις

που καθορίζουν την ποιότητα της

ζωής του πληθυσμού όλου του

πλανήτη σήμερα και αύριο. 

Περιλαμβάνει:

- Υπογραφή του Μνημονίου Συ-

νεργασίας με τη Διεθνή Διαφάνεια

από τον Υπουργό Δικαιοσύνης

- Προώθηση της Επικύρωσης της

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

κατά της Διαφθοράς

Σκοπός της Σύμβασης είναι:

α) Να προωθήσει και να ενισχύσει

τα μέτρα για την πρόληψη και κα-

ταπολέμηση της διαφθοράς απο-

δοτικότερα και αποτελεσματικότε-

ρα.

β) Να προωθήσει, διευκολύνει και

υποστηρίξει τη διεθνή συνεργασία

και τεχνική βοήθεια στην καταπο-

λέμηση της διαφθοράς, καθώς επί-

σης και στην ανάκτηση περιουσια-

κών στοιχείων, και

γ) Να προωθήσει την ακεραιότητα,

την υπευθυνότητα και τη σωστή

διαχείριση των δημοσίων υποθέ-

σεων και της δημόσιας περιου-

σίας. 

Στη συνάντηση του Πρωθυπουρ-

γού Κώστα Καραμανλή με την

Πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνει-

ας HuguetteLabelle, παρουσία του

Υπουργού Δικαιοσύνης, ο Σ. Χα-

τζηγάκης γνωστοποίησε ότι θα

προωθηθεί σύντομα από το

Υπουργείο Δικαιοσύνης η επικύ-

ρωση της Σύμβασης των Ηνωμέ-

νων Εθνών για την Καταπολέμη-

ση της Διαφθοράς, με ειδικό νο-

μοσχέδιο, από τη Βουλή. 

Δηλαδή για όλο αυτό το ξεπούλη-

μα του οικονομικού φαταουλι-

σμού, οι νόμοι για τη διαφθορά

μας έλειπαν; Μα έχουν γίνει άλ-

λες 12 διασκέψεις και δεν κατάφε-

ραν τίποτα; 

Μήπως μας λείπουν  οι “άρχοντες”

εκείνοι που θα σέβονται τον ιδρώ-

τα του λαού και θα μοχθούν μαζί

του για μια καλύτερη κοινωνία!

Μα αυτοί οι ίδιοι νομοθετούν!!

13η Παγκόσμια Διάσκεψη 

κατά της Διαφθοράς στην Αθήνα!!
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Η
 επισκεψ

ιμότητά μας, αγγίζει μηνιαίω
ς τους 7.000 μοναδικούς επισκέπτες 

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

blog

sfikanews.blogspot.com
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ΛΑΥΡΙΟ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλο-

γος Βάρης προγραμματίζει

μια σειρά εκδηλώσεων. Σας

παρουσιάζουμε τις πρώ-

τες:

• 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.epimophortikovari.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.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής  και  το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και

Πολιτισμού  συνεχίζοντας  το πρόγραμμα ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΕ-

ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  το οποίο είχε ξεκινήσει από τον

Μάρτιο το ΕΚΤ&Π για την απομάκρυνση των ξερών κλα-

διών από τον χώρο του μεταλλουργικού εργαστηρίου,

γνωστού ως «Ασκληπιακόν» στη Σούριζα  θα   πραγματο-

ποιήσουν  έναν ακόμα καθαρισμό  την Κυριακή 9 Νοεμβρί-

ου ολοκληρώνοντας έτσι  τις εργασίες μέσα στον περι-

φραγμένο αρχαιολογικό χώρο.

Σημείο συνάντησης το Δημαρχείο Λαυρίου απ΄ όπου θα

ξεκινήσει πούλμαν στις 9.00 π.μ. για τον συγκεκριμένο χώ-

ρο.

Εθελοντική δράση

“ΕΦΗΒΕΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ”

Η Μ.Κ.Ο. «Ανοιχτή Αγκαλιά» των Φίλων Κοινωνικής Παι-

διατρικής – Ιατρικής σε  συνεργασία με τη Γραμματεία Γυ-

ναικών της ΝΟ.Δ.Ε. Ανατ.Αττικής διοργανώνει Ημερίδα

με θέμα «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ». Η Ημερί-

δα θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, και ώρα

18:00 μ.μ., στο Μουσείο Βορρέ στην Παιανία.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε Γονείς, Εκπαιδευτικούς και

όλους όσους ενδιαφέρονται για τους ΝΕΟΥΣ.  Το θέμα θα

αναλύσουν ειδικοί επιστήμονες με Στόχο να φωτίσουν

μία τόσο ευαίσθητη Περίοδο της Ζωής των εφήβων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 – 77.26.814, 210 –

77.26.815, Fax: 210 -  77.99.646Ζώντας σ’ έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγ-

γιώδη ταχύτητα, οι γονείς καλούνται να

υποστηρίξουν τα παιδιά τους και συχνά αι-

σθάνονται πως τα γεγονότα τους ξεπερ-

νούν, νιώθουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν

στις δυσκολίες. 

Οι νέοι απ’ την άλλη αγωνίζονται για την πο-

ρεία τους προς την αυτονομία, μια διαδικα-

σία που απαιτεί από τους γονείς κατανόηση

και ενθάρρυνση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και θεω-

ρώντας ότι ο γονεϊκός ρόλος εξελίσσεται

μέσα από μια εσωτερική διεργασία, η Δημο-

τική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας διοργα-

νώνει για πρώτη φορά Ομάδες Γονέων με

στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

των γονέων σε θέματα που αφορούν στις

σχέσεις μέσα στην οικογένεια. 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές

εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με τις ανά-

γκες των παιδιών, τα στάδια της οικογένει-

ας, την επικοινωνία, τα συναισθήματα, τις

συγκρούσεις κ.α. Το σημαντικό είναι ότι τα

θέματα αυτά θα επεξεργάζονται με τρόπο

βιωματικό, δηλαδή με ενεργητική συμμετο-

χή των μελών της ομάδας (προσωπικό βίω-

μα). 

Η ομάδα ξεκίνησε την Πέμπτη 23/10 και οι

συναντήσεις (15 στο σύνολο) θα πραγματο-

ποιούνται κάθε Πέμπτη 5.00μ.μ. με 7.00μ.μ.

στο νέο χώρο της ΔΕΑΒ, Λευκάδος 10, Βού-

λα. Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο

Κωνσταντίνου Ευάγγελος, Κοινωνικός Αν-

θρωπολόγος. Ως προς τη συμμετοχή θα τη-

ρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες: κα. Μπουρούνη Αναστασία

ώρες: 10:00-16:00 τηλ. 210-8995423

Σεμινάρια Ομάδων Γονέων 

για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια
Από την Δημοτική Επιχείρηση Βούλας (ΔΕΑΒ)

ΜΙSΕRY
Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ στον εξώστη του θεά-

τρου Χώρα σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια

Πρωταγωνιστούν ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ & ΑΝΕΖΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το αριστούργημα του Στίβεν Κινγκ "ΜΙSΕRY" ανεβαίνει για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον εξώστη του θεάτρου ΧΩΡΑ,

και συνεχίζει και δεύτερη χρονιά, σε σκηνοθεσία Πέτρου

Ζούλια. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφανίσεως ο Νίκος Ψα-

ράς και η Ανέζα Παπαδοπούλου. 

Το "ΜΙSΕRY" έγινε μπεστ σέλερ σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου

και θεωρήθηκε από τους κριτικούς ως το έργο που ο συγγραφέας

μπαίνει βαθύτερα στο λαβύρινθο της ανθρώπινης ψυχής.  

Η κινηματογραφική του μεταφορά γνώρισε τεράστια επιτυχία

χαρίζοντας στην Κάθυ Μπέιτς  το Όσκαρ πρώτου γυναικείου

ρόλου  το 1991. 

Θέατρο Χώρα (εξώστης - Ενδοχώρα), Αμοργού 20, Κυψέ-

λη. Τηλ. 210 8673945
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21.15, ΚΑΘΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 00.00 (ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 22 ΕΥΡΩ, 18 ΕΥΡΩ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ). 

«ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ…… ΝΤΕΜΟΝΤΕ»
“Live Cinema”  από την Μιμή Ντενίση

Στο Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ

από τις αρχές Νοέμβρη

Αρχές Νοέμβρη ανεβαίνει από την Μιμή Ντενίση το έργο του Νό-

ελ Κάουαρντ «Το σ’ αγαπώ δεν είναι ντεμοντέ» σε ελεύθερη από-

δοση δική της στο θέατρο Ιλίσια Ντενίση.

Η διασκευή στηρίζεται σε ένα από τα καλύτερα έργα του Κάου-

αρντ, το «Still life» ήταν ένα από τα έργα του συγγραφέα που απο-

τελούσαν μια θεματική ενότητα και παίζονταν διαδοχικά σε τρεις

βραδιές, με γενικό τίτλο “Απόψε στις 8.30”. Ξεχώρισε απ’όλα και

παίχτηκε δεκάδες φορές σε όλο τον κόσμο. 

Πριν το πενήντα έγινε ταινία από τον Kάουαρντ και τον Ντέβιντ

Λιν με τίτλο “Σύντομη συνάντηση” και θεωρείται μια από τις ση-

μαντικότερες ταινίες του αγγλικού σινεμά. Ακόμα και σήμερα βρί-

σκεται ανάμεσα στις τρεις δημοφιλέστερες ταινίες της Μεγάλης

Βρετανίας. Πέρυσι ανέβηκε στο Λονδίνο και γνώρισε τεράστια

καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία. 

Στο “Σ’ αγαπώ δεν είναι ντεμοντέ” στηρίζεται σε ολόκληρο

το κείμενο του Κάουαρντ αλλά και σε κομμάτια από την

Καρένινα. Η Λόρα, η πρωταγωνίστρια του Κάουαρντ, πα-

ντρεμένη με μεγαλοαστό, ζει μια έντονη κρυφή ερωτική

σχέση που στα μάτια της φαντάζει όμοια με της αγαπημέ-

νης της ηρωίδας του σινεμά. Στην πραγματικότητα όμως

όλα γίνονται διαφορετικά γιατί όπως λέει και η ίδια, είναι

μια συνηθισμένη γυναίκα και τίποτα μεγάλο και ηρωικό δεν

συμβαίνει στην ζωή της. Η μόνη ομοιότητα, είναι η ανάγκη

για ένα αληθινό σ’ αγαπώ. 

Η ηρωίδα του Τολστόι είχε την ίδια ανάγκη το 1890, του

Κάουαρντ το 1950 και εμείς σήμερα...

''ΣΤΟΥ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ''

Στις 3  Νοεμβρίου και έως  19  Δεκεμβρίου  ξεκινάει η “Χρυσαλί-

δα” την επόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα  με τίτλο ''ΣΤΟΥ
ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ''. 

To πρόγραμμα aυτό αναφέρεται στα προϊόντα που η ελιά μας

προσφέρει απλόχερα, (βρώσιμη ελιά, ξύλο, φύλλα),  αλλά και στά

παράγωγά τους (λάδι, σαπούνι κ.λ.π ) και πραγματεύεται την Πε-

ριβαλλοντική, Λαογραφική και Πολιτισμική αξία του αιώνιου αυ-

τού δένδρου.

Στα 3 χειροκίνητα μουσειακά ελαιοτριβεία του Πάρκου 

τα παιδιά θα δουλέψουν όλα μαζί πολτοποιώντας τις ελιές

με τις μυλόπετρες, θα γεμίσουν με πολτό τα μουτάφια

(τρίχινα σακιά) και μεταφέροντάς τα στα πιεστήρια θα

δούμε την εξαγωγή του πολύτιμου για την υγεία και την

διατροφή μας  ελαιόλαδου. 

Παράλληλα θα ετοιμάσουμε βρώσιμες ελιές χαραζόντάς

τες ή βάζοντάς τες σε ψάθινα καλάθια με χοντρό αλάτι. 

Προχωρώντας λίγο περισσότερο φέτος, αποφασίσαμε να

δείξουμε και την διαδικασία παρασκευής σαπουνιού. 

Όχι του οποιουδήποτε σαπουνιού αλλά αυτού που φτιά-

χνεται παραδοσιακά από ελαιόλαδο μέχρι τα μέσα περί-

που του 20ου αιώνα, όταν η παρασκευή του αποτελούσε

οικιακή εργασία και κύριο μέλημα της νοικοκυράς.

Πληροφορίες στα: 22990 - 47999 και 22990 - 67999

Διεύθυνση: 16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύ-

ριο
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ΡΑΦΗΝΑ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Τζιάκομο Πουτσίνι
150 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη 

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ώρα: 19:00

Αίθουσα Διδασκαλίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης 

«Λίλιαν Βουδούρη»

«Όταν γράφω μια όπερα αναζητώ πάντα την ειλικρίνεια και την

αλήθεια. Να δίνω, με όλες μου τις δυνάμεις και με όλα μου τα

μέσα, το νόημα της ζωής». Αυτή η δήλωση που ανήκει στον

Τζιάκομο Πουτσίνι,  τον στυλοβάτη του βερισμού, του κυριότε-

ρου μεταρομαντικού οπερατικού ρεύματος στην Ιταλία του

19ου αιώνα, αποτυπώνει με αμεσότητα τη στάση του κορυφαί-

ου συνθέτη απέναντι στην καλλιτεχνική δημιουργία. 

Πόσο καλά γνωρίζουμε όμως τον δημιουργό της αινιγματι-

κής «Τουραντότ», της τραγικής «Τόσκα» ή των κοσμαγάπη-

των «Μποέμ»; Πόσο οικεία μάς είναι η μουσική ταυτότητα

του Τζιάκομο Πουτσίνι, ο οποίος φέτος έχει την τιμητική του

σε πολυάριθμα θέατρα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθώς

στις 28 Δεκεμβρίου 2008 συμπληρώνονται 150 χρόνια από

τη γέννησή του; 

Σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά και σε πολλά άλλα, έρχεται να ρίξει

φως η Εύη Νίκα-Σαμψών, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Ιστορικής

Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την ομιλία της. 

Τις διαλέξεις της Σειράς «Επέτειοι» που πραγματοποιούνται

σε συνεργασία με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελ-

λάδος «Λίλιαν Βουδούρη», το κοινό μπορεί να παρακολου-

θήσει με ελεύθερη είσοδο. 

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.

Η νανοτεχνολογία γίνεται παιχνίδι στην έκθεση που πραγματο-

ποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου

Megaron Plus,  με αποτέλεσμα να την έχουν επισκεφτεί ήδη πολ-

λά σχολεία από την Αθήνα και την περιφέρεια και  να  έχουν κλεί-

σει όλες οι διαθέσιμες ημερομηνίες για ομαδικές επισκέψεις των

σχολείων. Οι μεμονωμένοι όμως επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι,

θα μπορούν για λίγες μέρες ακόμη να ταξιδέψουν στις νανοδια-

στάσεις και να πάρουν μία γεύση από τις μελλοντικές εξελίξεις

στις επιστήμες. 

Τα τελευταία χρόνια, οι νανοτεχνολογίες είναι το αντικείμενο

πολλών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων και έχουν αποτελέσει

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τους επιστήμονες, όσο

και για τους οικονομολόγους, τους μηχανικούς, τους πολιτικούς,

τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, τους φιλοσόφους και τους δη-

μοσιογράφους. Αλλά σε τι ακριβώς αναφερόμαστε όταν μιλάμε

για τη νανοτεχνολογία;

Στο παραπάνω ερώτημα απαντά η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθε-

ση του Megaron Plus με τίτλο «Νανοτεχνολογίες: Η νέα διάστα-

ση της τεχνολογίας», που άνοιξε για το κοινό την 1η Οκτωβρίου

και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία έως και τις 16 Νοεμβρίου.

Είσοδος: ελεύθερη 

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10π.μ. – 6μ.μ.

Νανοτεχνολογίες: Η νέα

διάσταση της τεχνολογίας

Ρεσιτάλ Πιάνου

Valeriy Ismagilov

Ο χειμερινός κύκλος εκδηλώσεων του Συλλόγου Φί-

λων της Μουσικής Ραφήνας εγκαινιάζεται με ένα ξε-

χωριστού ενδιαφέροντος ρεσιτάλ του Ρώσου πιανί-

στα Βαλέριου Ισμαγκίλοφ. 

Ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει συνθέσεις ιδιαίτερα

απαιτητικές τόσο από μουσική όσο και από δεξιοτε-

χνική άποψη των Μπαχ, Γκλίνκα, Ραχμάνινοφ και

Μπαλακίρεφ. Το ρεσιτάλ θα πραγματοποιηθεί όπως

πάντα στη φιλόξενη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ωδεί-

ου ΜcGeorge (οδός Ευβοϊκού 35) την Κυριακή 2 Νο-

εμβρίου, στις 12 το μεσημέρι και μπορούν να το πα-

ρακολουθήσουν τόσο τα μέλη του Συλλόγου όσο και

οι φιλόμουσοι με ελεύθερη είσοδο.

Λίγα λόγια για τον Valeriy Ismagilov

Ο Valeriy Ismagilov γεννήθηκε στην Ουφά της Ρωσίας, πή-

ρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στο Νοβοροσίσκ και συνέ-

χισε στο Μουσικό Κολέγιο “Σοστακόβιτς”. Οι σπουδές του

ολοκληρώθηκαν στο Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας όπου

πήρε το Δίπλωμα του με Άριστα. 

Παράλληλα με την πιανιστική του σταδιοδρομία διδάσκει

σε διάφορα Ωδεία ενώ ασχολείται και με τη σύνθεση.

Έργα του έχουν ηχογραφηθεί σε CD. 

Συνεστίαση με τους Κρήτες

Ο Σύλλογος Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης

οργανώνει γιορταστικό μεσημεριανό την Κυριακή 23

Νοεμβρίου, στις 13.00 στο κέντρο “Ζορμπάς”, Ιφιγενεί-

ας 5 & Δοϊράνης Καλλιθέα, τηλ. 210 95.68.120, με ζω-

ντανή μουσική, χορό και κρητικό παραδοσιακό πιλάφι.

Πληροφορίες και κρατήσεις προσκλήσεως κ. Λεμο-

νάκης τηλ. 210 8956.545, 9944.909, 6947568366.

CALIΦΩΝΙΑ / ΑΒΒΑ ΤRIBUTE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2008

Μια βραδιά αφιερωμένη εξ'ολοκλήρου στους ΑΒΒΑ.
Οι CALIΦΩΝΙΑ πιστοί στο πολυφωνικό τους άκουσμα δια-

σκευάζουν μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος.
Τραγούδι: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου, Κάνδια Μπουζιώτη

Γιώργος Κουμαραδιός - Πλήκτρα, Μάριος Ιωαννίδης - Κιθάρες,

Φωνητικά, Μπάμπης Αλεξανδρόπουλος - Τύμπανα, Φωνητικά, Φω-

νητικά: Ροδούλα Ζορμπά, Σοφία Καρβουνά

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

“Μπαράκι”ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625
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Σε ένα λογοτεχνικό όμιλο που μαζευ-

όμαστε κάθε Πέμπτη τηρούμε τις πα-

τροπαράδοτες συνήθειες. Οι επέτειοι

δεν έχουν σβηστεί από τη μνήμη μας

και τα ισοπεδωτικά κελεύσματα της

εποχής  δεν έχουν ξεφτίσει τις παλιές

αρχές,  που θεωρούν ακόμα τη σημαία

σύμβολο αφιερωμένου αίματος και

ατελεύτητων αγώνων που χρήζουν

τον δέοντα σεβασμό. Έτσι οι στιγμές

του ΄40 και οι εξ αυτού συνέχειες,  ζω-

ντάνεψαν εφιαλτικά δίνοντας συνάμα

και το άγγιγμα μιας εθνικής υπερηφά-

νειας – ένα συναίσθημα που με τόση

απαξίωση αναφέρεται στις  μέρες μας

.. 

Εφέτος μια προσεγμένη ομιλία από

επίτιμο  εκπαιδευτικό, μας ξαναέφερε

κοντά στα γεγονότα, που ηθελημένα ή

αθέλητα τα είχαμε ενταφιάσει  στη λή-

θη του χρόνου.. 

Η ήρεμη αργή φωνή του σεβάσμιου

δασκάλου, που γινότανε βροντώδης

όταν με δέος ανέφερε τις μεγάλες

στιγμές του έθνους,  αφηνόταν να κυ-

λίσει σε μια θλίψη για τα χαμένα νιάτα

που χάνονται από όλες τις πλευρές,

για την προσβολή που κάνομε εμείς οι

άνθρωποι στον ίδιο το δημιουργό μας

που μας χάρισε πόδια, μάτια, χέρια,

μας χάρισε τον ήλιο, τα λουλούδια  με

την ευωδιά τους. Και εμείς, εμείς οι

ανόσιοι, Του τα πετάμε στα μούτρα.

Εμείς οι χριστιανοί - ιδίως οι πιστοί -

λοιδωρούμε τον Εσταυρωμένο και

απαξιώνουμε με τις πράξεις μας τη θυ-

σία Του. Περιφρονούμε την αγάπη

Του. Αυτό για μένα είναι  το διηνεκές

προπατορικό αμάρτημα: Το έγκλημα

του πολέμου.

Επισημαίνω τα  τέσσερα   σημεία  που

αποκόμισα από την ομιλία.

Πρώτα την ομοψυχία που επέδειξε το

έθνος. Καίτοι, κάτω από το όχι και κα-

λύτερο καθεστώς διακυβέρνησης, ο

λαός παρέβλεψε τα πάντα προ του

επικείμενου κινδύνου. Σύσσωμοι οι πο-

λίτες όλων των πολιτικών ιδεολογιών,

αυτοί που ονοματίζονται δεξιοί, κε-

ντρώοι και αριστεροί, συμπαρατάχτη-

καν αντιμέτωποι στον κοινό εχθρό,

τον υπερφίαλο εισβολέα. Και όχι μόνο

στην αρχή αλλά και όταν το μέτωπο

αμύνης είχε καμφθεί, ακόμα και όταν ο

εχθρός ήταν πλέον “εντός των πυλών”

ο αγώνας αντίστασης συνεχίστηκε.

Αυτή η συνέχιση του αγώνα, ήταν το

δεύτερο σημείο της ομιλίας που επε-

σήμανα. Το τρίτο, ήταν η ανάληψη του

εγχειρήματος της αρχικής άμυνας μό-

νο από τα Ελληνικά στήθη. Η απόρρι-

ψη  της συμμετοχής των ξένων σε μια

καθαρά Ελληνική υπόθεση, που ήταν η

υπεράσπιση του πάτριου εδάφους

ήταν απόλυτη - καιτοι στην πραγματι-

κότητα ένας διεθνής παγκόσμιος πό-

λεμος δεν είναι προσωπική υπόθεση

και πρόβλημα. Το τέταρτο σημείο που

επισημάνθηκε, ήταν η συνηθισμένη

επωδός: Το ρίξιμο του δικαιώματος

αναγνώρισης  της Ελληνικής συμμετο-

χής στον αγώνα.  Στη “μοιρασιά” της

Νίκης μέτρησαν περισσότερο οι  ιδιο-

τελείς  νεόκοποι φίλοι,  άσχετο άν στο

παρελθόν διετέλεσαν και προαιώνιοι

εχθροί.

Όταν ο ομιλητής συνοψίζοντας είπε

ότι «εμείς θα πανηγυρίζομε και θα θυ-

μόμαστε τον αγώνα και τη νίκη»: μια

φωνή έσχισε τον αέρα. 

«Εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά».

Ήταν η φωνή του ποιητή Μανώλη του

Κρητικού που έχει και ανάστημα και

λόγο. 

«Γιατί μωρέ Μανώλη. Άν εχθροί, αδελ-

φικοί ή ξενικοί, έχουν κακοβάλει το

σπίτι σου, θα τους καλοδεχτείς;»

«Όχι σε μια καμιά  περίπτωση. Τότε θα

κάνω αυτό που έκανε και ο πατέρας

μου· αντιστάθηκε». 

Προφανώς ο Μανώλης ήθελε να πεί

εκείνο που πρέπει να μάθομε καλά

όλοι: «Ότι δεν συμφωνούσε με την

καλλιέργεια του μίσους. Ότι όλοι οι

άνθρωποι είμαστε αδέλφια, και όλοι οι

λαοί είναι πλάσματα του ίδιου Θεού

που διαφορετικά τον λατρεύει ο καθέ-

νας. Ότι όλοι δικαιούμαστε μιας συγ-

γνώμης για τις όποιες πράξεις μας. Τα

σφάλματα και οι κακίες που δείξαμε ή

δεχτήκαμε, οι πράξεις που προσέβα-

λαν τον πολιτισμό μας, μόνο για συνε-

τισμό πρέπει να έρχονται στη μνήμη

μας. Η διαιώνιση του μίσους προς

οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να γρά-

φεται στο παθητικό μας, στο παθητικό

του κάθε πολιτισμένου και πνευματι-

κού ανθρώπου. Θα μου πείτε: «Και οι

επέτειοι; και οι αγώνες;»  

Ναι Μανώλη, εδώ το θέμα γράφεται

διαφορετικά. Οι αγώνες και οι θυσίες

πρέπει να έρχονται στη μνήμη και να

γιορτάζονται σε ένδειξη σεβασμού αλ-

λά και για ένα άλλο μεγάλο λόγο: Για

να έχομε έναν οδηγό για τις μελλοντι-

κές πράξεις μας - με επίγνωση των

όποιων συνεπειών που προκύπτουν

από αυτές. Για να μας κρατούν σε

εγρήγορση στις υποχρεώσεις που

έχομε απέναντι στα δώρα του θεού

που μας έδωσε ο τόπος. Για να μας

δείχνουν πως άλλοι, οι πριν από εμάς,

οι πατεράδες μας, τα κράτησαν τα διέ-

σωσαν για να τα απολαμβάνομε εμείς.

Για να  είμαστε πάντοτε  σε εγρήγορ-

ση «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Για να έχομε προ των χειλέων «το Μο-

λών λαβέ» και να ξεχάσομε μια για πά-

ντα εκείνο το χριστιανικό - που δεν το

κατάλαβα ποτέ - πως άν κάποιος σε

ραπίσει πρέπει να στρέφεις και την άλ-

λη παρειά. Αυτό δεν στέκει για τον τό-

πο που γέννησε Θερμοπύλες. Αυτό

εμείς σαν Ελληνες - όσο ρατσιστικό

και εθνικιστικό και άν φαίνεται - πά-

ντοτε το αγνοήσαμε, πάντοτε θα το

αγνοούμε και εσείς πέστε με όπως αλ-

λιώς θέλετε. Εμείς θα αγαπάμε όλους

τους ανθρώπους, δεν θα μνησικακού-

με εκείνους  που μας βλάψανε και θα

συγχωρούμε όλους εκείνους που μας

ζήτησαν συγγνώμη για τις όποιες κα-

κίες τους. Αλλά θα είμαστε κάθετα

αντιμέτωποι σε εκείνους που θέλουν

να μας βλάψουν, που θα εποφθαλμι-

ούν τα σπασμένα αγάλματα της αρχαί-

ας  μας θρησκείας και των παλιών μας

προγόνων και θα εποφθαλμιούν τα

σπασμένα κεραμικά μας και που θα θέ-

λουν να κάνουν δική τους, τη δική μας,

την ολόδική μας γη. Αντιμέτωποι πά-

ντα θα είμαστε, σε εκείνους που αμφι-

σβητούν το δικαίωμα να ζούμε  λεύτε-

ροι και με αγάπη  και προπαντός με ει-

ρήνη  προς  όλους. Γι’ αυτό άλλωστε

και λεγόμαστε Έλληνες. Γι’ αυτό και

χειροκροτήσαμε τον Τούρκο και τον

Ιταλό εκπρόσωπο που  μας συγκίνησε

με τη παρουσία του στην παρέλαση

εφέτος  στη Θεσσαλονίκη. 

Θα μου πείτε είμαι αφελής, είμαι ρο-

μαντικός. Ναι, δεν το κρύβω. Είμαι και

από τα δυο. Μα πάνω από όλα είμαι φί-

λος της ειρήνης.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Υποσημείωση

Σε αυτό τον  αγώνα του ΄40, μετά τη μά-

χη της Τρεμπεσίνας ακολούθησε η μάχη

στο Σεντέλι και Τεπελένι. Μάχες, που

από ανώτατους αξιωματικούς όπως ο

Μπουλαλάς, Σπηλιωτόπουλος και Πε-

ρουτσόπουλος, εκτος από τραγικά αιμα-

τηρές χαρακτηρίστηκαν και άσκοπες.

Θα σταθώ όμως στη μάχη στο Σεντέλι,

όπου ξεκληρίστηκε η 5η μεραρχία Κρη-

τών. Μέχρι την 24η  Φεβρουαρίου – γρά-

φει ο Ρούσσος στην ‘‘Ιστορία’’ του, οι

Κρητικοί είχαν καταγράψει 237 νε-

κρούς, 1179 τραυματίες, 1058 παγόπλη-

κτους, 160 αχρηστευθέντες,  115 εξα-

φανισθέντες και  σε πρώτο  συνολικό

αριθμό εκτος μάχης ανδρών που έφτα-

νε, τους 3344. Σε πιο μετέπειτα ίσως και

πιο επιμελέστερους υπολογισμούς, ο

τραγικός αριθμός ανέβηκε σε 5500.  Και

ο αντιστράτηγος Καθενιώτης γράφει

«Αι απώλειαι στο Σεντέλι της τραγικής

εκείνης μάχης, δεν οφείλονται εις μερι-

κήν αποτυχίαν, αλλά ακριβώς εις επιτυ-

χίαν της μάχης»!!

Όταν η είδηση έφτασε στην Κρήτη, ο

λαός του νησιού ξεσηκώθηκε και η αγα-

νάκτηση έφτασε στο σημείο  οι Κρητικοί

αργότερα να σκοτώσουν για τον λόγο

αυτό τον διοικητή της μεραρχίας, που

ήταν ο υποστράτηγος Παπαγεωργίου,

σαν υπεύθυνο - ένοχο  αγνοούντες ότι ο

ίδιος στην πραγματικότητα είχε αντι-

δράσει στο σχέδιο αυτό του Παπάγου.

Αλλά και άλλοι επιτελικοί αξιωματικοί,

όπως ο στρατηγός Μαχάς, καταλόγισαν

ευθύνες στον Παπαγεωργίου  «ότι

αγνοούσε τις μεθόδους της μάχης».

Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων και

όταν ο θρήνος είχε εξαπλωθεί στην

Κρήτη.

Το ερώτημα το δικό μου είναι απλό. «Αν

υπήρξε λάθος, αυτό θα είναι λάθος σχε-

διασμού της επιχείρησης ή λάθος επιλο-

γής αξιωματικού επικεφαλής, οπότε και

στις δύο εκδοχές οι ευθύνες επικεντρώ-

νονται  στους ανθρώπους του  επιτελεί-

ου. Ή τελικά λάθος σε  αποφάσεις και

κινήσεις του υπεύθυνου αξιωματικού».

Αλλά και να ξεχάσει κανείς όλα αυτά,

γιατί  είναι απαράδεκτο όλοι να κάνομε

τον επαΐοντα και τον δικαστή εκ των

υστέρων. Τώρα γιατί δεν αναφέρεται

και δεν τιμάται αυτή η εκατόμβη του

Κρητικού λαού; Μήπως γιατί αυτή η μά-

χη δεν έδωσε παράσημα σε μόνιμους

πολεμάρχους παρά μόνο μαύρα μαντή-

λια στους Κρητικούς ή γιατί η ενοχή της

πολιτείας είναι τέτοια που επιλέγει και

τον ενταφιασμό αυτού του γεγονότος;

Επετειακό μνημόσυνο

“Ψηφοφόρος για μια μέρα,

πολίτης κάθε μέρα”

Ο Νίκος Γιαννής, εν μέσω γενικής

κρίσης, αποφάσισε να αναλάβει τις

ευθύνες του, μετά την κοινωνία πο-

λιτών και στην πολιτική. Μας καλεί

να υιοθετήσουμε μια δυναμική στά-

ση ζωής που χάριν συντομίας περι-

γράφεται "Ψηφοφόρος για μια μέ-

ρα, πολίτης κάθε μέρα". 

Στην πρώτη ουσιαστικά πολιτική

ομιλία του στην Αθήνα, στο κέντρο

της πολιτικής ζωής, στην Αίγλη Ζαππείου, την Τρίτη 4 Νο-

εμβρίου θα δοκιμάσει να εκθέσει έναν πραγματικό απολογι-

σμό του κυβερνητικού έργου της Ν.Δ. από το 2004, να μιλή-

σει για τα προβλήματα της Αττικής, τη μέχρι τώρα εμπειρία

του στα κοινά και ειδικώς στη μαχόμενη πολιτική, καταλή-

γοντας στη διατύπωση δέσμης ιδεών για την αναρρύθμιση

του πολιτικού μας συστήματος, που ευθύνεται για τη χαμη-

λή απόδοση της δημοκρατίας και την ποιότητα του πολιτι-

κού μας δυναμικού. 

Τρίτη 4 Νοεμβρίου , 19.00, Αίγλη Ζαππείου-Αίθουσα Πρωτέας

Πρόσβαση: Μετρό Πλ.Συντάγματος και διαθέσιμος χώρος

πάρκινγκ στο Ζάππειο

Την πρόθεσή του να επανέλθει στα “δη-

μοτικά” του Λαυρίου πρόκειται να εκ-

φράσει ο πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτι-

κής Σταύρος Παπασταυρόπουλος, σε

εκδήλση που πραγματοποιεί στο Πα-

λαιό Μηχανουργείο, την Τετάρτη 12

Νοεμβρίου, στις 7μ.μ.

Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος που βά-

στηξε το τιμόνι του Δήμου Λαυρεωτι-

κής τη δύσκολη και πιο δημιουργική πε-

ρίοδο 1995-2002, ανέλαβε να οδηγήσει

το Λαύριο από το λυκόφως της οικονο-

μικής καταστροφής που είχε βρεθεί με

την αποβιομηχάνιση της πόλης, στο τέ-

λος του 20ού αιώνα, στο λυκαυγές της

τρίτης χιλιετίας, στην

οικονομική ανάπτυξη

και στην αναζωογόνη-

ση της πόλης. Πράγ-

μα που είχε αναγνω-

ριστεί από όλους,

ώστε το 2000, ο τότε

Πρωθυπουργός Κ. Ση-

μίτης να δώσει δημό-

σια το χαρακτηρισμό

στο Λαύριο ως “πόλη-

πρότυπο ανάπτυξης”!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ευ-

καιρία τα 22 χρόνια από την ίδρυση της

“Λαυρεωτικής Αναδημιουργίας”, του

συνδυασμού που τον οδήγησε στη νίκη. 

Ο ίδιος στην ανακοίνωση - πρόσκληση

που απευθύνει στο λαό του Λαυρίου,

λέει μεταξύ άλλων:

«Είχα την τιμή και την ευθύνη να είμαι

ο ιδρυτής της “Λαυρεωτικής Αναδημι-

ουργίας”. Με εκλέξατε, δύο φορές, δή-

μαρχο της πόλης. Σήμερα, μου το λέτε

όλοι, η πόλη μας, αργά και σταθερά,

υποβαθμίζεται. Και θα είναι πολύ οδυ-

νηρό για όλους μας, το αποτέλεσμα

που μας επιφυλάσσει η ασκούμενη δη-

μοτική πολιτική. Θεώρησα, γι’ αυτούς

τους λόγους, υποχρέωσή μου να πα-

ρέμβω”.

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  2 0 1 0

Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
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Η περιφρόνηση που επέδειξε η Ν.Δ. στον θε-

σμό του Κοινοβουλίου, με την αποχώρησή

της πριν από τη συζήτηση για την προανακρι-

τική επιτροπή, ήταν μνημείο αυταρχισμού,

υποκρισίας και θράσους. Κι επειδή στην πλει-

ονότητά τους οι πολιτικοί μας ταγοί θεωρούν

τους πολίτες ηλιθίους-το γιατί ας το σκε-

φτούμε όλοι μας-η κυβέρνηση διά του εκπρο-

σώπου της προέβη σε μιά ανακοίνωση-περι-

βολάκι όπου κατηγορεί...το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για πε-

ριφρόνηση των θεσμών!

Το νόημα όλων αυτών των πομπωδών εκδη-

λώσεων και των στομφωδών δηλώσεων είναι

περίπου το εξής, τιθέμενο επί μπακαλοτέ-

φτερου: «Εγώ τη δουλίτσα μου την έκανα με

την εξεταστική. Μέχρι να τελειώσουμε με τις

ευθύνες των υπουργών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά ‘χει

τελειώσει κι ο χρόνος της. Πέντε κόμματα εί-

μαστε, πέντε διαφορετικά πορίσματα θα βγά-

λουμε και η αλήθεια ως συνήθως...θα λάμψει

διά της απουσίας της. Σιγά μη λάβω μέρος σε

ψηφοφορία για προανακριτική, που είναι μυ-

στική πανάθεμά τη κι έτσι και την υπερψήφι-

ζαν τίποτα Τατούληδες, θά ‘χανα τη δεδηλω-

μένη κι άντε τώρα να τρέχω για εκλογές με

το limit down πού ‘χει πάρει αγκαζέ τη...φού-

σκα της μετοχής μου».

Τα δύο κόμματα της Αριστεράς δεν υιοθέ-

τησαν την έντιμη, εφικτή και συνταγματικά

κατοχυρωμένη πρόταση του Φώτη Κουβέλη

για την διεκδίκηση της παράλληλης λει-

τουργίας και των δύο επιτροπών, ώστε και

οι ευθύνες να αποδοθούν διαχρονικά και να

μην παραγραφούν τα μετά το 2004 τελε-

σθέντα υπουργικά στραβοπατήματα, όπως

συνέβη με τα παλαιότερα. Κοινή απαίτηση

της αγανακτισμένης πλειοψηφίας των Ελ-

λήνων, αδιαφόρως κομματικής τοποθετήσε-

ως, είναι να καταλογισθούν-έστω μιά φορά-

και ποινικές ευθύνες σε κυβερνητικά στελέ-

χη που πιθανόν διευκόλυναν συνειδητά την

καταλήστευση του δημόσιου πλούτου. Εάν

το να αναδειχθούν οι αδιαμφισβήτητες πο-

λιτικές ευθύνες και των υπουργών του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην απαρχή του πολιτικο-εκκλη-

σιαστικού σκανδάλου-οι ποινικές έχουν ήδη

παραγραφεί-μετράει για κάποιους περισσό-

τερο από το να κάτσουν στο σκαμνί οι συ-

νεχιστές και ολοκληρωτές του εγκλήματος,

υπουργοί της Ν.Δ., αυτό έρχεται σε κατά-

φωρη αντίθεση με το παλλαϊκό, κοινό περί

δικαίου αίσθημα, που απαιτεί επιτέλους να

πληρώσουν, έστω μιά φορά, κάποιοι πολιτι-

κοί αετονύχηδες το μάρμαρο.

Φαίνεται, όμως, δυστυχώς ότι ο συγχρωτι-

σμός με στραβούς σε κάνει πράγματι ν’ αλ-

λοιθωρίζεις. Κι όταν 364 μέρες τον χρόνο

«χτυπάς» το σύστημα και τη μιά, την κρίσι-

μη, που πνίγεται, του πετάς σωσσίβιο, συ-

νεργείς κι εσύ στη διαιώνισή του, είτε το θέ-

λεις, είτε όχι, είτε το καταλαβαίνεις , είτε

όχι.

Κι έτσι, λίγο-πολύ, όλες οι κορυφές του εν

πολλαίς αμαρτίαις καταπεσόντος πολιτικού

μας Ολύμπου-που κοντεύει να φτάσει σε

ύψος τον λόφο του Φιλοπάππου-ρίχνουν

νερό στον μύλο της αντι-πολιτικής, κοροϊ-

δεύοντας κατά συναυτουργία τον λαό. Οι

ευθύνες της πολιτικής παρακμής είναι διά-

χυτες. Δεν πρέπει, επομένως, να εκπλήσ-

σεται η Αλέκα Παπαρήγα επειδή δύο συνά-

δελφοί της, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,

εξέλαβαν την Βουλή ως χαμαιτυπείο, κατά

τη συζήτηση επί της προανακριτικής. Και

χρησιμοποιώ μετά λόγου γνώσεως τον όρο

«χαμαιτυπείο» για να σχολιάσω την αθλιό-

τητα δύο συνασπισμένων πολιτικών κυμβά-

λων σε βάρος συναδέλφου τους εκπροσώ-

που του Κ.Κ.Ε. Ενός ιστορικού κόμματος

φορτωμένου με εκατόμβες πεσόντων στον

βωμό των κοινωνικών και των εθνικών αγώ-

νων. Φορτωμένου και με κολοσσιαία λάθη

των ηγεσιών του-ο αναμάρτητος πρώτος

τον λίθον βαλλέτω-αλλά άξιο του σεβασμού

όλων μας, επειδή, για να μην πω περισσό-

τερα, εάν εγώ κι εσύ κι ο άλλος δουλεύου-

με σήμερα 8ωρο κι όχι 16ωρο, το οφείλου-

με σε κάποιους που δεν χάρηκαν τα νειάτα

τους κι έφαγε η μούρη τους χώμα.

Γι’ αυτό και θεωρώ πανάθλιους και χαμερ-

πείς τους δύο κεκράκτες βουλευτές, έναν

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και έναν του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., που

κρυμμένοι μέσα στους άλλους, εξέμεσαν

πύον κατά του εκπροσώπου του Κ.Κ.Ε. Σπύ-

ρου Χαλβατζή, στη διάρκεια της αγορεύσε-

ώς του.

«Βρεκεκέξ...αυτός είναι πράκτορας», κόασε

ο Πασόκος...

«Κουάξ-κουάξ...πράκτορας είναι, αλλά δεν

ξέρουμε για ποιόν εργοδότη δουλεύει», συ-

μπλήρωσε ο Συνασπισμένος και λούφαξαν

πάλι κι οι δυό στα βούρλα του βάλτου τους.

Αν είχατε κότσια και φιλότιμο “κύριοι”,

έπρεπε να σταθείτε όρθιοι και να εξηγήσε-

τε στο Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό,

για ποιόν λόγο θεωρείτε «πράκτορα» τον

συνάδελφό σας. Κι όχι να κοάζετε-εκ του

ασφαλούς-σαν τα βατραχάκια στην καβά-

ντζα του βάλτου και της ανωνυμίας. Εάν δε,

οι αρχηγοί των κομμάτων σας δεν σας κα-

λέσουν πάραυτα σε απολογία, εάν δεν

απαιτήσουν από εσάς τη δημόσια έκφραση

συγνώμης προς τον θιγέντα συνάδελφό

σας και προς το μονίμως απαξιωνόμενο από

«μπουμπούκια» του είδους σας Κοινοβού-

λιο, αυτομάτως καθίστανται συνεργοί σας

στην αθλιότητα, αφήνοντάς μας με μιά πι-

κρή γεύση του «νέου ήθους» που επαγγέ-

λονται. Διότι η ποταπότητά σας δεν συνιστά

απλώς ύβρη κατά του Κ.Κ.Ε. και ενός συνα-

δέλφου σας. Συνιστά, κυρίως, ύβρη κατά

της Δημοκρατίας και του-ως θα έπρεπε να

είναι-ιερού χώρου της Βουλής.

Και-ει μη τι άλλο-το να αναζητά κάποιος

βουλευτής του «εκσυγχρονιστικού»

ΠΑ.ΣΟ.Κ., «πράκτορες» σε άλλα κόμματα,

με αναγκάζει να υπενθυμίσω ότι τον Οτσα-

λάν δεν τον παρέδωσε στους Τούρκους, ού-

τε το Κ.Κ.Ε., ούτε ο Χαλβατζής. Δυστυχώς,

γιά μία ακόμα φορά, η εικόνα που παρου-

σίασε η Βουλή των Ελλήνων ήταν για κλά-

ματα.

Κατάντιας βουρκόνερα
του Γρηγόρη Δημ. Ρώντα

Τον Φεβρουάριο του 2008 ο Δήμος Κορωπίου υπέβαλλε

πρόταση στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URB-ACT II*  ως

εταίρος στο έργο με τίτλο URBAN N.O.S.E (Αστικό Δίκτυο

για κοινωνικές εταιρείες). 

Η πρόταση εγκρίθηκε το Απρίλιο του 2008 από τη διαχει-

ριστική Αρχή της Πρωτοβουλία URBACT II, που εδρεύει

στο Παρίσι. Στόχος του έργου είναι να καθορίσει ένα δί-

κτυο αστικών κοιτίδων για κοινωνικές εταιρείες. Το δίκτυο

αυτό θα υποστηρίζει την έναρξη πρωτοβουλιών κοινωνι-

κής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας συμβουλευτικές

υπηρεσίες, εκπαίδευση-κατάρτιση και εργαλεία γνώσης. Η

βασική ιδέα είναι ότι οι κοινωνικές εταιρίες μπορούν να

αποτελέσουν ένα εργαλείο ανάπτυξης σε μια αστική πε-

ριοχή, να συμβάλλουν στη  κοινωνική συνοχή και στην

αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και

περιθωριοποίησης.

Σε μια περίοδο αναπροσαρμογών στη λειτουργία της Αυ-

τοδιοίκησης και του ρόλου της  καθώς και της  εξεύρεσης

πόρων** για την βιωσιμότητα κοινωνικών δομών των Δή-

μων,  αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει καλές πρα-

κτικές αναφορικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

ενώ  μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για το

σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών (πηγή στοιχείων/πληρο-

φοριών, εμπειριών) τόσο για την  κεντρική διοίκηση όσο

και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Για τη επιτυχή έκβαση του όλους εγχειρήματος ζητήθηκε

η υποστήριξη  της Περιφέρειας Αττικής με ρόλο την υψη-

λή εποπτεία του έργου και την  οποία έλαβε. Οι υπόλοιποι

Δήμοι -εταίροι είναι: Ο Δήμος Gela (Ιταλία) ο οποίος συ-

ντονίζει κεντρικά, ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Grenoble

(Γαλλία), ο Δήμος Xativa (Ισπανία). 

Η Δημοτική Αρχή Κορωπίου στο πλαίσιο της εισδοχής του

Δήμου  στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τοπίο σύντομα θα συ-

γκροτήσει το 1ο Δημοτικό Γραφείο Διαχείρισης  Ευρωπαϊ-

κών Προγραμμάτων  στην ιστορία του Κορωπίου. Στόχοι

του Γραφείου  είναι: 

• η πληροφόρηση των δημοτών για ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα, που συμβάλλουν στην καλυτέρευση των συνθηκών

της ζωής στο Κορωπί, στον Ανατολική Αττική αλλά και με-

ταξύ των Δήμων της Ε.Ε που οφείλουν να συνεργάζονται

και να ανταλλάσσουν εμπειρίες 

• και  η υλοποίηση αυτών με αξιοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού του Δήμου και άλλων φορέων της τοπικής ανά-

πτυξης.

Με καθυστέρηση πολλών ετών,  το Κορωπί,  η πύλη εισό-

δου πλέον των πολιτών από όλο τον κόσμο,  εισέρχεται σε

μια νέα φάση, που έχει και προβλήματα αλλά και ευκαι-

ρίες-προκλήσεις. 

----------------------

*Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αστική Βιώσιμη –Αειφόρο

Ανάπτυξη με σύνθημα «Οι Πόλεις ως μηχανές ανάπτυξης

και  δημιουργίας απασχόλησης,  2007-2013».

**H εξεύρεση ευρωπαϊκών πόρων από τους πρωτοβάθμι-

ους ΟΤΑ για την εκπλήρωση της αποστολής τους (όπως

αυτή προδιαγράφεται στο νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώ-

δικα Ν.3463/2006, το Δημόσιο Λογιστικό  και το λοιπό δί-

καιο που αφορά στην Οικονομική Διαχείριση των Δήμων

και Κοινοτήτων), αποτελεί μονόδρομο αν ληφθεί υπόψη η

στενότητα και η ανεπάρκεια των αμιγώς  εθνικών πόρων

που προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Πρόγραμμα Θησέ-

ας του Ν.3274/2004,  τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτι-

κού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις άλλες πηγές εσόδων των ΟΤΑ. 

Κορωπί,  η πύλη εισόδου των πολιτών από όλο τον κόσμο
“Ανάπτυξη αστικών κοινωνικών δικτύων”
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Κανονισμός 

Καθαριότητας

Βάρης
Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, εισηγήθηκε προ ημερη-

σίας έναν νέο κανονισμό καθαριότητας, τον οποίο θέτει

σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, για να

ενημερωθούν οι δημότες και όποιος πολίτης θέλει να κα-

ταθέσει προτάσεις. Κρίνει αναγκαία τη δημιουργία του

γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε: «πολλές φορές κυβερνά-
νε οι μαγαζάτορες, πολλές φορές οι κατασκευαστές.
Επρεπε να γίνει μια τροποποίηση, αφού έχει να γίνει δέ-
κα χρόνια».
Είπε μεταξύ άλλων ότι ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας

θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της

πόλης, να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την

τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού πε-

ριβάλλοντος, τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την

εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και

της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ορθολογική δια-

χείριση των απορριμμάτων. 

Βασικό μέλημα του νέου Κανονισμού είναι η ενίσχυση της

ενεργού συμμετοχής των Δημοτών, των κατοίκων και των

επιχειρηματιών της περιοχής, με άμεση προτεραιότητα

στην ενημέρωση των πολιτών μέσω της γνωστοποίησης

των διατάξεων για την εφαρμογή του. 

Ο κανονισμός έχει αναρτηθεί και στο site του Δήμου:

www.vari.gov.gr. 

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του κανονισμού είναι η προστασία του περιβάλλο-

ντος, η  διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η ορθολογική δια-

χείριση των απορριμμάτων.

Οι διατάξεις του Κανονισμού δεν θα θίγουν τις ισχύουσες δια-

τάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στόχοι του είναι μεταξύ άλλων: 

Με τον υπό κατάρτιση κανονισμό καθαριότητας θα καθορίζο-

νται λεπτομερώς:

Οι υποχρεώσεις του Δήμου - Οι εξαιρέσεις από τον κανονισμό

- Οι χώροι παραγωγής απορριμμάτων και οι υπεύθυνοι τήρησης

των διατάξεων - Οι υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά

μη ογκώδη δημοτικά απορρίμματα.

Οι υποχρεώσεις πεζών οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κα-

τοικίδιων ζώων

Θα γίνεται ειδική μνεία για:

• Τον Καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που

ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς

• Την καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησι-

μοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις

• Την ρύπανση από διαφημίσεις

• Τις υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

• Την καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώ-

ρων) που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις

• Την λειτουργία των λαϊκών αγορών

• Τις δημοτικές αγορές

• Το υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο

• Τους πάγκους εμπορικών καταστημάτων

• Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα μηχανάκια κλπ

ΙΙΙ. Καθορισμός ύψους προστίμων ανά παράβαση και ο τρόπος

επιβολής τους.

Με τον (υπό κατάρτιση κανονισμό) θα προβλέπεται η επιβολή

διοικητικών προστίμων ρύπανσης για τις αναφερόμενες σ’αυ-

τόν παραβάσεις. Και ονομάζει την κάθε παράβαση και το

αντίστοιχο πρόστιμο που θα επιβάλλεται. Δεν τα παρου-

σιάζουμε αφού ακόμη δεν έχουν ψηφιστεί και βρίσκονται

σε δημόσια διαβούλευση. Θα επανέλθουμε.

Α.Μπουζιάνη

Αφορμή για την επιστολή μου αυτή

ήταν δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας

όπου κάποιοι, θεωρώντας ότι τα πεζο-

δρόμια πρέπει να είναι χώρος στάθμευ-

σης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση

των καταστημάτων, διαμαρτυρήθηκαν

με ιδιαίτερα έντονο και επικριτικό προς

το Δήμο ύφος. Διαβάζοντας το άρθρο

αυτό ένιωσα αγανάκτηση, διότι σαν δη-

μότης Βάρης προσπαθώ χρόνια τώρα να

βρω ελεύθερο πεζοδρόμιο για να μην

κινδυνεύσει η ζωή μου περπατώντας

στο δρόμο ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

Ένα πεζοδρόμιο πρέπει να εξυπηρετεί

τους πεζούς. Εκατέρωθεν των πεζο-

δρομίων, βέβαια, υπάρχουν καταστήμα-

τα και σπίτια και η ραγδαία αύξηση των

αυτοκινήτων αποτελεί αδιαμφισβήτητο

γεγονός.

Αν όμως εμείς οι οδηγοί σταθμεύουμε

όπου θέλουμε, ανεβαίνοντας πολλές

φορές ακόμη και σε πεζοδρόμια, κλεί-

νοντας λωρίδες ή σημαντικούς άξονες

κυκλοφορίας, χωρίς να λαβαίνουμε

υπόψη μας τον συνάνθρωπό μας και γε-

νικότερα το κοινωνικό σύνολο, τότε το

πρόβλημα που δημιουργούμε είναι τε-

ράστιο. Φανταστείτε ένα πεζό που να

θέλει να περπατήσει σε ένα πεζοδρόμιο

και να σκοντάφτει σε σταθμευμένα αυ-

τοκίνητα ή ακόμη χειρότερα έναν τυ-

φλό ή έναν  ανάπηρο που να θέλει να

ανέβει σε ένα πεζοδρόμιο και να μην

έχει πρόσβαση. Ο σεβασμός προς το

συνάνθρωπό μας αποτελεί δείγμα πολι-

τισμού και αξιοπρέπειας.

Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να σκεφτό-

μαστε το συνάνθρωπό μας και να σταθ-

μεύουμε σε κάποιο χώρο που και επι-

τρέπεται και δεν δημιουργεί πρόβλημα

σε κανέναν. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν

περπατήσουμε και λιγάκι, όταν θέλουμε

να πάμε για ψώνια. Δεν είναι ανάγκη να

σταθμεύουμε ακριβώς έξω από το κατά-

στημα από το οποίο θέλουμε να αγορά-

σουμε κάτι. Εξάλλου το πρόβλημα της

σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας εί-

ναι η ακινησία. Επομένως λίγο περπά-

τημα δεν βλάπτει, μάλλον ωφελεί. 

Ευτυχώς στην πόλη μας η νέα Δημοτική

Αρχή αντιλήφθηκε σωστά το θέμα και

προσπαθεί να βάλει μια τάξη με τη βοή-

θεια της Δημοτικής Αστυνομίας. Θεωρώ

το μέτρο πολύ σωστό και πρέπει να συ-

νεχιστεί. Είμαι σίγουρος ότι ο  κος Δή-

μαρχος δεν θα ενδώσει σε τέτοιου εί-

δους πιέσεις, που είναι αντίθετες με την

απαίτηση του κοινωνικού συνόλου για

ελεύθερα πεζοδρόμια.

Πιστεύω ότι με την αλληλοκατανόηση

όλων μας, την ευαισθησία αλλά και το

σεβασμό προς το νόμο και το συνάν-

θρωπό μας, η κατάσταση στην πόλη μας

θα είναι καλύτερη και φιλικότερη στους

κατοίκους της. Χώροι στάθμευσης

υπάρχουν ακόμη, αρκεί να έχουμε θετι-

κή διάθεση.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Φώτης Κούτρας

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος κάνει μία ανα-

δρομή από τον Ιούνιο του

2008, που είχε έρθει προς

συζήτηση το κυκλοφοριακό

πρόβλημα του 3ου Δημ. Σχο-

λείου στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, αλλά δεν πάρθηκε από-

φαση για να επανελεγχθεί

και να καταθέσουν τις από-

ψεις τους και οι φορείς.

Ετσι ο Σύλλογος σε συνε-

δρίασή του (1/7/08) κατέληξε

σε κάποιες προτάσεις τις

οποίες παραθέτουμε:

«Προτείνουμε:

1) Να τοποθετηθούν κάγκελα

στα πεζοδρόμια γύρω από το

Δημοτικό Σχολείο και στην

περιοχή απέναντι από το

Σχολείο επί της Πλ. Αλσους

καθώς και να υπάρχει διάβα-

ση σε ένα σημείο ελεγχόμε-

νο από κοντά στην είσοδο

του σχολείου.

2) Στο καθοδικό ρεύμα της

Υμηττού από την οδό Πλα-

ταιών και στην άνοδο από

την οδό Ζακύνθου να τοπο-

θετηθούν μεγάλα σήματα

από την τροχαία ανωτάτου

ορίου ταχύτητας 40χλμ/ώρα.

3) Στα ίδια σημεία στο οδό-

στρωμα να τοποθετηθούν

(μάτια γάτας) με κίτρινους

ανακλαστήρες που θα υπο-

χρεώνουν τη μείωση της τα-

χύτητας στους οδηγούς που

οδηγούν προς τον χώρο του

δημοτικού σχολείου.

4) Να γίνει η απαιτούμενη

διαγράμμιση στους δρόμους

που προσεγγίζουν το σχο-

λείο και σε απόσταση τουλά-

χιστον 100μ.

5) Στην ίδια  περιοχή και με-

ταξύ των οδών Πλαταιών και

Ζακύνθου εκτός από το κύριο

φανάρι κυκλοφορίας να το-

ποθετηθούν και φανάρια

προειδοποίησης για μείωση

ταχύτητας.

6) Εισοδος και έξοδος των

μαθητών του σχολείου να γί-

νεται από την είσοδο στην

οδό Μπιζανίου αλλά και από

τη νέα είσοδο στην οδό Σμό-

λικα αντί της οδού Υμηττού.

7) Να απαγορευτεί η στάση

των αυτοκινήτων και ειδικά

των γονέων που φέρνουν

τους μαθητές στο σχολείο

επί της Υμηττού.

8) Ο σχολικός τροχονόμος

από το Δήμο προτείνουμε να

υπάρχει τις ώρες εισόδου

στο σχολείο αλλά και απο-

χώρησης των μαθητών. Ο

Σύλλογος διατίθεται να συ-

νεισφέρει οικονομικά αν το

κριτήριο μη χρησιμοποίησης

του τροχονόμου είναι οικο-

νομικό.

Σημειώνουν δε ότι η μονο-

δρόμηση της Υμηττού και η

υποχρεωτική κατεύθυνση

των αυτοκινήτων γύρω από

την πλατεία θα δημιουργήσει

κυκλοφοριακά προβλήματα

και ειδικά την ώρα που εκ-

κλησιάζονται οι ενορίτες αλ-

λά και κατά την τέλεση μυ-

στηρίων.

«Ως γνωστόν, από την περιο-

χή περνούν μεγάλα φορτηγά

απορριμματοφόρα του Δή-

μου, νταλίκες, λεωφορεία,

πυροσβεστικά και άλλα με-

γάλα αυτοκίνητα», επισημαί-

νουν.

Τέλος και ο προϊστάμενος

της ενορίας πατέρας Γ. Κον-

σολάκης έχει εκθέσει τις

απόψεις του για το θέμα στη

συνεδρίαση του Συλλόγου,

όπου επιβεβαιώνει αυτά που

και εμείς και ο Σύλλογος επι-

σημαίνουν: ότι η μονοδρόμη-

ση της Υμηττού πρακτικά δεν

προσφέρει καμία ασφάλεια,

αντίθετα δημιουργεί προβλή-

ματα κυκλοφοριακά γύρω

από την πλατεία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις(;) 

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Γράφοντας στο προηγούμενο φύλλο μας, στιγμιότυπα από το δημοτικό συμβούλιο Βούλας είχαμε αναφερθεί και στις

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.

Μάλιστα είχαμε σχολιάσει το θέμα, ιδιαίτερα της περιμετρικής κυκλοφορίας της ανόδου και καθόδου προς το βουνό

(οδό Υμηττού). Θέσεις που με ευχαρίστηση βλέπουμε ότι συμπίπτουν και με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πανοράματος,

και με τον πατέρα Κονσολάκη του Αγίου Νεκταρίου.

Ετσι παρουσιάζουμε την επιστολή που μας απέστειλε ο “Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας” με τις θέσεις

τους, τις οποίες έχουν κοινοποιήσει και στο Δήμο.
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Μακρά προ ημερησίας συζήτηση προ-

έκυψε στην τελευταία συνεδρίαση

του Δ.Σ. Βάρης προχθές (29/10/08). 

Παραίτηση συμβούλου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Δελη-

γιάννης ανάγνωσε επιστολή της δη-

μοτικής συμβούλου της πλειοψηφίας

Λυδίας Αργυροπούλου, η οποία ανα-

κοινώνει την ανεξαρτητοποίησή της

από τη δημοτική παράταξη της πλειο-

ψηφίας «Βάρη Νέα Εποχή», με την

οποία εξελέγη και δηλώνει ανεξάρτη-

τη.

Ηταν αναμενόμενο, αφού προ μηνών

είχε παραιτηθεί από άλλα αξιώματα

που κατείχε. Ο λόγος; Θα δείξει· αν

αλλάζει στρατόπεδο ή είναι πράγματι

λόγοι διαφορετικών απόψεων, τις

οποίες απέκτησε μετά την εκλογή

της ως δημοτικής συμβούλου.

Η Λ. Αργυροπούλου έγινε μεν ανε-

ξάρτητη αλλά δεν κατέθεσε παραίτη-

ση ως εκλεγμένο  μέλος (εκπρόσω-

πος της πλειοψηφίας) της Δημαρχια-

κής Επιτροπής. 

Μεταξύ άλλων γράφει στην επιστολή

της:

«Η αποχώρησή μου από το Συνδυα-

σμό δεν έχει να κάνει με διαφωνία

μου ως προς το Πρόγραμμα με το

οποίο εκλεγήκαμε ως συνδυασμός

στη Δημοτική Αρχή. Αντίθετα θεωρώ

ότι η δράση και οι ενέργειές μου είναι

απόλυτα σύμφωνες με το Πρόγραμμα

που επέλεξαν κατά πλειοψηφία οι δη-

μότες της Βάρης».

Ενα άρθρο, που δημοσίευσε σε τοπι-

κή εφημερίδα που εκδίδει ο σύζυγός

της,  με τίτλο “Η απαξίωση της Βάρκι-

ζας”, ήταν η αφορμή που την οδήγη-

σε σε ρήξη με το συνδυασμό της

πλειοψηφίας.

Αυτό, όπως ήταν επόμενο, ανάγκασε

το Δήμαρχο Παν. Καπετανέα, να τη

θέσει εκτός Συνδυασμού.

Θεωρεί ότι η παραίτησή της από τη

Δημαρχιακή Επιτροπή (αν γινόταν)

παραβαίνει τον Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, και ο αποκλεισμός της

από τις διεργασίες του Συνδυασμού,

της αφαιρούν το δικαίωμα στην ενη-

μέρωση και στην ελεύθερη έκφραση

άποψης.

Πέφτει σε αντιφάσεις η σύμβουλος,

γιατί αν δεν διαφωνούσε με το πρό-

γραμμα του συνδυασμού, γιατί παραι-

τήθηκε προ μηνών από άλλα αξιώμα-

τα που κατείχε; Και τότε με επιστολή

της μιλούσε για  διαφωνίες με το Δή-

μαρχο!

Και δεν μπορώ να φανταστώ, πώς,

έξω από το “μαντρί” να σου “αφαι-

ρούν το δικαίωμα στην ενημέρωση

και στην ελεύθερη έκφραση άποψης!”

Ο δήμαρχος Παν. Καπετανέας σε

ερώτηση του Αν. Ιγγλέζου για το θέ-

μα δήλωσε, ότι της ζήτησε για να δι-

ευκολύνει την παράταξη να παραιτη-

θεί, αφού εκφράζει  άλλες απόψεις

πέραν αυτών που συναποφασίζουν

ως παράταξη.

«Συζητήθηκε στην παράταξή μου και

η απόφαση ήταν ομόφωνη. Σωστό εί-

ναι όταν διαφωνεί κάποιος με την πα-

ράταξη, σωστό και έντιμο και τίμιο,

και αναφέρω το παράδειγμα του Μα-

νώλη του Δρετάκη, είναι να παραιτεί-

ται από τα πάντα», εξήγησε ο Δήμαρ-

χος.

Η Λ. Αργυροπούλου απάντησε ότι

δεν δέχεται να μείνει στον πάγο: «να

έρχομαι και χωρίς να γνωρίζω τα θέ-

ματα, να είμαι ένα άβουλο πλάσμα,

εγώ αυτό δεν το δέχομαι», ήταν τα

λόγια της.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την απορία,

πάνω στη φράση της Αργυροπούλου:

«να είμαι ένα άβουλο πλάσμα και να

ψηφίζω χωρίς ενημέρωση», γιατί

όπως δήλωσε δεν θεωρεί ότι η μειο-

ψηφία ψηφίζει άβουλα, χωρίς ενημέ-

ρωση. 

Παραίτηση για λόγους

εντυπωσιασμού

Η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου

μίλησε για λόγους εντυπωσιασμού,

όσον αφορά την παραίτηση της δημ.

Συμβούλου και επεσήμανε ότι: «Το

μεγάλο λάθος του Δημάρχου είναι ότι

είναι πολύ δημοκράτης. Μας έδωσε

πολύ μεγάλη δημοκρατία από τον μι-

κρότερο ως τον μεγαλύτερο, μας εί-

χε όλους πάντα μέσα στο γραφείο

του, πάντα άκουγε τις απόψεις μας,

άσχετα αν συμφωνούσε».

«…Είχατε το μισό δήμο πάνω σας κυ-

ρία Αργυροπούλου. Ποιο ήταν το

αποτέλεσμα;»

“Το ένα θέμα είναι εσωτερικό του

συνδυασμού σας, το άλλο, που αφο-

ρά τη συμμετοχή της Αργυροπούλου

στη Δημ. Επιτροπή, αφορά το Δημοτι-

κό Συμβούλιο. Γιατί απ’ αυτό εκλέγε-

ται”, δήλωσε ο τ. δήμαρχος και επικε-

φαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ.

Αναστασίου.

Σ.Σ.: Αποψή μας είναι ότι ένας δημο-

τικός σύμβουλος πρέπει να ψηφίζει

με γνώμονα το δημοτικό συμφέρον.

Μπορεί   να ενημερώνεται από τις ει-

σηγήσεις των θεμάτων, να ελέγχει το

κάθε θέμα και να ψηφίζει κατά συ-

νείδηση. Και δεν θα πέσει ποτέ έξω,

ούτε θα ψηφίζει ως «άβουλο πλά-

σμα».

4 Ο Αν. Ιγγλέζος διάβασε έγγραφο

του Υπ. Εσωτερικών που αφορά την

πρόσληψη προϊσταμένου στο ΚΕΠ

Βάρης. 

Η θέση αυτή τη στιγμή παραμένει κε-

νή και είναι στη διακριτική ευχέρεια

του Δημάρχου να επιλέξει το κατάλ-

ληλο άτομο, το οποίο όμως πρέπει να

πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, τις

οποίες του επεσήμανε το Υπ. Εσωτε-

ρικών(!)

Ο Δήμαρχος επιφυλάχθηκε να απο-

φασίσει όταν βρεθεί το κατάλληλο

άτομο.

4 Τη δημοσίευση του Ισολογισμού

του 2006 ζήτησε ο Δ. Κυπριώτης για-

τί πάνω σ’ αυτόν θα βασιστούν με

στοιχεία για τον επόμενο προϋπολο-

γισμό αλλά και για λόγους διαφάνει-

ας και υποχρέωσης βάσει νόμου.

Έναν χώρο στο Δημαρχείο ζήτησε ο

Δ. Κυπριώτης και συμφώνησε και ο Δ.

Αναστασίου προκειμένου να μπορούν

να ασκούν τα καθήκοντά τους  ως δη-

μοτικοί σύμβουλοι, πράγμα που κρί-

θηκε ανέφικτο, λόγω στενότητας του

χώρου του Δημαρχείου. Και οι Αντι-

δήμαρχοι χωρίς γραφεία είναι!

Ψηφίστηκε η αποδοχή 35.614 ευρώ

για την ανακατασκευή των γηπέδων

τένις του Δήμου.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης

«Θέλω να πω ότι

έχετε χάσει επει-

σόδια. Αλλά θα

έχει  ενδιαφέρον

το επόμενο επει-

σόδιο».

Παν. Καπετανέας

απευθυνόμενος

στον Δ. Κυπριώτη

Κύριε Πρόεδρε, 

θα πάω να εξετα-

στώ στο γιατρό. 

Ολο δεν κατάλαβα

και δεν κατάλαβα

μου λέτε!

Δημ. Αναστασίου

Κυκλοφοριακή ρύθμιση 

στο τρίγωνο του «διαβόλου»

Κυκλοφοριακή ρύθμιση και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στην

οδό Αττιδος αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. 

Εκεί όσοι έχουν περάσει από εκεί θα διαπιστώνουν ότι προκειμένου να

φύγεις από την πόλη μέσω της Αρτέμιδος κάνεις ένα γύρω-γύρω όλοι

κατεβαίνεις στην 

Η Αρτέμιδος είναι μονόδρομος. Η μισή με κατεύθυνση προς Λ. Βάρης

Κορωπίου και η άλλη μισή από Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου προς την Αρτέ-

μιδος.

Θα θυμίσουμε εδώ στην πλειοψηφία του Δήμου ότι αυτό το κομμάτι της

μονοδρόμησης έγινε επί δημαρχίας Δ. Αναστασίου και είχε αντιδράσει

έντονα η παράταξη της «Βάρης Νέας Εποχής» και ελπίζουμε τώρα να

το διορθώνει, γιατί το μόνο που επιτυγχάνει είναι να επιβαρύνει την πε-

ριοχή με κυκλοφοριακούς ρύπους και να γίνεται το αδιαχώρητο στο

«τρίγωνο του διαβόλου» που οι μισοί περιμένουν το φανάρι από την

Φαύνου και οι άλλοι μισοί από την Αρτέμιδος που έχουν παραβιάσει το

απαγορευτικό.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

στο Κόρμπι
Προσωρινές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνονται στο Κόρμπι και συγκε-

κριμένα επί των οδών Δημητσάνας και Αθηνάς στο ρέμα, λόγω των έργων που

κάνει εκεί η Νομαρχία.

Ο Δ. Κυπριώτης ενημέρωσε το σώμα ότι η κατασκευή «μπάζει» αφού δεν μι-

λάμε για γέφυρα αλλά για ένα οδόστρωμα, το οποίο έχει προβλήματα. «Θεω-

ρώ ότι δεν είναι πλήρης η μελέτη και δεν μας προφυλάσσει από μια ενδεχό-

μενη ζημιά», επεσήμανε. Επισκέφθηκε το χώρο με το Δήμαρχο και το μηχανι-

κό και είδαν τα προβλήματα που υπάρχουν, πράγμα που επιβεβαίωσε και ο Δή-

μαρχος και θα παρέμβουν σχετικά.
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ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

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

κιν. 6932.216052

Η Νέα Μάκρη απέκτησε Νηπιακό Σταθμό 

100 χρόνια προστάτης της πόλης της

Κερατέας ο Άγιος Δημήτριος! 9 Νοεμ-

βρίου 1908 χτίστηκε ο Ιερός Ναός

στη Κερατέα και η Ημέρα της Εορτής

του γιορτάστηκε με ιδιαιτερότητα,

παρουσία πλήθους πιστών.

Έτσι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το

πρωϊ, τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία

Λειτουργία χοροστατούντων των Σε-

βασμιωτάτων Μητροπολιτών και ακο-

λούθησε Ιερά Λιτάνευση της Εικόνας

στις οδούς της πόλης. 

Για την επέτειο των 100 χρόνων ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσο-

γαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος δώ-

ρησε ως ενθύμιο στον Σεβασμιώτατο

Πέτρας μία ράβδο και ευχήθηκε ο

Άγιος Δημήτριος να σκεπάζει την πό-

λη και τους κατοίκους της.

Από δεξιά: Οι Βουλευτές Ν.Δ.  Απόστολος
Σταύρου και Θανάσης Μπούρας, ΠΑΣΟΚ Ντίνος
Βρεττός και Βασίλης Οικονόμου, ο Νομάρχης
Λεωνίδας Κουρής,  η επ.Βουλευτής Ν.Δ. Ντίνα
Τριλίκη ο Αντινομάρχης Αθ. Αυγερινός, ο Αντι-
νομάρχης Αθ. Γρίβας πίσω, ο βουλευτής Βασ.
Οικονόμου και πολλοί άλλοι βεβαίως.

Ο ένας και μοναδικός νηπιακός

σταθμός της Ν. Μάκρης, που

δημιουργήθηκε στα πλαίσια

της κοινωνικής πολιτικής του

Δήμου με σκοπό την εξυπηρέ-

τηση των εργαζόμενων μητέ-

ρων της πόλης, με συγχρημα-

τοδότηση της Νομαρχίας Αν.

Αττικής, εγκαινιάστηκε την

Τρίτη 28 Οκτωβρίου. 

Τα εγκαίνια έκανε ο Νομάρχης

Αν. Αττικής  Λεωνίδας Κουρής,

ο οποίος στην σύντομη ομιλία

του ανέφερε ότι είναι το πρώ-

το έργο κοινωνικής πρόνοιας,

από ένα σύνολο 20 περίπου

έργων που αναπτύσσονται

στην Αν. Αττική, από το Λαύριο

μέχρι το Συκάμινο και απ’ το

Μενίδι μέχρι την παραλία του

Ευβοϊκού, στη Ν. Μάκρη που

εγκαινιάστηκε, στο Μαραθώνα

που ολοκληρώνεται σύντομα

και την Ραφήνα που προχωρά

με γοργούς ρυθμούς. 

Έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο

δωρεάς του αείμνηστου Πανα-

γιώτη Καράγιωργα και καλύ-

πτει εμβαδόν 500 τ.μ. και αύ-

λειους χώρους 1.500 τ.μ. περί-

που.  Έχει δυνατότητα εξυπη-

ρέτησης 80 παιδιών προσχολι-

κής ηλικίας, από 2,5 έως 5

ετών, προσφέροντας σε αυτά

άριστη φύλαξη, φροντίδα, δια-

τροφή, διαπαιδαγώγηση και

ψυχαγωγία. 

Αγγελική Ραγκούση

Μελωδικό Πολυθέαμα 

Οίνου και Πνεύματος

Το πολιτιστικό δρώμενο «Οίνος και Πνεύμα» αποτε-

λεί ένα πρωτόγνωρο Οδοιπορικό στην “χώρα των

Ελλ-οίνων ”, ένα διαχρονικό σεργιάνι στον χώρο και

τον χρόνο… 

Ο χώρος είναι η χώρα που θεοποίησε τον οίνο και ο

χρόνος είναι η αρχή της δικής μας αμπελουργικής

ιστορίας. Το πρωτόγνωρο αυτό πολιτιστικό Καραβά-

νι «Οίνου & Πνεύματος» που ταξιδεύει σε όλη την

Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, σταμάτησε και στα Κα-

λύβια μεταφέροντας την μεθυστική είδηση της φι-

λίας, της ευφροσύνης και της ευημερίας στους δη-

μότες της περιοχής. 

Η παράσταση δόθηκε 23 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο

του Δήμου Καλυβίων και έφερε τον τίτλο: Μελωδικό
Πολυθέαμα Οίνου και Πνεύματος και αποτελεί πρό-

ταση δύο αδελφών – πραγματικών καλλιτεχνών – ο

καθένας στο είδος του. Ο γνωστός οινολόγος Δημή-

τρης Χατζηνικολάου, εμπνευστής της νέας αυτής

μεθυστικής ιδέας, «έντυσε» τη βραδιά με μηνύματα,

εικόνες και οινικά ντοκουμέντα. Ταυτόχρονα το πο-

λυθέαμα περιλάμβανε προβολή αξέχαστων ντοκου-

μέντων με την Δόμνα Σαμίου, τον Θανάση Βέγγο και

τον Ευγένιο Σπαθάρη.

Την μελωδική πανδαισία επιμελήθηκε ο μουσικοσυν-

θέτης Βασίλης Χατζηνικολάου ερμηνεύοντας ζω-

ντανά αγαπημένα «οινο - τράγουδα», από το ρεπερ-

τόριο της δημοτικής, λαϊκής και σύγχρονης μουσικής

μας παράδοσης.

Όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που είχε ως

στόχο να τιμηθεί το ευλογημένο ποτό της ελληνικής

γης, ο οίνος ο αγαπητός, είχαν τη δυνατότητα να

ενημερωθούν για την ιστορία του κρασιού και την

εξέλιξή του από την αρχαιότητα έως και τις μέρες

μας και να δοκιμάσουν ποικιλίες κρασιού - προσφο-

ρά από τοπικούς οινοπαραγωγούς. 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου με τους αδελφούς Χατζηνικολάου, που
“έστησαν” το πολυθέαμα.

Εκδήλωση με θέμα τις επικείμενες Αμερικάνικες Προεδρικές

Εκλογές, την Παγκόσμια Οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις

τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, πραγματο-

ποίησε προχθές, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η οργάνωση των

ομογενών Ahepa «Περικλής», στα γραφεία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, στην Αθήνα.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο θέμα από τη σκοπιά του ο κα-

θένας με πιο ξεκάθαρους βεβαίως, τους εκπροσώπους των

δύο μονομάχων. Η εκπρόσωπος του Μακ Κέιν προσπάθησε

να εκφράσει την αισιοδοξία της ως προς το αποτέλεσμα,

απευθύνοντας στους παρευρισκόμενους πρόσκληση «να πα-

ρευρεθούν στη γιορτή της νίκης των ρεπουμπλικανών».

Ο εκπρόσωπος του Μπάρακ Ομπάμα αναφέρθηκε στην ελπί-

δα που εκφράζει ο Ομπάμα για αναβίωση του Αμερικανικού

ονείρου και την έξοδο από την γενική υποβάθμιση των ΗΠΑ

– οικονομική, κουλτούρας, ισχύος.

Οι ΗΠΑ χρειάζονται την ΑΛΛΑΓΗ, τώρα.

Ευχάριστο άκουσμα ήταν η τοποθέτηση του τ. βουλευτή και

στελέχους του παλαιού, καλού ΠΑΣΟΚ, Παντελή Οικονόμου.

Ο Παντ. Οικονόμου άφησε να εννοηθεί ότι υποστηρίζει τον

Ομπάμα και διευκρίνισε ότι η αλλαγή προσώπων και η εκλο-

γή Προέδρου των ΗΠΑ δεν είναι άνευ σημασίας. Το πρόσω-

πο του Προέδρου μπορεί να σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής. 

Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ

Αμερικάνικες εκλογές Προέδρου στην ...Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του Μπάρακ Ομπάμα κατά την ομιλία του.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

ΙΓ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
Σ’ εξέλιξη βρίσκεται η ΙΓ’ Επιστημονική

Συνάντηση που οργάνωσε η Εταιρεία

Μελετών Ν.Α. Αττικής σε συνεργασία

με το Δήμο Παιανίας.

Οι εργασίες της συνάντησης πραγμα-

τοποιούνται στην Παιανία [Athens

Information Technology, (Παιανίας -

Μαρκοπούλου)] και είναι αφιερωμένη

στη ζωή και το έργο του ιστορικού –

λαογράφου και γιατρού αείμνηστου

Γεωργ. Δ. Χατζησωτηρίου, στον οποίο

ιδιαίτερα αναφέρθηκαν την πρώτη μέ-

ρα της συνεδρίας (Τετάρτη 29 Οκτω-

βρίου) ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος

Φιλίππου, Κώστας Πρίφτης, Θωμ. Βε-

κρής και Θωμάς Γιαννάκης.

«Ο Γ.Δ. Χατζησωτηρίου υπήρξε από
τους πρωτοπόρους στην έρευνα της
ιστορικής παράδοσης του τόπου του,

της Παιανίας, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής των Μεσογείων Αττικής.
Άφησε πολύ σημαντικό ιστορικό και
λαογραφικό έργο στο οποίο σώζονται
μνήμες του παρελθόντος, από άλλες
πηγές αμάρτυρες».
Ο Κ. Πρίφτης αναφέρθηκε μεταξύ άλ-

λων σε τρία αξιόλογα βιβλία του Χα-

τζησωτηρίου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

- Το 1821 οι Μεσογείτες και ο Γιάννης

Ντάβαρης,

- Η ιστορία της Παιανίας,

- Τα λαογραφικά της Μεσογαίας και

- Το φωτογραφικό Λεύκωμα

Οι εργασίες της Επιστημονικής Συνά-

ντησης θα ολοκληρωθούν στις 2 Νοεμ-

βρίου με ενδιαφέρουτες εισηγήσεις

αξιόλογων ειδικών επιστημόνων,

όπως:

Σάββατο 1/11

6η Συνεδρία

10.30 Οικονομίδης Γρηγόρης, Δρ. Πολ. Μηχανικός

και Ευτυχία Τζεν, Μ. Sc. Μηχανολόγος - Μηχανικός

«Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του Κέ-

ντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην

Κερατέα».

10.50 Σκαρπέλης Νικόλαος, Αν. καθηγητής στο τμή-

μα Γεωλογίας και Γεν. Περιβάλλοντος

«Νέα γνώση για τη γεωλογία, τα μεταλλεύματα

και το περιβάλλον της Λαυρεωτικής».

Συνεχίζει μέχρι τις 12.30 όπου μετά από ένα σύ-

ντομο διάλειμμα ξεκινάει η 7η Συνεδρία και τε-

λειώνει το βράδυ στις 20.40 με τον Γκινοσάτη

Παναγιώτη, Δικηγόρο με θέμα: “Ζητήματα

εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου στα

Μεσόγεια”. 

Κυριακή 2/11

9η Συνεδρία
10.30 Μιχοπούλου Άννα – Ευφροσύνη, Επιστημονική

συνεργάτιδα Δήμου Ραφήνας

«Ραφήνα, αλιεία και θαλάσσιες μεταφορές: από την

Σκάλα με καΐκια του 19ου αιώνα στο λιμάνι οχηματα-

γωγών του 20ου αιώνα”.

11.10 Τσεβά Αγγελική, Εικαστικός καλλιτέχνης

«Η Μεσογείτικη παράδοση μέσα από το εικαστικό έρ-

γο του Χρήστου Ρεμπούσκου».

11.50 Μάργαρη Ζωή, Δρ. Πολιτισμικής ανθρωπολο-

γίας Εθνολόγος, καθηγήτρια εφαρμογών τμήματος

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στα ΤΕΙ Ηπείρου.

«Τελεστικές τέχνες και παράδοση: μνημεία άυλης

πολιτισμικής  κληρονομιάς των Καλυβίων Θορικού».

12.30 Σπύρος Ανδρίκου

«Φωτογραφική παρουσίαση υπόγειου υδραγωγείου

στα Γλυκά Νερά Αττικής».

10η Συνεδρία:

17.00 Τούντα Ελένη, Πολιτική Επιστήμων

«Οι επαγγελματικές προτιμήσεις των γυναικών στην περιο-

χή των Μεσογείων κατά την μετάβαση της αγροτικής οικο-

νομίας, στην οικονομία των υπηρεσιών και του εμπορίου».

17.40 Σάκκα – Θηβαίου Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων – Μηχανικός

«Αρχιτέκτων Βασίλειος Νικολαΐδης και το εκκλησια-

στικό του έργο στα Μεσόγεια».

18.00 Αλεξάκης Ελευθέριος, Δρ. Εθνολόγος, Λαογράφος

«Μετανάστευση νησιωτών στην Λαυρεωτική. Η περί-

πτωση των Κείων (1870-2000)».

18.20 Μαρμάνη Μαριλένα, Ιστορικός, Αρχαιολόγος,

Υποψ. Διδάκτωρ ΕΜΠ και Κων/νος Παναγόπουλος,

Καθηγητής ΕΜΠ.

«Το κτίριο της Ευτέρπης στο Λαύρειο και η προοπτι-

κή της αξιοποίησης αυτού του ιστορικού διατηρητέ-

ου μνημείου του 19ου αιώνα».

19.00 Κόλλιας Σεραφείμ, Τοπογράφος – μηχανικός ΕΜΠ

και Μαρία Γιάγκου Αρχιτέκτων – μηχανικός ΕΜΠ.

«Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου. Ιστορική

και αρχιτεκτονική αναδρομή».

19.40 Παπαγιαννάκος Νίκος, Αρχιτέκτονας και Ελπίδα Χαίρη,

Αρχιτέκτων Δρ. Αρχαιολογίας

«Τα Ιωνικά κιονόκρανα που φυλάσσονται στο Μου-

σείο Βραυρώνας».

Ακολουθούν συμπεράσματα και δεξίωση.

Ενα ωραίο δρώμενο την πρώτη ημέρα της ΙΓ’ Επιστημονικής Συνάντησης, από παιδιά
του Δημοτικού, που εμιμούντο στιγμές από τον  τρόπο που ζούσαν οι παλιότεροι. Πώς
θέριζαν, πώς δούλευαν με τα κάρα...

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα.

Ένα μουσικό ρεβεγιόν στην πλατεία της Βούλας· επιπέδου. 

Χρόνο με το χρόνο οι ιδιοκτήτες με μεράκι βελτιώνουν συνεχώς τις υπηρεσίες που προ-

σφέρουν, ανεβάζοντας το επίπεδο της ευτυχίας, της απόλαυσης, της διασκέδασης.

Την περασμένη Παρα-

σκευή έκανε το άλμα με

τον αειθαλή ή “έφηβο” Δά-

κη, παρέα με την συνιδιο-

κτήτρια και γνωστή καλλι-

τέχνιδα του τραγουδιού

Ντόρα Στέρη. Πλαισιώνο-

νται από την αναδυόμενη

δροσερή φωνή της Ανα-

στασίας Νίνου και τον

“παλαίμαχο” παρουιαστή

και μίμο Γιάννη Μπουρνέ-

λη.

Τα πολλά λόγια φτωχέ-

νουν την πραγματικότητα.

Δυο λόγια: Επίπεδο, ποιό-

τητα, άνεση, χωρίς να

περνάς τη μουσική απ’ το

κρανίο, αλλά απ’ το ακου-

στικό τύμπανο που σου δημιουργεί ευχάριστη διάθεση, με παλιές και νέες επιτυχίες που

τις αποδίδουν μια πολύ καλή ορχήστρα και οι καλήφωνοι καλλιτέχνες. 

ΝΑΪΑΔΕΣ στη Βούλα

με Δάκη, Ντόρα Στέρη και ...
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Με την παρουσία αρκετών κατοίκων, η Κοι-

νότητα Κρυονερίου σε συνεργασία με τη

Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ευρωπαϊκή

Έκφραση” διοργάνωσαν εκδήλωση ενημέ-

ρωσης και προβληματισμού, με θέμα: «Το
Περιβάλλον ως Πρακτικό Πρόβλημα για
τον Πολίτη», στην κεντρική αίθουσα-θέα-

τρο του Πολιτιστικού Κέντρου Κρεονερίου.

Την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ειδι-

κώς όπως εξελίχθηκε, χαιρέτισε ο Πρόε-

δρος της Κοινότητας Ιωάννης Καλαφατέ-

λης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις

της Κοινότητας Κρυονερίου σχετικά με την

προστασία του περιβάλλοντος. Τον συντο-

νισμό είχε ο  Νίκος Γιαννής, καθηγητής Ευ-

ρωπαϊκής Πολιτικής και αναπ. Βουλευτής

Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος τόνισε ότι

το επείγον των προβλημάτων του περιβάλ-

λοντος μας καλεί να αναθεωρήσουμε το

πρότυπο του πολιτικού που επιλέγουμε,

σημειώνοντας εμφατικά την ανάγκη αλλα-

γής συμπεριφοράς και ανάληψης της προ-

σωπικής δέσμευσης του καθενός μας. Στη

συνέχεια ακολούθησε η εισήγηση του  Πά-

νου Βαλαμπού-Κουντουρά, ιδρυτή της

εταιρείας Plant @ Tree, ο οποίος αναφέρ-

θηκε στην ατομική ευθύνη των πολιτών κα-

θώς και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

αναφορικά με την προστασία του περιβάλ-

λοντος. Ο  Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περι-

βαλλοντολόγος και Πρόεδρος της Οικολο-

γικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, μίλησε για

τη μέθοδο της κομποστοποίησης και τη

διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ ο  Αλ.

Δεληγιάννης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

της Ομάδας Σύμπραξις, παρουσίασε θεμα-

τική σχετική με την πορεία του προβλήμα-

τος της ενέργειας παγκοσμίως και τι μπο-

ρεί να κάνει ο πολίτης για την εξοικονόμη-

ση ενέργειας. Τέλος η  Μαρία Μήλα, Περι-

βαλλοντολόγος, αναφέρθηκε στην αστική

επέκταση προς την ύπαιθρο με τίτλο «τά-

σεις και αντιστάσεις». 

Συναυλία διαμαρτυρίας για ελεύθερες παραλίες από  το

Τοπικό Συμβούλιο Νέων Καλυβίων

Συναυλία διαμαρτυρίας με αίτημα την ελεύθερη πρόσβαση

στις παραλίες διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τοπικού

Συμβουλίου Νέων Καλυβίων την Κυριακή 26 Οκτωβρίου

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Καλυβίων, στο πλαίσιο των

δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει και των πρωτοβου-

λιών που έχει αναλάβει σε θέματα που αφορούν τους νέ-

ους αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, πραγ-

ματοποίησε συναυλία με τη συμμετοχή νεαρών μουσικών

της περιοχής, θέλοντας με τη δράση του αυτή να ταχθεί

στο πλευρό του Δήμου στον αγώνα του κατά της παραχώ-

ρησης τμημάτων της παραλίας σε ιδιώτες. Παράλληλα, θέ-

λησε με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του

και να διατυπώσει το αίτημά του για την ελεύθερη και χω-

ρίς όρους πρόσβαση όλων των πολιτών στις ακτές.  

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της ΤΕΔΚΝΑ

και σε συνεργασία με το Δήμο Καλυβίων. 

Το Γραμματικό σε

τροχιά ανάπτυξης
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανέγερση του κοινοτικού καταστήματος·

ένα κτίριο με πολλαπλές χρήσεις προϋπολογισμού

1.300.000 ευρώ μετά τη δημοπράτηση του έργου

και την ανάδειξη του αναδόχου.

Σε λίγο καιρό λοιπόν η κοινότητα Γραμματικού θα

έχει το δικό της “σπίτι”, αλλά και τους σύχρονους χώ-

ρους για στέγαση υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας

(αγροτικό ιατρείο, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακό σταθ-

μό). Το νέο κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια 700τ.μ.

Παράλληλα, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της

Κοινότητας Γραμματικού Νίκος Κούκης, προχωράει

η αντικατάσταση του δικτύο ύδρευσης εντός του οι-

κισμού του Γραμματικού, προϋπολογισμού περίπου

200.000 ευρώ. Οι συχνές βλάβες και τα πολλά χρόνια λειτουργίας με ξεπερα-

σμένα υλικά, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αντικάτασής του.

Ο προγραμματισμός των έργων ολοκληρώνεται σ’ αυτή τη φάση με την ασφαλ-

τόστρωση οδικού τμήματος στον οικισμό Σέσι.

Η ταλαιπωρία πολλών κατοίκων του οικισμού αυτού, επί πολλά χρόνια, από την

έλλειψη οδικής πρόσβασης, θα τελειώσει το αργότερο μέχρι το τέλος του χρό-

νου, σημείωσε ο πρόεδρος Νίκος Κούκης.

Ο Πρόεδρος έχει δείξει μία μεγάλη δραστηριότητα στην Κοινότητα έραν βεβαί-

ως του αγώνα που κάνει για τη μη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

“Το Περιβάλλον ως Πρακτικό

Πρόβλημα για τον Πολίτη”

Στο βήμα ο Νίκος Γιαννής.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Συναυλία διαμαρτυρίας

για ελεύθερες παραλίες

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ

ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ

Το ΤΟΣΥΝ Βούλας, έδωσε σημεία ζωής. Ισως να

βοήθησε και η ερώτηση του δημοτικής συμβούλου

Νανάς Καραγιάν, αφού ούτε η ίδια γνώριζε κάτι γι’

αυτό.

Ετσι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου πραγματοποιεί την

πρώτη Γενική Συνέλευσή του στις 5.30 μ.μ. στο “Ιω-

νία” (δίπλα από το Δημαρχείο).

Νέα νομοθετική ρύθμιση

για την απλοποίηση της

διαδικασίας αδειοδότη-

σης των σχολικών κυλι-

κείων ζητά με επιστολή

του ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής προς τους Υπουρ-

γούς Εσωτερικών Π.

Παυλόπουλο, Εθνικής

Παιδείας & Θρησκευμά-

των Ε. Στυλιανίδη και

Υγείας & Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης Δ. Αβραμό-

πουλο. 

Στην επιστολή επισημαί-

νεται ότι η υπάρχουσα

διαδικασία αδειοδότη-

σης είναι εξαιρετικά

χρονοβόρα και γραφειο-

κρατική, με αποτέλεσμα

πολλά από τα σχολικά

κυλικεία να λειτουργούν

χωρίς τη σχετική άδεια. 

Το πρόβλημα εστιάζεται

στο γεγονός ότι το

υπάρχον νομοθετικό

πλαίσιο υποχρεώνει τον

νέο ιδιοκτήτη να ζητήσει

την έκδοση άδειας σαν

να επρόκειτο για καινού-

ρια δραστηριότητα κα-

θώς στην προηγούμενη

άδεια δεν μπορεί να γί-

νει η αλλαγή του ονόμα-

τος, σε αντίθεση με ότι

συμβαίνει στις άλλες

επιχειρήσεις υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος.

Καταλήγοντας ο Λ. Κου-

ρής στην επιστολή του

ζητά από τα συναρμόδια

Υπουργεία να υπάρξει

νομοθετική ρύθμιση

ώστε και τα σχολικά κυ-

λικεία να υπόκεινται στις

διατάξεις αντικατάστα-

σης της άδειας όπως και

οι άλλες επιχειρήσεις

υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος.

Ρύθμιση για τα Σχολικά 

Κυλικεία ζητάει ο Νομάρχης
Η Δημοτική Αρχή Γλυφάδας παραχωρεί μέρος του οικοπέδου

που προορίζεται να στεγάσει το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας στη

Μητρόπολη Γλυφάδας για να στεγαστεί!

Είναι χρόνια τώρα που ο Μητροπολίτης κ. Παύλος αναζητεί χώρο

για να χτίσει τη Μητρόπολη, που δεν υπάρχει και στεγάζεται στο

Πνευματικό Κέντρο του ιερού ναού της Παναγίας στην Βούλα.

Είναι όμως αυτή λύση;

Η «Πολιτών Κοινωνία – Η Άλλη Γλυφάδα», επισημαίνει ότι, στη

Γλυφάδα είναι γνωστό το πρόβλημα έλλειψης χαρακτηρισμέ-

νων χώρων ως σχολικών, οι χώροι οι οποίοι πληρούν τις απαι-

τούμενες προδιαγραφές είναι ελάχιστοι, οι ανάγκες για σχολι-

κά κτίρια τεράστιες. 

Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε μεταξύ άλλων γράφει:
Η Δημοτική Αρχή πολύ απλά έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο,

στην οποία εκκλησιαστικοί παράγοντες με πράξεις ή παραλήψεις

προκαλούν την κοινωνία και εγείρουν ερωτηματικά ως προς τους

στόχους των, να ρίξει λάδι στη φωτιά, ξεσηκώνοντας θύελλα

διαμαρτυριών της εκπαιδευτικής κοινότητας, των παιδιών, των

γονέων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με την απόφαση να

εκτοπίσει το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας.

Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να θέτει συγκεκριμένες προ-

διαγραφές για ένα 12θέσιο Λύκειο (4.800m2), το οικόπεδο να εί-

ναι 3.100m2 και από αυτό να αφαιρούνται περίπου 650m2 για να

χτιστούν γραφεία της Μητρόπολης Γλυφάδας.

Είναι γνωστό σε όλους, πως η εκκλησία διαθέτει χώρους και πό-

ρους που μπορεί να χτίσει όχι μόνο τα γραφεία για την Μητρό-

πολη Γλυφάδας, αλλά μπορεί να δώσει χρήματα στο Δήμο να

χτίσουμε  παιδικούς σταθμούς και νοσοκομείο για τις ανάγκες

του Δήμου μας. 

Η «Πολιτών Κοινωνία – Η Άλλη Γλυφάδα», με ιδιαίτερο σεβασμό, καλεί

τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, που εμπράκτως προωθεί το

ήθος και προσεγγίζει τις εκκλησιαστικές ανάγκες με κοινωνική ευαι-

σθησία, να συστήσει στη Μητρόπολη Γλυφάδας να μην εμείνει στο πα-

ραπάνω αίτημα για παραχώρηση τμήματος του οικοπέδου, που έχει προ-

ορισμό να στεγάσει το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας.

Αντί για σχολείο,

Μητρόπολη Γλυφάδας!
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Κύριε Παπακωνσταντίνου, δεν θα
σας ρωτήσω πως προλαβαίνετε να
είστε συνεπής σε όλες αυτές τις
υποχρεώσεις σας, γιατί προσπαθώ
πολύ καιρό να μιλήσουμε για τα ζη-
τήματα της μέσης Εκπαίδευσης,
πράγμα που καταδεικνύει ότι εργά-
ζεστε όλες τις ώρες της ημέρας
ακόμη και τις βραδινές, έως αργά,
ώρες.
Πολλά ακούγονται για τα σχολεία
αυτό τον καιρό. Αλλοι μιλούν για
επάρκεια και άλλοι για ανεπάρκεια.
Ερωτήσεις βουλευτών κατακλύ-
ζουν τα γραφεία της εφημερίδας
για τα σχολικά συγκροτήματα και
τις ελλείψεις τους.
Με διευθυντές που μιλήσαμε μι-
λούν για καλή κατάσταση στα σχο-
λεία.
Θέλουμε τη δική σας γνώμη ως του
πλέον ειδικού αφού προϊστασθε
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κυρία Μπουζιάνη, πράγματι φέτος

είναι η πρώτη χρονιά που δυόμιση

μήνες πριν ανοίξουν τα σχολεία εί-

χαμε διεκπεραιώσει διορισμούς, με-

ταθέσεις, αποσπάσεις.

Πετύχαμε μέσα από ένα ατέρμονο

αγώνα,   εργαζόμενοι ώρες ατελεί-

ωτες – νυχθημερόν  με τους συνερ-

γάτες μου στο ΚΥΣΔΕ*, για να ολο-

κληρωθούν έγκαιρα:

6.632 μεταθέσεις πανελλαδικά.

3.276 σε πρώτη φάση αποσπάσεις,

ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις φά-

σεις (αποσπάσεων) με 1300 συ-

μπληρωματικές αποσπάσεις. Εγι-

ναν προσλήψεις αναπληρωτών και

ωρομισθίων για τα προβλέψιμα κε-

νά.

Οποια κενά δημιουργήθηκαν αργό-

τερα, οφείλονται σε έκτακτη ανά-

γκη, όπως ασθένειες ή μετακινή-

σεις…

Αλλωστε οι αριθμοί μιλούν από μό-

νοι τους. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί

το 2003-2004 ήταν 2.912. Σήμερα

2008-2009 ανέρχονται σε 3500 χι-

λιάδες.

Οι σχολικές μονάδες το 2003-2004

ήταν 143 και σήμερα είναι 174 και

12 νεοϊδρυθέντα που δεν λειτούρ-

γησαν ακόμη. Λειτούργησαν όμως

το Γυμνάσιο Ανθούσας, το 2ο Γυ-

μνάσιο Νέας Μάκρης (στο Βουτζά),

το Γυμνάσιο Μαρκοπούλου και το

Γυμνάσιο Πόρτο Ράφτη.

Για πρώτη φορά φέτος λειτούργη-

σε έγκαιρα (Οκτώβριος 2008), η

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

Οσον αφορά τα κενά στην Ανατολι-
κή Αττική, ποια είναι η σημερινή
κατάσταση;

Στην Ανατολική Αττική με γνώμονα

την αρχή της χρηστής διοίκησης

έγκαιρα κατορθώσαμε φέτος να κα-

λύψουμε τα νευραλγικά κενά και να

έχουμε σήμερα μόνο 50 ώρες περί-

που – αριθμός ωρών ρεκόρ -σε όλη

την Ανατ. Αττική και σε σύνολο 184

σχολικών μονάδων και ειδικότητες:

Αγγλικών, Καλλιτεχνικών και Πλη-

ροφορικής. Οι Γυμναστές καλύφθη-

καν στις 23 Οκτωβρίου.

Κύριε Παπακωνσταντίνου έχουμε
ξαναμιλήσει μαζί και παρακολου-
θούμε το έργο σας. Είναι γεγονός
ότι έχετε μιαν εκτίμηση και μια θε-
τική αναγνώριση στον τρόπο που
χειρίζεστε τα θέματα της διεύθυν-
σης. Επιπλέον είναι γεγονός ότι
αγαπάτε την ελληνική φιλοσοφία
και κατέχετε την τέχνη (άλλωστε η
μαθηματική επιστήμη είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την τέχνη).
Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι
η σχέση σας με τους συναδέλφους
και τι στάση τηρείται ως προϊστά-
μενος. Ακούτε τις απόψεις; Πώς
αντιμετωπίζετε ένα παράπτωμα;

Επειδή πιστεύω ότι «Η Παιδεία εξη-

μερώνει τις ψυχές αφαιρώντας τη

θηριωδία και την αγνωμοσύνη»

όπως είπε και ο Θεόφραστος και

ακόμα επειδή πιστεύω ότι η Διαλο-

γική μορφή συζήτησης-εξέτασης

(Πλάτωνας – Σωκράτης), προσεγγί-

ζει καλύτερα το θέμα που εξετάζει

κανείς, αλλά και από αισθητική

άποψη αν το εξετάσουμε, ο διάλο-

γος ζωντανεύει πρόσωπα και πράγ-

ματα, έτσι και εγώ δεν γκρεμίζω γέ-

φυρες μεταξύ εμού και των συνα-

δέλφων, αντίθετα δημιουργώ τις

κατάλληλες προϋποθέσεις για γε-

φύρωση του χάσματος ή αποσυμ-

φόρηση του θέματος μέσα από το

διάλογο. Μ’ αυτή τη διαδικασία

προσεγγίζω τους συναδέλφους και

αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το παρά-

πτωμα και ποιος έχει την ευθύνη.

Ανάλογη είναι και η ποινή. Επίπλη-

ξη ή αν είναι σοβαρή υπόθεση ακο-

λουθείται η νόμιμη οδός.

Αυτό που είναι σημαντικό, απαραί-

τητο και επιβάλλεται σε τέτοιες

υποθέσεις είναι να ακούμε προσε-

κτικά και με ευαισθησία και τις δύο

πλευρές, μετά να κρίνουμε ή να κα-

ταδικάζουμε.

Εξ’ άλλου είναι επιβεβλημένη ανά-

γκη η οικοδόμηση εμπιστοσύνης

και επικοινωνίας μεταξύ προϊστα-

μένων – υφισταμένων, εκπαιδευτι-

κών – μαθητών και γονέων.

Εχετε διατελέσει επί 25 χρόνια εκ-
παιδευτικός εν ενεργεία. Τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια είστε ο Διευ-
θυντής της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατ. Αττικής, πρόε-
δρος του ΚΥΣΔΕ και σε άλλα θε-
σμοθετημένα όργανα. Ο χρόνος
δουλειάς διαρκής και σκληρός και
η κριτική συνεχής. Εχετε μετανιώ-
σει που δεν είστε στο σχολείο σας,
σε μια αίθουσα να διδάσκετε;

Ξέρετε, ουδέποτε είχα ως στόχο ή

επωφθαλμιούσα θέσεις και οφίτσια

ή δόξα. Είμαι εκπαιδευτικός μαθη-

ματικός εκ πεποιθήσεως και αυτό

δεν αλλάζει.

Για 25 χρόνια ήμουν μαχητής στο

σχολείο μου, στις αίθουσες με τους

μαθητές μου. Είναι βέβαιο ότι νο-

σταλγώ τη διδασκαλία, την επαφή

και την άρτια σχέση που είχα με

τους μαθητές μου και με τους συ-

ναδέλφους μου.

Η λαχτάρα και η διδακτική  φλόγα

παραμένουν άσβεστες. Δεν τρέφω

αυτάρεσκη ψευδαίσθηση υπερο-

χής, όμως η πολυετής εμπειρία μου

και οι κρίσεις των Διευθυντών από

θεσμοθετημένο όργανο, μου έδω-

σαν τη δυνατότητα να προσφέρω,

από αυτή τη θέση, και θα προσφέ-

ρω ακόμα περισσότερα στην Εκπαί-

δευση. Είναι και προσωπική διαπί-

στωση, διότι ασχολούμαι με διοικη-

τικά θέματα, με εκπαιδευτικά θέμα-

τα, με το ΚΥΣΔΕ, κάτι που δεν θα

ήταν εφικτό αν συνέχιζα να είμαι

διευθυντής στο σχολείο μου.

Να είστε σίγουρη ότι, οτιδήποτε

έχει σχέση με την πρόοδο, την καλ-

λιέργεια των μαθητών, τη βελτίωση

της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση

της παιδείας, την καλύτερη ένταξη

των μαθητών μας στην απαιτητική,

πολυπολιτισμική κοινωνία μας και

τη σκληρή ανταγωνιστική πραγμα-

τικότητα θα το διεκπεραιώσω, θα το

φέρω εις πέρας επ’ αγαθώ της παι-

δείας.

Και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι,

δεν πτοούμαι από αντίξοες συνθή-

κες ή συγκυρίες των καιρών μας.

Δεν πρόκειται απλώς και μόνο για

το καθήκον. Πρόκειται για κάτι πιο

βαθύ, που απορρέει από τον εσωτε-

ρικό μου κόσμο και επισφραγίζει το

έργο μου και το όραμά μου για τη

σύγχρονη και αναβαθμισμένη παι-

δεία και όχι μία φορμαλιστική παι-

δεία. Επίπλαστη ή τυποκρατική.

Η μόρφωση, η εκπαίδευση των μα-

θητών μας θα πρέπει να αποτελεί

εχέγγυο για το μέλλον τους, και γι’

αυτό αγωνιζόμαστε εμείς οι εκπαι-

δευτικοί.

Σας ευχαριστώ κύριε Παπακων-
σταντίνου για το χρόνο σας.

Αννα Μπουζιάνη

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Για την κατάσταση των σχολείων της Ανατολικής Αττικής μιλήσαμε με τον πλέον υπέυθυνο, τον

διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Απόστολο Παπακωνσταντίνου.

Ζητήσαμε να μας περιγράψει την παρούσα κατάσταση των σχολείων, αλλά και το προσωπικό του

βίωμα στην διεύθυνση. Παρακολουθήστε τον.

Με συμβολικά δώρα στα παιδιά

από το Νηπιαγωγείο έως το Λύ-

κειο, ο δήμαρχος Κερατέας Σταύ-

ρος Ιατρού, ευχήθηκε στους μα-

θητές όλων των βαθμίδων καλή

σχολική χρονιά και παράλληλα

τους ενημέρωσε για τις πρωτο-

βουλίες του Δήμου που αφορούν

τα σχολικά κτίρια.

Στην επιστολή που τους έδωσε

γράφει μεταξύ άλλων:

Εμείς αποφασίσαμε ότι πρώτη
προτεραιότητα φροντίδας και έρ-
γου στην πόλη μας είναι η εκπαί-
δευση και κατ’ επέκταση η νεο-
λαία. Γι’ αυτό από το 2007 με τη
συμβολή όλων σας καθώς και των
δασκάλων σας καταστρώσαμε
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων
αναβάθμισης των σχολικών κτι-
ρίων συνολικού κόστους
275.000€. 
Από 21/10/2008 έως 04/11/2008
τα έργα που όλοι μαζί αποφασί-
σαμε, παραδίδονται σε εργολά-
βους και η εκτέλεση τους θα αρ-
χίσει μέσα στο 2008.  
Με τη νέα σχολική χρονιά για
πρώτη φορά μετά από 10ετίες
απλών και καθημερινών συντηρή-
σεων προχωράμε ένα ολοκληρω-

μένο έργο με μεγάλο κόστος για
τα σχολεία μας, που αφορά στη
φροντίδα, τη συντήρηση και την
ποιότητά τους.
Ζητούμε από εσάς, υπομονή κατά
τη διάρκεια των εργασιών και
ανοχή στα συνεργεία, που κάποι-
ες φορές θα εργάζονται παράλ-
ληλα με τα μαθήματα σας. Κυ-
ρίως όμως ζητάμε αγάπη, σεβα-
σμό και προστασία στα σχολικά
μας κτίρια γιατί, όπως πιθανόν
γνωρίζετε, γίνονται πάρα πολλές
ζημιές από ομάδες συμπολιτών
μας.

Στο τέλος αναφέρει:

"Τέλος η πόλη μας, η όμορφη Κε-
ρατέα έχει πολλά να σας προ-
σφέρει. Γνωρίστε την, μάθετε την
ιστορία της, αγαπήστε την και
προστατέψτε την από κάθε απει-
λή. Σταθείτε δίπλα στον αγώνα
της κοινωνίας μας για τη προστα-
σία του περιβάλλοντος και κατά
της χωματερής. 
Μάθετε για τους συλλόγους (το
Λύκειο Ελληνίδων, τον Απόλλω-
να, τη Χρυσή Τομή, τη Συνεργα-
σία για τα Παιδιά της Κερατέας,
τον Κεραυνό, τον Γυμναστικό
σύλλογο, τη Χορωδία, τη Φιλαρ-

μονική, το Θεατρικό Εργαστήρι
«Θέσπις» του Δήμου και άλλους)
που προσφέρουν πολιτιστικές και
αθλητικές υπηρεσίες για κάθε
νέο και νέα".

Τα δώρα

Τα δώρα που έδωσε ήταν: Για τα παι-

δάκια των Νηπιαγωγείων και της Α’

τάξης των Δημοτικών Σχολείων ένα

μπλουζάκι με ένα σήμα από το εξώ-

φυλλο του παλιού Αναγνωστικού "Τα

Καλά Παιδιά" και το σήμα του Δήμου

Κερατέας. 

Για τα παιδιά των Δημοτικών μια τσά-

ντα και του Γυμνασίου, Λυκείου ένα

σχολικό φάκελο (folder) μαζί με μια

επιστολή του Δημάρχου, και δύο φυλ-

λάδια. Το ένα ανέλυε τον μύθο του

Κεφάλου και της Πρόκριδος και το άλ-

λο αφορούσε στο Τοπικό Συμβούλιο

Νέων Κερατέας.

Τόσο ο σχολικός φάκελος όσο και η

τσάντα είχαν το σήμα του Δήμου Κε-

ρατέας με την παράσταση του μυθι-

κού ήρωα Κέφαλου που καταγόταν

από το Θορικό και είναι αντιγραφή

από αρχαία λήκυθο κατασκευασμένη

το 470 π.Χ. περίπου. Είναι δημιουργία

του "ζωγράφου του Πανός", ανακαλύ-

φθηκε στη Γέλα (Σικελία) και σήμερα

εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών

της Βοστόνης.

Αναβαθμίζονται τα σχολεία

στην Κερατέα
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Για τα οικονομικά μέτρα
Ο ΣΕΛΠΕ αναφορικά με τα πρόσφατα μέτρα του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνη-

σης για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και την εν συνεχεία αποδοχή αυτών από τα

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας θέλει να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Η συμμετοχή επιτρόπου του Δημοσίου στα ΔΣ των ενισχυόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων θε-

ωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη και αυτονόητη.

2. Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι ύψους 100.000€ όλων των καταθετών

φυσικών ή νομικών προσώπων μόνο για τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ανωτέρω

πρόγραμμα εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

3. Η επιβολή πλαφόν ύψους 300.000€ στο σύνολο των πάσης φύσεως αμοιβών των στελεχών

τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι εξίσου επιβεβλημένη

και αυτονόητη.

4. Στόχος των ανωτέρω ελέγχων και της παροχής αυξημένης ρευστότητας προς το οικονομικό

περιβάλλον της χώρας είναι η διασφάλιση της στοχευμένης ενίσχυσης παραγωγικών κλάδων της

οικονομίας και η αποτροπή της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης και ανεργίας με ταυτόχρονη

διατήρηση της αύξησης της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης λόγω της εξωστρέφει-

ας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων επιβάλλεται ο συστηματικός τριμηνιαίος έλεγχος της Τρά-

πεζας της Ελλάδας με σκοπό την εξασφάλιση και εκταμίευση της επιπλέον ρευστότητας κατ απο-

κλειστικότητα στην ελληνική αγορά ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων

της ελληνικής οικονομίας όπως,  μικρές μεσαίες και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχει-

ρήσεις και επιχειρήσεις του αναπτύσσονται στον στεγαστικό τομέα της οικονομίας που κινδυ-

νεύουν άμεσα από  πιστωτική ασφυξία.

5. Η επιβολή εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης προμήθειας ύψους 1% επί των παρεχομένων

εγγυήσεων θεωρείται εξαιρετικά υψηλή, όταν σε χώρες ευρωπαϊκές όπως η Αγγλία, η αντίστοι-

χη προμήθεια δεν υπερβαίνει το 0,8%. Εν μέσω πιθανού κινδύνου επερχόμενης έντονης ύφεσης

της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς

ανάπτυξης το 2009, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση, να αποποιηθεί την ταμειακή και να επι-

λέξει  την αναπτυξιακή λογική των μέτρων, μειώνοντας άμεσα  την προμήθεια παροχής εγγυή-

σεων προς τις Τράπεζες σε ποσοστά κατώτερα του 0,5%,  έτσι ώστε το κόστος τραπεζικού δα-

νεισμού που θα επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να είναι όσο το δυνατό

χαμηλότερο.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

… για την Κοπή

Δέντρων 

Εκ παραδρομής η δημοσίευση της απόφασης του τελευ-

ταίου Νομαρχιακού Συμβουλίου για την άδεια με τοπογρα-

φικό σχέδιο προκειμένου να κοπούν δέντρα σε νεοανεγει-

ρόμενη οικοδομή, έκανε λόγο για ομόφωνη απόφαση. 

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία (ΝΑΣ) καταψήφισε

την πρόταση της πλειοψηφίας, όχι μόνο γιατί οι διαδικα-

σίες έκδοσης βεβαιώσεων από τους Δήμους δημιουργούν

προϋποθέσεις συγκρότησης νέων ρουσφετολογικών μη-

χανισμών, αλλά κυρίως γιατί τέτοιες αποφάσεις κυριολε-

κτικά «βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος»!

Τη στιγμή που το υπάρχον θεσμικό και νομικό καθεστώς,

αλλά και οι ελλιπείς ελεγκτικές και κυρωτικές δυνατότη-

τες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφήνουν τεράστια

περιθώρια καταπάτησης δασικών εκτάσεων, τη στιγμή

που εγκρίνονται σχέδια τσιμεντοποίησης και ανέγερσης

εμπορικών μεγαθήριων σε μια σειρά περιοχές της Αν. Ατ-

τικής (βλ. Σπάτα, Λαύριο, ενώ έχει ανοίξει ο δρόμος εμπο-

ρευματοποίησης της Πάρνηθας), είναι τουλάχιστον υπο-

κριτικό και αποπροσανατολιστικό να εξαντλείται η ευαι-

σθησία των αρμόδιων με τέτοιες παρεμβάσεις. 

Η ευθύνη για την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος

στην οποία αναφέρθηκε η πλειοψηφία, δεν μπορεί και δεν

πρέπει να επιμερίζεται ισομερώς στον καθένα ατομικά,

την ώρα που τα μεγάλα και μεσαία οικονομικά συμφέρο-

ντα οργιάζουν πάνω στο δημόσιο φυσικό πλούτο. 

Για τη ΝΑΣ Αν. Αττικής είναι αυτονόητη η υποχρέωση του

κράτους να παρεμβαίνει όπου αλλοιώνεται το φυσικό πε-

ριβάλλον, όχι όμως επιλεκτικά και κατά περίπτωση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τηλ : 210/67 27 385  fax: 210/67 27 386

e-mail:  selpe@selpe.gr

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συ-

νεργασία Αν. Αττικής ζητά να

συζητηθεί στην ημερήσια διά-

ταξη του προσεχούς Νομαρ-

χιακού Συμβουλίου η προκλητι-

κή εις βάρος του δημόσιου

πλούτου απόφαση της πλειο-

ψηφίας του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κρωπίας να τροποποι-

ήσει μισθωτική σύμβαση που

αφορά ακίνητο 249 στρεμμά-

των στη θέση Λομβάρδα, στην

παραλία της Αγ. Μαρίνας. 

Η εμπορευματοποίηση της εν

λόγω παραλίας έχει τις απαρ-

χές της στην αρχική σύμβαση

που είχε υπογραφεί μεταξύ

προηγούμενης Δημοτικής Αρ-

χής και της επιχείρησης «ΛΟ-

ΜΠΙ ΕΠΕ» στις 28/05/1996. Το

2002 μετά τη λήξη του πενταε-

τούς διάρκειας μισθωτηρίου, ο

Δήμος Κρωπίας επικαλούμε-

νος ιδιόχρηση προσέβαλε το

μισθωτήριο. 

Η συνέχεια είναι τυπική περί-

πτωση απαξίωσης του δημόσι-

ου πλούτου και πλήρους παρά-

δοσής του σε ιδιώτες: ο Δήμος

εγκατέλειψε το χώρο με δικαι-

ολογία το υψηλό κόστος, ο

ιδιώτης δικαιώθηκε στα δικα-

στήρια και πλέον «από θέση

ισχύος» όπως αφήνει να εν-

νοηθεί ο ίδιος ο Δήμος, κατα-

θέτει «συμφέρουσα» πρόταση

τροποποίησης της μισθωτικής

σύμβασης, με πολλά προβλη-

ματικά σημεία: 

Α) Το συγκεκριμένο μίσθιο

επεκτείνεται σε μια πολύ με-

γαλύτερη έκταση από την αρ-

χική.

Β) Αντιβαίνει ακόμα και την

κείμενη νομοθεσία, που παρα-

δίδει μεν δημόσιους χώρους

στο κεφάλαιο, αλλά μέσω δια-

γωνισμών-δημοπρασιών. 

Γ) Τίθενται ζητήματα υπερκο-

στολόγησης προτεινόμενων

τεχνικών έργων.

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συ-

νεργασία Αν. Αττικής εκφράζει

την αντίθεσή της στην ανανε-

ωμένη προσπάθεια εμπορευ-

ματοποίησης μιας ακόμα Αττι-

κής ακτής. Συμπαραστέκεται

στους αγώνες των κατοίκων

της Αγ. Μαρίνας και γενικότε-

ρα του Κορωπίου, που ζητούν

ο χώρος να παραμείνει απο-

κλειστικά δημόσιος. Πρόκειται

για ζήτημα που αφορά άμεσα

τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

ως θεσμικό όργανο που υπο-

χρεούται να προασπίσει το δι-

καίωμα στη δημόσια και δωρε-

άν χρήση φυσικών πόρων.

Ζητούμε από το Νομαρχιακό

Συμβούλιο να πάρει θέση και

να λάβει τα απαραίτητα μέτρα

υπέρ της προστασίας και της

αναβάθμισης του δημόσιου

πλούτου με ταυτόχρονη απο-

μάκρυνση οποιασδήποτε επι-

χειρηματικής δραστηριότητας.  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 16/14-10-08

Συνεδρίασης του Δημ. Συμβ. Κρωπίας

Αριθ. Απόφασης 273/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί μείωσης των δημοτικών φόρων ή τελών

κατά 50% για άτομα με αναπηρίες»

Στο Κορωπί σήμερα την 14η του μήνα Οκτωβρίου του έτους

2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. και στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την με αριθ. Πρωτ.:

18161/10-10-2008 έγγραφο – πρόσκληση του κ. Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικας)

και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα

(προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι

παρακάτω Σύμβουλοι.

1. Αναστάσιος Χρήστου – Πρόεδρος, 2. Ανδρέας Ντούνης -

Αντιπρόεδρος, 3. Σοφία Χατζή – Γρίβα – Γραμματέας, 4. Σε-

ραφείμ Κόλλιας, 5. Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας), 6. Ελένη

Τσεβά – Γκιόκα, 7. Αντώνιος Ντούνης, 8. Μαρία Γκίκα, 9. Γε-

ωργία Γιανίτσα – Κόγκα, 10. Κων/νος Παπαμιχάλης, 11. Ταξί-

δη – Καλτουρουμίδη Ελένη, 12. Δημήτριος Κιούσης, 13. Εμ-

μανουήλ Γρινιεζάκης, 14. Γεώργιος Σπέλλας, 15. Κων/νος

Δήμου, 16. Γκίκας Γεώργιος

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι παρακάτω

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μεγαγιάννης Χρήστος, 2. Ιωάννης

Γκίκας του Γ. (Μουστάκιας), 3. Τσούκας Παναγιώτης, 4.

Αντώνιος Κορωνιάς και 5. Λάμπρου Σωτήριος.

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θε-

όδωρος Β. Αθανασόπουλος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον επί

συνόλου αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται

16, το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 8ου θέ-

ματος, το οποίο αναφερόταν και στη νόμιμα κοινοποιηθείσα

πρόσκληση και ημερήσια διάταξη. Επί του θέματος τούτου ο

κ. Πρόεδρος ανέπτυξε στο Συμβούλιο τα εξής: Κύριοι Σύμ-

βουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.

3463/06 που αναφέρει στην παρ.3 ότι: «Με απόφαση του δη-

μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την

απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυ-

νατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα

τοις εκτατό (50%) ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπο-

ρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιό-

τητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθε-

σία». 

Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από αιτήματα που έχουν

υποβληθεί στο Δήμας μας από άτομα με αναπηρίες για μεί-

ωση των τελών ή φόρων τους εισηγούμαι:

Τη μείωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ σε ποσοστό 50%

των καταβαλλόμενων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου

και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από τις οικογένειες που

έχουν ένα ή περισσότερα άτομα με ποσοστό χρόνιας ανα-

πηρίας 67% και άνω.

Το μέτρο θα ισχύει για ένα ακίνητο ή μισθωμένο που βρίσκε-

ται στα όρια του Δήμου Κρωπίας και στο οποίο διαμένει μό-

νιμα το άτομο με ειδική αναπηρία. 

Η εν λόγω μείωση θα ισχύει μετά την υποβολή των απαιτού-

μενων δικαιολογητικών στο Δήμο και ύστερα από την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του τιμολογίου από τη

Μηχανογραφική υπηρεσία της ΔΕΗ. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στο τμή-

μα Προσόδων του Δήμου για να τύχουν του ευεργετήματος

της μείωσης των ΔΤ, ΔΦ και ΤΛΠ θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής στο

οποίο θα βεβαιώνεται η χρόνια ή μόνιμη και μη αναστρέψιμη

αναπηρία του ενδιαφερομένου σε ποσοστό 67% και άνω. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ. 

4. Συμβόλαιο ή Κτηματολογικό απόσπασμα του ακινήτου στο

οποίο διαμένει το άτομο με αναπηρία.

5. Αντίγραφο καταχωρημένου από ΔΥΟ μισθωτηρίου εάν η

κατοικία είναι μισθωμένη.

6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) από την οποία θα

προκύπτει ο τόπος κατοικίας του ατόμου με ειδικές ανάγκες. 

7. Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποί θα αναλαμβάνει την υπο-

χρέωση ο αιτών ή η αιτούσα να ενημερώνει το Δήμο σε πε-

ρίπτωση αλλαγής της μόνιμης κατοικίας ή μεταβολής των τε-

τραγωνικών της. Παρόμοια δήλωση σε περίπτωση μισθωμέ-

νης κατοικίας υποχρεούται να υποβάλει και ο ιδιοκτήτης του

ακινήτου. 

9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο ο Δή-

μος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προ-

έδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη μείωση σε ποσοστό 50% των καταβαλλόμενων Δημοτι-

κών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιου-

σίας από τις οικογένειες που έχουν στο δυναμικό τους ένα ή

περισσότερα άτομα με ποσοστό χρόνιας αναπηρίας 67% και

άνω. 

Το μέτρο θα ισχύει για ένα ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο

που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κρωπίας και στο οποίο

διαμένει μόνιμα το άτομο με ειδική αναπηρία. 

Η εν λόγω μείωση θα ισχύει μετά την υποβολή των απαιτού-

μενων δικαιολογητικών στο Δήμο και ύστερα από την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του τιμολογίου από τη

Μηχανογραφική υπηρεσία της ΔΕΗ. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στο τμή-

μα Προσόδων του Δήμου για να τύχουν του ευεργετήματος

της μείωσης των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής στο

οποίο θα βεβαιώνεται η χρόνια ή μόνιμη και μη αναστρέψιμη

αναπηρία του ενδιαφερομένου σε ποσοστό 67% και άνω.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ. 

4. Συμβόλαιο ή Κτηματολογικό απόσπασμα του ακινήτου στο

οποίο διαμένει το άτομο με αναπηρία.

5. Αντίγραφο καταχωρημένου από ΔΥΟ μισθωτηρίου εάν η

κατοικία είναι μισθωμένη.

6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) από την οποία θα

προκύπτει ο τόπος κατοικίας του ατόμου με ειδικές ανάγκες. 

7. Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποί θα αναλαμβάνει την υπο-

χρέωση ο αιτών ή η αιτούσα να ενημερώνει το Δήμο σε πε-

ρίπτωση αλλαγής της μόνιμης κατοικίας ή μεταβολής των τε-

τραγωνικών της. Παρόμοια δήλωση σε περίπτωση μισθωμέ-

νης κατοικίας υποχρεούται να υποβάλει και ο ιδιοκτήτης του

ακινήτου. 

9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο ο Δή-

μος. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την παραπέρα ενέργεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη

Αναστ. Χρήστου Σοφία Γρίβα-Χατζή ως παραπάνω

Ο Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Ντούνης

Η παραλία της Λουμπάρδας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
ζητούν να συζητηθεί, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι 

Πάντζας Γιώργος, Στεφανίδης Νίκος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης
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Ο βουλευτής Φώτης Κουβέ-

λης, κατέθεσε ερώτηση στον

αρμόδιο Υπουργό για την

εκτέλεση έργων σε δημόσι-

ους χώρους χωρίς την  ενημέ-

ρωση των κατοίκων

Επανειλημμένως έχουν εκ-

φραστεί παράπονα από δή-

μους και κατοίκους περιοχών,

στις οποίες εγκαθίστανται δί-

κτυα σε τοπικό επίπεδο από

δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ

και ιδιωτικές εταιρίες, για τον

τρόπο με τον οποίο υλοποιού-

νται τα εν λόγω έργα.

Συχνότατα παρατηρείται το

φαινόμενο να πραγματοποι-

ούνται εργασίες διάνοιξης

ορυγμάτων σε πεζοδρόμια και

δρόμους χωρίς προηγούμενη

και έγκαιρη ενημέρωση των

κατοίκων με αποτέλεσμα να

διαταράσσεται ο κανονικός

ρυθμός λειτουργίας της εκά-

στοτε περιοχής. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα είναι η εγκατάσταση φυσι-

κού αερίου από την Εταιρία

Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στο

Δήμο Αγίας Παρασκευής,

όπου, όπως καταγράφεται από

το Δήμο,  πραγματοποιούνται

έργα ανεξάρτητα από το Δήμο

και χωρίς να λαμβάνονται υπό-

ψη οι απαιτήσεις και η καθημε-

ρινότητα της πόλης.

Ερωτά ο βουλευτής: Θα φέ-

ρουν νομοθετική ρύθμιση που

θα υποχρεώνει

κάθε εταιρία

και οργανισμό

που εκτελεί έρ-

γα σε δημόσι-

ους χώρους να

ενημερώνει

π.χ. μέσω του τοπικού τύπου

τους κατοίκους για τη φύση

του έργου, την ακριβή περιο-

χή και έκταση, το χρονικό διά-

στημα, τις υποχρεώσεις μέ-

τρων ασφαλείας που υποχρε-

ούται να λάβει ο εργολάβος,

την επιβλέπουσα διεύθυνση

του έργου, τα τηλέφωνα και

φαξ στα οποία μπορεί να

απευθύνεται ο πολίτης για πα-

ρατηρήσεις και παράπονα

κλπ; 

Εκτελέσεις έργων χωρίς 

ενημέρωση των κατοίκων Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια

της Βουλής το Σχέδιο Νόμου

που είχε συζητηθεί στη Συνε-

δρίαση της Διαρκούς Επιτρο-

πής Οικονομικών Υποθέσεων

της Βουλής και συζήτησε το

νομοσχέδιο με θέμα: «Προ-

στασία των δανειοληπτών και

άλλες διατάξεις». Στη συνε-

δρίαση παρέστη και η Ελληνι-

κή Ένωση Τραπεζών, την

οποία εκπροσώπησε ο Γενικός

Γραμματέας, καθηγητής Χρή-

στος Γκόρτσος.

Ο Χρ. Γκόρτσος απάντησε  σε

όλες τις ερωτήσεις και έδωσε

διευκρινήσεις για πολλά θέμα-

τα σχετικά με τη λειτουργία

και τη θέση των Ελληνικών

Τραπεζών. Διαβεβαίωσε ότι το

Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα

δεν έχει προβλήματα, διότι

δεν είχε επενδύσει στα λεγό-

μενα «τοξικά απόβλητα» και

τόνισε ότι οι Έλληνες καταθέ-

τες δεν πρέπει να ανησυχούν.

Ο Αθ. Μπούρας αναφέρθηκε

στις αντοχές της ελληνικής οι-

κονομίας και γενικότερα στην

Οικονομική κατάσταση. Εξήγη-

σε, ακόμη, ότι η ενίσχυση των

τραπεζών με τα 28 δις ευρώ

δεν παρέχεται σε άμεσα ρευ-

στό χρήμα, αλλά μακροπρόθε-

σμα για την αντιμετώπιση προ-

βλημάτων, αν εμφανιστούν, και

για να μπορέσουν να λειτουρ-

γήσουν κυρίως οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και να ανακουφι-

στούν οι δανειολήπτες. 

Με το νέο νόμο, τόνισε ο Αθ.

Μπούρας, αλλάζει ο τρόπος

των πλειστηριασμών, ορίζεται

ότι δεν πραγματοποιείται σε

τιμή κατώτερη της αντικειμενι-

κής αξίας του ακινήτου και

όταν η απαίτηση της τράπεζας

δεν υπερβαίνει το ποσόν των

20.000 ευρώ. Προστατεύονται

επιπλέον οι εργαζόμενοι με

την επέκταση του ακατάσχε-

του του μισθού και της σύντα-

ξής τους.

Για τον ηλεκτροφωτισμό της

εθνικής οδού Αθηνών - Κορίν-

θου συζήτησε ο βουλευτής Αθ.

Μπούρας με το Δ/ντή της ΔΕ-

ΣΕ  Μαυρογιαννίδη. Το αίτημα,

μαζί με άλλα αιτήματα, είχε

θέσει η Ομοσπονδία Εξωραϊ-

στικών Συλλόγων Κινέττας,

και ο διευθυντής του ΔΕΣΕ

διαβεβαίωσε το βουλευτή ότι

σε σύντομο χρονικό διάστημα

θα πραγματοποιηθεί ο ηλε-

κτροφωτισμός.

«Προστασία των δανειοληπτών”!

Προβλήματα δημιουργούνται

στην διανομή αλληλογραφίας

από τα ΕΛΤΑ

Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης ασχολήθηκε με τα προ-

βλήματα που δημιουργούνται στην διανομή αλληλογρα-

φίας σε περιοχές της Αττικής,

λόγω ελλείψεων στην ονομα-

σία και στην αρίθμηση των

οδών. Συγκεκριμένα κατέθεσε

στον Υπουργό Εσωτερικών

ερώτηση στην οποία επισημαί-

νει: 

Όπως προκύπτει από  καταγγε-

λίες κατοίκων που διαμένουν

μόνιμα σε περιοχές της Βορειο-

ανατολικής Αττικής (Αφίδνες

κλπ), τα προβλήματα που παρατηρούνται στην διανομή

των επιστολών και την έγκαιρη καταβολή των συντάξε-

ων των δικαιούχων, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό από

την παντελή έλλειψη ονοματοδοσίας και αρίθμησης

πολλών οικισμών των εν λόγω Δήμων.

Ζητάει δε από τον αρμόδιο Υπουργό να προωθήσει 

νομοθετική διάταξη που να υποχρεώνει τους Δήμους

και τις Κοινότητες να ονοματοδοτήσουν τις οδούς

τους.

Για τη ρύπανση από το Αεροδρόμιο

Για  την περιβαλλοντική επιβάρυνση των Δήμων Αρτέμιδος,

Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Σπατών λόγω της λειτουργίας του

αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος είχε καταθέσει ερώτηση ο βου-

λευτής Βασίλης Οικονόμου προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Ενα αίτημα ετών από Κίνηση πολιτών των περιοχών αυτών,

και το είχαμε αναδείξει στην ΕΒΔΟΜΗ προ μηνών.

Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Σ. Καλο-

γιάννης, απάντησε στον βουλευτή

μεταξύ άλλων ότι «πρόσφατα εγκα-
ταστάθηκε και λειτουργεί αυτόμα-
τος σταθμός παρακολούθησης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σημείο
που κρίνεται αντιπροσωπευτικό για
την ευρύτερη περιοχή. Ο σταθμός
αυτός εντάχθηκε στην ομάδα των
σταθμών της Αττικής, στο Εθνικό Δί-
κτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρι-
κής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Οι μετρή-
σεις αυτές είναι άμεσα προσβάσιμες
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο».

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός ενημερώνει ότι «η μελέτη χαρ-
τογράφησης θορύβου του Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος σύμφωνα με
τις επιταγές της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ έχει ολοκληρωθεί, και οι
υπάρχοντες χάρτες θορύβου ευρίσκονται στο στάδιο της τε-
λικής επεξεργασίας από την Τεχνική Διϋπουργική Ομάδα Ερ-
γασίας (Τ.Δ.Ο.Ε.) που προβλέπει η Κ.Υ.Α. 13586/724/
ΦΕΚ/384/Β/28.3.06 (εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ
στην Ελληνική Νομοθεσία).
Ο βουλευτής δηλώνει ότι οι απαντήσεις είναι γενικόλογες δεν

ορίζουν χρονικό ορίζοντα και θα παρακολουθεί στενά το θέμα.

Αντιαγροτική πολιτική
ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ

Η αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης  επιταχύνει την αρνητι-

κή πορεία της αγροτικής οικονομίας με οδυνηρές συνέπειες

στους μικρομεσαίους αγρότες, στη διατροφική εξάρτηση του λα-

ού, εξασφαλίζοντας προκλητικά κέρδη στους εμποροβιομήχα-

νους.

Η αγροτική παραγωγή συρρικνώνεται με γρήγορους ρυθμούς, με

αποτέλεσμα το ποσοστό του Αγροτικού Προϊόντος στο συνολικό

ΑΕΠ της χώρας να μειωθεί από 5,74% το 2000 στο 3% το 2007

και το έλλειμμα στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο από 1,029 δις €

να φτάσει στα 2,998 δις €. Βασικές καλλιέργειες όπως ο καπνός,

τα τεύτλα, το βαμβάκι, η σταφίδα κ.ά. αποδεκατίστηκαν ή μειώ-

θηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα να κλείσουν εργοστάσια και να

αυξηθεί η ανεργία στην ύπαιθρο.

Οι εναλλακτικές προτάσεις της κυβέρνησης για βιοκαύσιμα,

αγριαγγινάρες, τρούφες και άλλες εξωτικές καλλιέργειες απο-

δείχνονται το ίδιο αποπροσανατολιστικές και ανεφάρμοστες με

παρόμοιες παλαιότερες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για βατόμουρα,

αγροτουρισμό κ.ά.

Η χώρα μας κατακλύζεται από εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Το αγροτικό εισόδημα εξανεμίζεται από την συρρίκνωση της

αγροτικής παραγωγής.

Στην περίοδο 2004-2007 το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά

22,9% ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων μόνο κατά 14,8%.

Το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις τιμές των αγροτικών εφο-

δίων και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα μεγά-

λο τη φετινή χρονιά, επειδή οι τιμές των βασικότερων αγροτικών

εφοδίων όπως των λιπασμάτων υπερδιπλασιάστηκαν. 

Η αγροτική απασχόληση μειώνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν

τις 20.000 θέσεις εργασίας το χρόνο και αν σε αυτές προστεθούν

οι άνεργοι των γεωργικών βιομηχανιών που κλείνουν, η ανεργία

στην ύπαιθρο έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην αγροτική οικονομία κινούνται σε

πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η «αποεπένδυση» που τρέ-

χει με ετήσιο ρυθμό 2,5% να αυξάνει το κόστος παραγωγής, να

μειώνει την παραγωγικότητα της να υπονομεύει το μέλλον της

και συνηθισμένα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν δυσανάλογες

αρνητικές επιπτώσεις.

Η ασυδοσία και η επιθετικότητα των εμποροβιομηχάνων με την

στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων έχει προσλάβει προκλητι-

κές διαστάσεις.  Η κατάσταση έχει γυρίσει μισό αιώνα πίσω με

αποτέλεσμα οι αγρότες να παραδίνουν την παραγωγή τους στους

εμποροβιομήχανους και να μην ξέρουν πότε θα πληρωθούν αλλά

ούτε και την τιμή πώλησης. Ξεκίνησε η σπορά των σιτηρών και

ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι σιτοπαραγωγοί για την περσινή

τους παραγωγή.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΠΕΜΠΤΗ 6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 με ραντεβού (εκτός Σαββάτου)

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημ. Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης & Κεφαλαλγίας Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

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

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 ΤΑΜΕΙΑΜ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Θ Η Κ Α Μ Ε
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. . . γ ια την υγειά μας

Απαλλαγή από τη νόσο της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμη-

σης, από την οποία πάσχουν περισσότερα από 120 εκατομμύ-

ρια Ευρωπαίοι και  περίπου τρία εκατομμύρια Έλληνες, δίνει  η

νέα επαναστατική χειρουργική μέθοδος Θολοπλαστική Χωρίς

Χειρουργική Τομή (EsophyX)!!!

Σύμφωνα με  στοιχεία που  παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του

Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, το οποίο πραγμα-

τοποιήθηκε 18 με 22 Οκτωβρίου στη Βιέννη, το 25-30% του γενικού

πληθυσμού στην Ευρώπη πάσχει από γαστροοισοφαγική παλινδρο-

μική νόσο. Η νόσος αυτή ευθύνεται μεταξύ των άλλων και  για την

αύξηση του καρκίνου του οισοφάγου, ο οποίος είναι από τους τα-

χύτερα αναπτυσσόμενους καρκίνους του πεπτικού.

Σύμφωνα με  κλινικές μελέτες, μετά την εφαρμογή της μεθό-

δου (EsophyX) :

➢ Το 65% των πασχόντων διέκοψαν τελείως και οριστικά την

λήψη φαρμάκων .

➢ To 85% των πασχόντων συνεχίζουν χωρίς καθημερινή λήψη

φαρμάκων και χωρίς συμπτώματα δύο χρόνια μετά την επέμβαση.

➢ To 75% των πασχόντων είχε σημαντική βελτίωση στην ποιό-

τητα ζωής του, στην ικανοποίηση και μείωση ή εξάλειψη των

συμπτωμάτων του καψίματος πίσω από το στέρνο.

«Πράγματι, η Θολοπλαστική Χωρίς Χειρουργική Τομή (EsophyX)

αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση της Γαστρο-

οισοφαγικής Παλινδρόμησης» τονίζει ο ειδικός στη θεραπευτική

ενδοσκόπηση και Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής

του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεράσιμος Στεφανίδης.

«Η νέα  επαναστατική χειρουργική μέθοδος, συνέχισε ο Γερ.

Στεφανίδης, στους ασθενείς χωρίς μεγάλη διαφραγματοκήλη

προσφέρει ανατομική αποκατάσταση των αιτιών της παλινδρό-

μησης και το κυριότερο προσφέρει ξανά τη δυνατότητα στους

πάσχοντες να απολαύσουν τη ζωή τους χωρίς περιορισμούς. Οι

επιπλοκές της μεθόδου αυτής τείνουν στο μηδέν, επιτρέπει

μελλοντικά επαναχειρισμούς στην περιοχή της γαστροοισοφα-

γικής συμβολής. Τέλος απευθύνεται και σε σημαντική μερίδα

ασθενών με εξωοισοφαγική συμπτωματολογία που η θεραπεία

τους απαιτεί διακοπή του φαινομένου της παλινδρόμησης και

όχι απλά της απουσίας οξέος στο παλινδρομούν περιεχόμενο,

αυτό δηλαδή που επιτυγχάνεται με τα φάρμακα». 

Διαφορές από τις άλλες επεμβάσεις
Η βασική διαφορά από τις συμβατικές ανοικτές και λαπαροσκο-

πικές χειρουργικές επεμβάσεις είναι ότι η μέθοδος EsophyX

πραγματοποιείται από το στόμα χωρίς χειρουργική τομή. Διαρ-

κεί περίπου μία ώρα, και 24 ώρες μετά ο πάσχοντας μπορεί να

επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος EsophyX είναι :

➢ Δεν απαιτεί εξωτερικές τομές – Δεν προκαλεί ουλές.

➢ Δεν απαιτεί τομή ιστών και αγγείων και δεν αλλοιώνει την

φυσιολογική ανατομία

➢ Επιτρέπει οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική επέμβαση ή ανα-

θεώρηση στο μέλλον.

➢ Μπορεί να εφαρμοσθεί σε πολύ περισσότερους πάσχοντες

καθώς είναι ασφαλέστερη και πολύ λιγότερο επεμβατική.

Τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Μετά την κατάποση, μια βαλβίδα μεταξύ του οισοφάγου και του

στομάχου ανοίγει για να επιτρέψει την είσοδο της τροφής και

στη συνέχεια κλείνει για να εμποδίσει την παλινδρόμηση του

περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο. Για πολλούς πά-

σχοντες από γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο, η βαλβίδα

αυτή υπολείπεται λειτουργικά, με αποτέλεσμα να μην είναι σε

θέση να αποτρέψει 

την παλινδρόμηση οξέος στον οισοφάγο.

Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχει διαφραγματοκήλη, δηλαδή με-

τακίνηση μέρους του στομάχου πάνω από το διάφραγμα η

οποία επιδεινώνει δραματικά την ανεπάρκεια της  γαστρο-οισο-

φαγικής βαλβίδας.

Ποιά είναι τα συμπτώματα αυτής της νόσου;
Ένας στους τέσσερις ανθρώπους στις χώρες της Δύσης υπο-

φέρει από κάψιμο πίσω από το στέρνο ή στο επιγάστριο  του-

λάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και περισσότεροι από 5%

υποφέρουν σε καθημερινή βάση.

Εάν υποφέρετε από κάψιμο πίσω από το στέρνο δύο ή περισ-

σότερες φορές την εβδομάδα, μπορεί να πάσχετε από Γαστρο-

οισοφαγική Παλινδρομική Νόσο.

Το κάψιμο πίσω από το στέρνο είναι το πλέον κοινό σύμπτωμα

που σχετίζεται με την γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο,

αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάζετε : 

➢ φλεγμονή ή/και έλκη του οισοφάγου

➢ βραχνάδα ή πόνο στο λαιμό

➢ υπερβολική ανάγκη να “καθαρίσετε“ το λαιμό σας

➢ ανάγκη συχνής κατάποσης

➢ επίμονο βήχα

➢ άσθμα ή συμπτώματα παρόμοια με του άσθματος

➢ αίσθημα καψίματος στο στόμα ή το λαιμό

➢ πόνο ή δυσφορία στο στήθος

➢ δυσανεξία σε συγκεκριμένα φαγητά

➢ παρουσία κίτρινου  υγρού  ή λεκέδες στο μαξιλάρι σας μετά τον ύπνο

➢ τερηδόνα ή φλεγμονή της στοματικής κοιλότητας  ανθεκτι-

κή στη φαρμακευτική θεραπεία.

Αν και τα φάρμακα ανακουφίζουν από τα συμπτώματα, δεν απο-

καθιστούν τη φυσική ανατομία και δεν σταματούν το καθαυτό

φαινόμενο της παλινδρόμησης αλλά απλώς καταργούν την

οξύτητα του παλινδρομούντος περιεχομένου. Με την πάροδο

του χρόνου, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε τη δοσολογία και

όπως πολλοί πάσχοντες από γαστροοισοφαγική παλινδρομική

νόσο , αυτό μπορεί να σημαίνει λήψη φαρμάκων για όλη σας τη

ζωή. 

Επιπτώσεις

Το εσωτερικό τοίχωμα του οισοφάγου δεν είναι σχεδιασμένο

για να αντέχει την επίμονη, μακροχρόνια έκθεση στα οξέα του

στομάχου και με το πέρασμα του χρόνου, μπορεί να υποστεί

σημαντικές βλάβες. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χρό-

νια φλεγμονή ή οισοφαγίτιδα, που μπορεί να οδηγήσει σε Οι-

σοφάγο Barrett.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάσχοντες από γαστροοισοφαγι-

κή παλινδρομική νόσο μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές που

σχετίζονται με εξω-οισοφαγική παλινδρόμηση όταν το οξύ του

στομάχου φτάσει στον λάρυγγα, τους πνεύμονες, το στόμα ή

τη μύτη. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ  ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ  ΠΑΛΙΝ-

ΔΡΟΜΗΣΗΣ

➢ υπερβολικό βάρος, ➢ κάπνισμα, ➢ γρήγορη λήψη τροφής,

➢ λήψη μεγάλων γευμάτων, ➢ λήψη τροφής αργά το βράδυ, ➢

εγκυμοσύνη.

Επιπλέον, η κατανάλωση σοκολάτας, λιπαρών ή πικάντικων φα-

γητών, σκόρδου και κρεμμυδιού και ποτών (αναψυκτικών και

αλκοολούχων) μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των συμπτω-

μάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL: ngara@otenet.gr. FAX:  210 5058795.  www. cosmosep. gr.

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.

ΛΥ Σ Η  Σ Τ Η  ΓΑ Σ Τ Ρ Ο Ο Ι Σ Ο ΦΑ Γ Ι Κ Η  Π Α Λ Ι Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ Η     

Εδώ και ένα μήνα λειτουργεί στο

Ασκληπιείο Βούλας (στο πρώτο

Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., πανελλα-

δικά) το σύστημα Laser KTP

Greenlight. Πρόκειται για ουρολο-

γικό laser, με το οποίο αφαιρείται

ο προστάτης αδένας σε περιπτώ-

σεις καλοήθους υπερπλασίας. Η

μέθοδος αυτή είναι ελάχιστα

επεμβατική και απαιτεί μόνο μια

ημέρα νοσηλείας. 

Επίσης, σε ένα μήνα θα λειτουρ-

γεί ψηφιακό σύστημα Εξωσωμα-

τικής Λιθοτριψίας, το οποίο έχει

ήδη παραληφθεί. 

Η εξωσωματική λιθοτριψία, έχει

πλέον καθιερωθεί σε όλες τις χώ-

ρες, καταργεί το νυστέρι, την το-

μή, τον πόνο και τις πολύμηνες

νοσηλείες. Το Ασκληπιείο είναι

το δεύτερο Νοσοκομείο στο Νο-

μό Αττικής που θα το παρέχει. 

Τι είναι όμως η εξωσωματική λι-

θοτριψία;

Είναι μια συσκευή εκτός σώμα-

τος, από την οποία παράγονται

κύματα κρούσης (ακουστικά κύ-

ματα με συχνότητα υψηλότερη

από αυτή των υπερήχων) τα

οποία εστιάζονται στο λίθο και

ακολουθεί ο κατακερματισμός

του. Αποτελεί μια πρώτης γραμ-

μής θεραπευτική λύση για τις πέ-

τρες των νεφρών και των ουρητή-

ρων με ποσοστό επιτυχίας 50-

80% ανάλογα με τη θέση, το μέ-

γεθος, τον αριθμό και τη σύσταση

των λίθων.

Νέες τεχνολογίες στο Ασκληπιείο Βούλας

Αναίμακτες επεμβάσεις!

Περίπου 3 εκατομμύρια Περίπου 3 εκατομμύρια 
Έλληνες πάσχουν από Έλληνες πάσχουν από 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση...γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 20/10/2008 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 14470

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 153 51

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου, Τηλ. 213-2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Μεμονωμένη Πράξη

Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ. 524 της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυ-

κών Νερών του Ν. Αττικής κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της. 

Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουρ-

γού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν

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

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

4. Την υπ’ αρ. 2348/7-4-2008 Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής με θέμα «Έγκριση

σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής σε τμήμα του ΟΤ 524 της περιοχής

ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυκών Νερών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων τμήματος του ΟΤ 524 (τα έχοντα πρόσωπο επί

της οδού Καρδίτσης) της περιοχής ΠΕ 1και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυκών Νερών του Ν.

Αττικής, να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή

στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών,

Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής τμήματος του ΟΤ

524 (τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Καρδίτσης) της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2

του Δήμου Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για

πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και τοπογραφικών Σχεδίων

και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α.

και στον Δήμο Γλυκών Νερών.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διά-

στημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατη-

ρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το

ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω δια-

γραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται

σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και

τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτητη του ακινήτου καθώς

και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύονται

αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

4. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.

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

ράλλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του

άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων

και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α δέχε-

ται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 13.30μ.μ.

Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Ιωάννης Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 29.10.2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 12:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμή-

θεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων

του Δήμου προϋπολογιζομένης δαπάνης 31.505,30 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας, 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποστείλουν προσφορά ταχυ-

δρομικώς μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δή-

μου μέχρι και την 7/11/2008 ημέρα Παρασκευή.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιο-

λογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κα. Κα-

κουλάκη τηλ. 210-6600711). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 29.10.2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προ-

μήθεια προγράμματος μηχανογραφικής προστασίας (δικτυακό πρό-

γραμμα προστασίας γνωστών και άγνωστων απειλών – antivirus) του

Δήμου προϋπολογισμένης δαπάνης 3.600,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευ-

θερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποστείλουν προσφορά ταχυ-

δρομικώς μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δή-

μου μέχρι και την 7.11.2008 ημέρα Παρασκευή.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιο-

λογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και στην παραλαβή της

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κα Κα-

κουλάκη τηλ. 210-6600711). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 29/10/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 20328

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00

Τηλ. 210-6623628, FAX: 210-6624963 - Πληροφ.: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προ-

σφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγε-

νέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95,

για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 44.988,14€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του Δή-

μου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος. Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 29/10/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 125 43

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τακτικό διαγωνισμό

επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Προγραμματισμός

και διοργάνωση εκδηλώσεων» του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση

στο Δήμο Καισαριανής» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρό-

σκλησης 185 του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στόχος του υπό προκήρυξη έργου είναι, μέσω ενεργειών/ δράσεων

δημοσιότητας, η ενημέρωση/ πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση

των πολιτών και των επιχειρήσεων αναφορικά με το αντικείμενο,

τους ωφελούμενους αλλά και τα αποτελέσματα των έργων που υλο-

ποιήθηκαν ή υλοποιούνται στο Δήμο Καισαριανής και χρηματοδο-

τούνται από το ΕΠ ΚτΠ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 22.000,00€ συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από Ευρω-

παϊκούς Πόρους και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12/11/08 ημέρα Τετάρτη και ώρα

12.00 μεσ. ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής, στα γραφεία του

Δήμου Καισαριανής (Βρυουλών 125 & Κλαζομένων, Καισαριανή), με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η εγγύ7ηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 5% του

προϋπολογισμού μελέτης δηλ. χίλια εκατό ευρώ (1.100€) και πρέπει

να απευθύνεται προς το Δήμο Καισαριανής με ισόποση εγγυητική

επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.7 του Π.Δ. 28/80.

Ο Δήμος Καισαριανής δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του

διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υπο-

χρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν.  Τα κηρύκεια δι-

καιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της

σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυ-

ξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου Καισαριανής κα. Σκα-

ροπούλου Εύη (Βρυουλών 125 % Κλαζομένων, Καισαριανή Αθήνα).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες

της συγκεκριμένης προκήρυξης. 

Το κόστος της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Τζόκας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Νομαρχία Αν. Αττικής και η Διεύθυνση Γεωργίας Αν.

Αττικής  (Τμήμα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας) διοργα-

νώνουν σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης στην Τεχνολο-

γία Τροφίμων στις 4 Νοεμβρίου στην Βραυρώνα Αττικής

(Β’ ΚΑΠΗ λ. Αρτέμιδος)

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

4-11: 09.30 - 12.30 Οδηγίες υγιεινής διατροφής για την
τρίτη ηλικία - Υγιεινός τρόπος παρασκευής γευμάτων
με την Κολλάρου Ειρήνη 

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2106032986

Οι αντρικές και Γυναικείες ομάδες

του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και η ομάδα του

“ΑΡΗ 2006”, έδωσαν συνολικά 9

αγώνες το Σαββατοκύριακο 18-19

Οκτωβρίου.

Για την Α1 εθνική κατηγορία Γυναι-

κών, η ομάδα του ΑΡΗ Βούλας,

κέρδισε με 4-3 (ύστερα από ένα

συναρπαστικό αγώνα που κράτησε

πάνω από 3 ώρες) την ομάδα του

Δ.Α.Ο.Ταύρου και πέτυχε έτσι την

έκπληξη της αγωνιστικής του πρω-

ταθλήματος, αφού στην ομάδα του

Ταύρου αγωνίζεται και η Κινέζα

αθλήτρια Wang Ming Yang. 

Στη συνάντησή του εντός έδρας με

την περσινή πρωταθλήτρια Α.Σ.

ΠΕΡΑ η ομάδα του ΑΡΗ γνώρισε

αναμενόμενη ήττα με 4-0.

Ύστερα από τους δύο αυτούς πρώ-

τους αγώνες του πρωταθλήματος

ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ βρίσκεται στην

τρίτη θέση με 3 βαθμούς ισοβαθ-

μώντας με άλλες τρεις ομάδες. 

Για το πρωτάθλημα της Α2 κατηγο-

ρίας των Ανδρών η ομάδα του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ κέρδισε με 4-2 τον Π.Ο.Κ.

ΕΣΠΕΡΟ, έχασε με 4-2 από τον

Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 και Δ.Α.Ο.

ΤΑΥΡΟΥ και με 4-3 από τον Α.Ο.

ΠΑΓΩΝΑ.

Η ομάδα του ΑΡΗ Βούλας, ύστερα

από τους 4 αυτούς αγώνες που

πραγματοποιηθήκανε στην Θεσσα-

λονίκη βρίσκεται στην 7η θέση του

βαθμολογικού πίνακα με 5 βαθ-

μούς.

Η γυναικεία ομάδα του “ΑΡΗ

2006”, συνεχίζοντας την ανοδική

της πορειας, πέτυχε την τρίτη κατά

σειρά νίκη της (σε ισάριθμους αγώ-

νες) κερδίζοντας με 4-0 την ομάδα

του Α.Ο. ΚΑΡΕΑ.

Από μια νίκη πέτυχαν οι αθλήτριες

Πατεράκη, Στραϊτούρη και Νίνου

στο διπλό.

Η αντρική ομάδα του “ΑΡΗ 2006”

ξεκινώντας τις αγωνιστικές της

υποχρεώσεις κέρδισε με 4-2 την

Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - 2 νίκες πέτυχε ο

Δαουλας μια ο Ψαρράς και μία και

οι δυο μαζί στο Διπλό.

Στο δεύτερο αγώνα τους με τον

ΑΕΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ έχασαν με 4-

1 (την μοναδική νίκη πέτυχε ο Κώ-

στας Δαουλας). 

Σε πλήρη Δράση όλες οι ομάδες ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ

του «ΑΡΗ» Βούλας



Σχολή προπονητών Ποδοσφαίρου

Ανατολικής Αττικής

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνει τη

λειτουργία νέας σχολής προπονητών ποδοσφαίρου κατη-

γορίας UEFA B στην Ανατολική Αττική από τις 6 έως τις 21

Δεκεμβρίου.

Οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή, θα

πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να καταθέσουν στα

γραφεία της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ορισμένα δικαιολογητικά και το

χρηματικό ποσό των 700 ευρώ σε τραπεζικό λογαρια-

σμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στα τηλέφωνα της Ε.Π.Ο. Ανατολικής Αττικής, 210-

6032948 και fax: 210-6030924. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
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Τόσο στον 1ο αγώνα Κυπέλλου Υπερπήδησης Εμποδίων, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

στον Ιππικό Όμιλο Καλυβίων St George, όσο και στον 8ο κατά σειρά αγώνα Ιππικής Δεξιοτε-

χνίας, που έγινε στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων, οι αμαζόνες έβαλαν τα γυαλιά. 

Συγκεκριμένα, στον αγώνα του Κυπέλλου, δύο αμαζόνες κέρδισαν από δύο κατηγορίες

και πρωταγωνίστησαν και τις δύο ημέρες. Ο λόγος για την Κατερίνα Doubodel, που

αναδείχθηκε νικήτρια στην σημαντικότερη κατηγορία Α και στην Κατηγορία Αμαζόνων

και για την Ζέτα Φούντα, που ήταν νικήτρια στις Κατηγορίες Εφήβων και Γ. 

Επιπλέον στο ντρεσάζ, πρωταγωνίστησαν τέσσερις αμαζόνες. Η Κατερίνα Λω που ανα-

δείχθηκε νικήτρια στα δύο αγωνίσματα Grand Prix και Grand Prix Special, η Ελένη Μυ-

ράτ που κέρδισε τα αγωνίσματα Individual Prix St Georges και Prix St Georges, η Αλε-

ξάνδρα Αλεξοπούλου ήταν πρώτη σε τρία αγωνίσματα,  το CH Team, το CH Individual

και το CH Preliminary και η Λάουρα Μαρτίνη, που κέρδισε τα δύο αγωνίσματα παίδων, CH

Team και Ch Individual. 
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Έκλεψαν την παράσταση 

οι Αμαζόνες

στην υπερπήδηση εμποδίων

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Κυπέλλου είναι τα

εξής: 

Κατηγορία Α – ύψος 1.40μ. – συμμετοχές 19

1. Κατ. Doubodel 2. Z. Stastny 3. Α. Φουρλής

Κατηγορία Εφήβων – ύψος 1.30μ. – συμμετοχές 14

1. Ζ. Φούντα 2. Μ. Μαρτίνη 3. Γ. Καμπάνη

Κατηγορία Γ – ύψος 1.20μ. – συμμετοχές 62

1. Ζ. Φούντα 2. Μ. Κάζης 3. Z. Antal

Κατηγορία Β – ύψος 1.30μ. – συμμετοχές 42

1. Σ. Σταυρουλάκης 2. Α. Φουρλής 3. Ε. Δενδρινού

Κατηγορία Αμαζόνων – ύψος 1.20μ. – συμμετοχές 33

1. Κ. Doubodel 2. Κ. Κυπραίου 3. Ζ. Φούντα

Κατηγορία Παίδων – ύψος 1.10μ. – συμμετοχές 14

1. Ε. Ιμιρζιάδη 2. Λ. Μαρτίνη 3. Π. Φρατζής

Κατηγορία Νέων Ίππων – ύψος 1.00 – 1.20μ. – συμ-

μετ. 31

1. J. Miltchev  2. Π. Γκοτζαμάνης 3. P. Mishovski

Αποτελέσματα αγώνων ντρεσάζ: 

Αγώνισμα Αρχαρίων

1. Μ. Καλυβά 2. Φ. Ξανθοπούλου 3. Α. Ripolin

Αγώνισμα CH Team – Ενηλίκων 

1. Α. Αλεξοπούλου 2. Χ. Πουλή 3. E. Μάρτιν

Αγώνισμα CH Team – Παίδων 

1. Λ. Μαρτίνη 2. Α. Γουλανδρή 3. Σ. Αφένδρα

Αγώνισμα CH Individual – Ενηλίκων 

1. Α. Αλεξοπούλου 2. Ε. Μάρτιν 3. Χ. Φλεβοτόμου

Αγώνισμα CH Individual - Παίδων

1. Λ. Μαρτίνη 2. Α. Γουλανδρή 3. Σ. Αφένδρα

Αγώνισμα CH Preliminary – Παίδων

1. Η. Σταυρογιάννη 2. Φ. Σταφυλοπάτη 3. Α. Ποντικός

Αγώνισμα CH Preliminary – Ενηλίκων 

1. Α. Αλεξοπούλου 2. Α. Αλεξοπούλου 3. Ν. Αποστόλου

Αγώνισμα Novice 

1. Χ. Πουλή 2. Ε. Παναγιωτοπούλου 3. Χ. Φλεβοτόμου

Αγώνισμα World Dressage Challenge

1. Ν. Φούκη 2. Ε. Παναγιωτοπούλου 3. Σ. Αφένδρα

Αγώνισμα Individual Prix St Georges

1. Ε. Μυράτ 2. Χ. Πουλή 3. Ε. Μυράτ 

Αγώνισμα Prix St Georges

1. Ε. Μυράτ 2. Χ. Πουλή 

Αγώνισμα Team Young Riders 

1. Χ. Πουλή

Αγώνισμα Team Juniors 

1. Ρ. Καπετάνου 2. Ε. Μυράτ 3. Α. Σκλαβούνου

Αγώνισμα Grand Prix

1. Κ. Λω 2. Ε. Μυράτ 

Αγών. Grand Prix Special

1. Κ. Λω 2. Ε. Μυράτ

Δεύτερη νίκη του Μαρκό-

πουλου σε ισάριθμα παιχνί-

δια. Επικράτησε στην έδρα

του, του Κτησιφώντα με 3-0

και στο τρίτο σετ έπαιξαν

όλες οι μικρές. Με τη προ-

τροπή του Γ. Λυκούδη - ότι

σήμερα δηλώσεις πρέπει να

κάνουν οι πρωταγωνιστές,

τα νέα παιδιά η Ιβάνα η Σο-

φία η Άννα η Στέλλα - προ-

λάβαμε την Ιβάνα Τζούριτς

η οποία ήταν κατενθουσια-

σμένη καθώς αυτό το παι-

χνίδι ήταν το πρώτο της

στην Α1 κατηγορία. Μας μί-

λησε για το καλό κλίμα  που

υπάρχει στην ομάδα και ευ-

χαρίστησε όλους: τον προ-

πονητή, τις συναθλήτριες,

την Διοίκηση, για την βοή-

θεια που της δίνουν απλό-

χερα στα πρώτα βήματα της

στην Α1 κατηγορία.

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

2008»
Με την υποστήριξη του

Συνδέσμου Εμπόρων &

Εισαγωγέων Αυτοκινή-

των Ελλάδος

(Σ.Ε.Ε.Α.Ε.), ξεκινάει το

σαλόνι αυτοκινήτου της

Αθήνας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

2008».

Από την 1η Νοεμβρίου

και για 10 ημέρες η καρ-

διά του αυτοκινητικού

κόσμου θα χτυπά στον

χώρο του πρώην Ανατο-

λικού Αεροδρομίου. 

Θα γίνουν και παρουσιά-

σεις νέων μοντέλων!

Πρώτος στο τουρνουά 

νέων ανδρών

Την πρώτη θέση στο προπονητικό

τουρνουά νέων ανδρών που διοργα-

νώθηκε το διήμερο 24 και 25 Οκτωβρί-

ου στο κολυμβητήριο του Λαιμού κατέ-

κτησε ο ΝΟΒ που νίκησε κατά σειρά

τον Ποσειδώνα, το Παλαιό Φάληρο και

τη Μεντιτεράνι.

Πρώτοι οι μίνι-παίδες στο

τουρνουά του Ζάγκρεμπ

Μετά την επιστροφή της από την Κρο-

ατία η αήττητη ομάδα μίνι παίδων του

ΝΟΒ που κατέκτησε την πρώτη θέση

στο τουρνουά του Ζάγκρεμπ, μπαίνει

στη μάχη μίας ακόμα δυνατής διοργά-

νωσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας

της για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Το τετραήμερο 30 Οκτωβρίου με 2 Νο-

εμβρίου διοργανώνεται από τον ΝΟΒ

στο κολυμβητήριο του Λαιμού το "Διε-

θνές τουρνουά μίνι παίδων".

Εκτός της ομάδας μας θα συμμετέ-

χουν στο τουρνουά η Ζέμουν από τη

Σερβία, ο Πανιώνιος, το Παλαιό Φάλη-

ρο, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, ο Νηρέ-

ας Γέρακα και η Γλυφάδα.

Τίμησαν τον Τσαταλιό 

κατακτώντας την 1η θέση

Την πρώτη θέση στο «Άκης Τσατα-

λιός» κατέκτησε ο ΝΟΒ που στον τελι-

κό της διοργάνωσης επικράτησε με 7-

2 του ΑΝΟΓ.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Ολυμπια-

κός που στον μικρό τελικό επικράτησε

με 13-6 του Εθνικού.

Το τίτλο της πρώτης σκόρερ κατέκτη-

σε η Άλκηστις Αβραμίδου του Ολυ-

μπιακού που σημείωσε 12 γκολ.

Την απονομή στις νικήτριες ομάδες

έκανε η μητέρα του αδικοχαμένου

Άκη, Μαίρη Τσαταλιού, η σύζυγός του

Πέπη, ο αδερφός του Γιώργος, ενώ

την απονομή στην πρώτη σκόρερ έκα-

νε η πρόεδρος του ομίλου, Στέλλα Λα-

ζάρου-Τίγκα.

Δύο στις Δύο νίκες

ΜΜααρρκκόόπποουυλλοοvolley

Νίκες σε όλα τα επίπεδα το πόλο του Ν.Ο.Β.
Ήττα  για το Γυναικείο Τμήμα

ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 3 - 2

Στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της Α’ κατηγο-

ρίας Γυναικών η ομάδα της Παλλήνης ηττήθηκε

με 3-2 σετ από την αντίστοιχη του Απόλλωνα

Σμύρνης στο γήπεδο της Ριζούπολης. Τα κορί-

τσια της Παλλήνης πραγματοποιώντας αρχικά

πολύ καλή εμφάνιση, αιφνιδίασαν τις αντίπα-

λες, οι οποίες να σημειωθεί είναι ένα εκ των φα-

βορί για την άνοδο στην Α2, και προηγήθηκαν

με 0-2 σετ. Στη συνέχεια όμως «ήρθε» η αντί-

δραση της εξαιρετικά έμπειρης ομάδας του

Απόλλωνα και σε συνδυασμό με το άγχος, την

έλλειψη συγκέντρωσης και τα πολλά λαθη τα-

κτικής στην ομάδα της Παλλήνης, ήρθε η πλή-

ρης ανατροπή του τελικού αποτελέσματος σε 3-

2 σετ. 

Το τέλος του αγώνα βρήκε αθλήτριες και κόσμο

του Απόλλωνα να πανηγυρίζει για την νίκη και

την ομάδα της Παλλήνης προβληματισμένη.

Η αθλήτρια και πασσαδόρος της Παλλήνης,

Μπάγια Ελεάνα, δήλωσε: “Το αποτέλεσμα μας

αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση [...] κρατάμε όμως

το πολύ καλό βόλλεϋ που αποδώσαμε στα δύο

πρώτα σετ”.  
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ΑΠΟΤΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ’40 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Απέκτησε τη φήμη των ποιοτι-

κών εκδηλώσεων η Κερατέα,

και ο κόσμος άρχισε να αντα-

ποκρίνεται αξιοθαύμαστα.

Ετσι και την παραμονή της

εθνικής επετείου του 1940 το

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

ήταν κατάμεστο. Ένα πλήθος

κατοίκων που στάθηκαν με σε-

βασμό και συγκίνηση για ένα

δίωρο παρακολουθώντας τις

«Μνήμες του ‘40» που οργά-

νωσε το Ιστορικό Αρχείο του

Πολιτιστικού Κέντρου του Δή-

μου Κερατέας.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού

στην αρχή της εκδήλωσης πα-

ρουσίασε 11 σπάνιες φωτο-

γραφίες από την Κατοχή στην

Κερατέα. Οι φωτογραφίες αυ-

τές περιήλθαν στα χέρια του

Δήμου από τον διαπρεπή αρ-

χαιολόγο Hans – Günter

Buchholz, ο οποίος είχε υπη-

ρετήσει στο Γερμανικό στρατό

την περίοδο εκείνη στην Κε-

ρατέα, όταν βρέθηκαν  σε

αντιπροσωπεία του Δήμου

στην πόλη Λόλλαρ της Γερμα-

νίας μαζί με 20 μαθητές του

Γυμνασίου συμμετέχοντας  σ’

ένα πρόγραμμα πολιτιστικών

ανταλλαγών μεταξύ σχολείων

και Δήμων της Ε.Ε. Ο Hans –

Günter Buchhol έμαθε από τις

γερμανικές εφημερίδες το γε-

γονός και έσπευσε να παρα-

δώσει τις φωτογραφίες στην

αντιπροσωπεία!

Εκτός από τα ντοκουμέντα

αυτά ο Δήμαρχος χαιρέτησε

συμβολικά τα πρόσωπα 3 αν-

θρώπων (δύο επιζώντων και

ενός νεκρού) της γενιάς του

πολέμου του ’40 και της αντί-

στασης από την Κερατέα.

Η πρώτη ομιλία της εκδήλω-

σης είχε τίτλο «Αναφορά

στους πεσόντες του ’40 από

την Κερατέα» και έγινε από τη

Σταματίνα Ρώμα, ιστορικό, τε-

λειόφοιτο του Ιονίου Πανεπι-

στημίου Κέρκυρας. Η ομιλή-

τρια αναφέρθηκε με βιογραφι-

κά στοιχεία και φωτογραφίες

(σε διαφάνειες) στους 10 πε-

σόντες από την πόλη στο μέ-

τωπο ή στη διάρκεια της Κατο-

χής προκαλώντας συγκίνηση

στο κοινό και ιδιαίτερα στους

συγγενείς τους. 

Αναφέρθηκε με αλφαβητική

σειρά στους πεσόντες Αγγελή

Δημήτριο, Αθανασίου Κων/νο,

Ιατρού Θεόφιλο, Ιατρού Σωτή-

ριο, Λιάγκη – Παπαηλία Σωτή-

ριο, Λιούμη Δημήτριο, Μερ-

κούρη Δημήτριο, Νταναβαγγέ-

λη Χρήστο, Πάλλη Νικόλαο,

Πρίφτη Σταμάτιο, Σίνη Δημή-

τριο.

Η δεύτερη ομιλία ήταν από

την Ιωάννα Μπιμπλή, ιστορικό,

υποψήφια διδάκτορα του Πα-

νεπιστημίου Λάνκαστερ και εί-

χε τίτλο «Οι εμπειρίες των γυ-

ναικών από τα Μεσόγεια

στον πόλεμο του ’40 και την

κατοχή». Ήταν και αυτή μία

εξαιρετική εργασία που βασί-

στηκε σε μάρτυρες γυναικών

από την Κερατέα και από τις

άλλες πόλεις των Μεσογείων

για την ημέρα της 28ης Οκτω-

βρίου του ’40 και τα σκληρά

χρόνια της Κατοχής, όπως τα

βίωσε ο γυναικείος πληθυ-

σμός στα μετόπισθεν.

Στη συνέχεια προβλήθηκε το

συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ

του Γιάννη Οικονομίδη «Μόνο

μυρίζοντας γιασεμί» προσφο-

ρά της ΕΡΤ. Το φιλμ που είχε

αποσπάσει το βραβείο καλύτε-

ρης ταινίας στο Φεστιβάλ ται-

νιών μικρού μήκους της Δρά-

μας το 1994 ήταν μια μαρτυρι-

κή περιπλάνηση στα υπόγεια

της φοβερής Κομαντατούρ

της οδού Κοραή, εκεί που σή-

μερα βρίσκεται ο κινηματο-

γράφος ΑΣΤΥ.

Μια συγκλονιστική κατάθεση

που ξαναζωντάνεψε τις λα-

λιές και τα βάσανα των κρα-

τουμένων, ενώ αναζητούσε

ταυτόχρονα το σημερινό πρό-

σωπο της Ελλάδας και τον

ελάχιστο απόηχο της θυσίας

της.

Την εκδήλωση έκλεισε η Δη-

μοτική Χορωδία υπό τη διεύ-

θυνση του μαέστρου Τάσου

Λαζάρου με τραγούδια του

’40.

Στα πλαίσια των δραστηριο-

τήτων του Αττικού Πνευμα-

τικού Ομίλου, στις 23 Οκτω-

βρίου μίλησε ο αντιπρόε-

δρος Τριαντάφυλλος Γιατί-

λης επίτιμος λυκειάρχης και

ζωντάνεψε στις καρδιές το

Επος του 1940. τέτοιες ομι-

λίες, σεμνές και γεμάτες

περιεχόμενο και αγάπη για

την πατρίδα δεν πρέπει να

χάνονται. 

Τίμησαν τους πεσόντες με σεβασμό και συγκίνηση.

Ο Δήμος Καλυβίων τίμησε την Εθνική Επέτειο με ανάλογες εκ-

δηλώσεις, όπως όλη η Ελλάδα.

Μετά το πέρας της παρέλασης, που φέτος για πρώτη φορά

συμμετείχαν  και παιδιά του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παι-

διών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», ακολούθησε δεξίωση στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων, όπου έγινε και απο-

νομή επαίνων στους επιτυχόντες μαθητές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Εθνική Επέτειος και απονομές

Στη Βουλιαγμένη πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην Εθνι-
κή Επέτειο. Πρωταγωνιστές οι μαθητές όλων των βαθμίδων,
της εκπαίδευσης και της άθλησης.

11 σπάνιες φωτογραφίες της Κατοχής έφτασαν
στην Κερατέα από τη Γερμανία!


