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Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μετά το Σταύρο Παπασταυρόπουλο στο Λαύριο που παρου-

σιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε την ανακοίνωση

δύο υποψηφιοτήτων στη Βούλα, στο περιθώριο της συγκέ-

ντρωσης – ημερίδας, που πραγματοποίησε ο εξωραϊστικός

Σύλλογος της κάτω Βούλας, την περασμένη Κυριακή για την

παραλία. Πράγμα που δείχνει πως ένα βασικό μέτωπο προε-

κλογικής αντιπαράθεσης και ανταγωνισμού θα είναι το «μέ-

τωπο της παραλίας».

Έτσι ο Άγγελος Αποστολάτος, αρχηγός της μείζονος αντι-

πολίτευσης και επί τρεις τετραετίες Δήμαρχος Βούλας, στο

τέλος της ομιλίας του, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και πά-

λι τη δημαρχεία στις προσεχείς. Συνέχεια στη σελ. 20

Να επιστρέψει η παραλία στους Δημότες

σελίδα 8, 9, 10
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Απιστία και παράβαση καθήκοντος

Η ιστορία δεν αρχίζει και δεν τελειώνει
με  μας!  Με  εμας  συνεχίζεται.
Το ίδιο και με την παραλία.

Η ιστορία έχει μια συνέχεια που χάνε-

ται στο βάθος του χρόνου. 

Η διοίκηση επίσης έχει μια συνέχεια!

Κι ενώ αυτό είναι αξιωματική αρχή,

όλοι σχεδόν κάνουν το λάθος να πι-

στεύουν και να ενεργούν σαν να γεν-

νήθηκε η ιστορία της ανθρωπότητας

μαζί τους. 

Αυτό στη διοίκηση – και στην κεντρική

και στην αποκεντρωμένη – επιφέρει

μεγάλη ζημιά. Ανακόπτει την πρόοδο.

Ανακόπτει την ολοκλήρωση έργων.

Μεγιστοποιεί το κόστος, αυξάνει τους κινδύνους

εκτροπής και απώλειας δικαιωμάτων, επιτευγμάτων,

στόχων… Περιορίζει το μέγεθος της προόδου και

μειώνει το ρυθμό εξέλιξης. Αιτία η άγνοια, ο εγωκε-

ντρισμός, η αντιπαλότητα, η ιδιοτέλεια. Ο λανθάνων

πολλές φορές ή και ο απροκάλυπτος ναρκισσισμός

οδηγούν τα άτομα ατομικά και συλλογικά να ακυρώ-

νουν το «δρόμο» που έχουν διανύσει οι προγενέ-

στεροι ακόμη και οι σκαπανείς,  ώστε να μη ξεκινούν

από το σημείο που είχαν φτάσει οι προηγούμενοι,

αλλά από το σημείο «μηδέν». 

Κάνω αυτήν την αναγκαία εισαγωγή για να προσθέ-

σω στο οπλοστάσιο της αναζωπύρωσης του αγώνα

για την παραλία, παλαιά όπλα – ερείσματα από το

πρόσφατο και το απώτερο παρελθόν.

Η ιστορία με την διεκδίκηση και τη σωστή διαμόρ-

φωση και λειουργία της παραλίας δεν άρχισε τώρα.

Τώρα συνεχίζεται ο αγώνας για την παραλία· δεν άρ-

χισε ούτε το 2001 – με την έλευση της νέας χιλιε-

τίας. Άρχισε τη δεκαετία του 1960 κι ακόμη παλιότε-

ρα, στις πρώτες αντιδράσεις της νεογέννητης τότε 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Οι πρώτες υποψηφιότητες
Άγγελος Αποστολάτος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος Νίκος Βολάκος
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8 μήνες αιχμάλωτος...
Σελ. 6,7

Πλούσια η δράση της ΝΕΛΕ
Σελ. 12

Επέκταση δικτύου ύδρευσης

στον Κουβαρά Σελ. 17

Η Δίκη των Στρατηγών 

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Ο Δήμαρχος Παιανίας μιλάει με

την Ενωση Επαγγελματιών Σελ. 14

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις τρο-

φίμων Σελ. 18

Εκδηλωση με την ΠαναθηναΪκη
Σελ. 20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Κοινότητας τη δεκαετία του ’30, επί

δικτατορίας Ι. Μεταξά. Συνεχίστηκε

μετά τη δικτατορία των Συνταγματαρ-

χών, το ’75 και πήρε μια καλή τροπή

στα μισά της δεκαετίας του ’80, όπου

η προοδευτική κυβέρνηση του πρώτε-

ρου ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τον νε-

οσύστατο τότε δήμο Βούλας1 έφθασε

σε σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης

διαμόρφωσης της παραλίας και χρή-

σεων συμβατών με τις δικαιολογημέ-

νες απαιτήσεις των κατοίκων της

Βούλας και τις περιβαλλοντικές και

αισθητικές επιταγές.

Η μελέτη εκείνη που δεν υπαγορεύ-

τηκε από οποιαδήποτε ιδιοτελή συμ-

φέροντα, ήταν προϊόν επιστημονική

εργασίας ομάδας επιστημόνων του

ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε δε και από τον

Υπουργό (Κουλουμπή) και από τον

Εθνικό Οργανισμό Τουρισμό Τουρι-

σμού (Ε.Ο.Τ. με διοικητή τον Ν. Σκου-

λά) και από το Δημοτικό Συμβούλιο

Βούλας.

Ήταν χαρακτηριστική η συνεναιτική

επιστολή του Ε.Ο.Τ. προς το ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ και το Δήμο Βούλας, που, συν τοις

άλλοις, δημιουργούσε επί πλέον ενο-

χικές υποχρεώσεις του ΕΟΤ και αντί-

στοιχα δικαιώματα του Δήμου, επί

της παραλίας, για τους γνωρίζοντες

στοιχειώδη νομικά. Ελεγε λοιπόν το

έγγραφο του ΕΟΤ, με την υπογραφή

Ν. Σκουλά: «… Η μελέτη διαμόρφω-
σης της παραλίας Βούλας μας βρίσκει
σύμφωνους. Θα συμμετάσχουμε στο
μέτρο του δυνατού στην προγραμμα-
τική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ –
ΕΟΤ και Δήμου Βούλας (όχι ΣΔΙΤ και

άλλες νεοφιλελεύθερες μεθοδεύσεις

εκμετάλλευσης του δημοσίου και κοι-

νού πλούτου, από αετονίχυδες κρατι-

κοδύετους “επενδυτές”). Και συνέχι-

ζε το έγγραφο του ΕΟΤ επί λέξει: «…
τυχόν δε εκτάσεις μας επί της παρα-
λίας θα παραχωρηθούν στο Δήμο
Βούλας, κατά την υπογραφή της προ-
γραμματικής Σύμβασης».

Ας παραλείψουμε τις …παραλήψεις

των επερχόμενων δημοτικών αρχών

που δεν κράτησαν τη συνέχεια, ώστε

να μην υφίσταται σήμερα πρόβλημα

παραλίας, και ας έλθουμε στην νέα

χιλιετία, όπου το …εκσυγχρονιστικό

ΠΑΣΟΚ του Κ. Σιμίτη εκποιεί τον κοι-

νόκτητο εθνικό πλούτο και ξεπουλάει

τις παραλίες – ψήφισε νόμο το 2004,

τότε που δημοσιεύθηκε και το ισχύον

προεδρικό Διάταγμα για το παραλια-

κό μέτωπο του Σαρωνικού, για να ει-

σαγάγει στο χρηματιστήριο τις παρα-

λίες, τους δρυμούς, τα σπήλαια, τις

ιαματικές πηγές!…

Είναι τότε που με τους αγώνες που

είχαμε ξεκινήσει το 2001 από κοινού

κάτοικοι, φορείς, τοπικό τύπο, κόμμα-

τα της τότε αντιπολίτευσης, πλην Δή-

μων – με τιμητική εξαίρεση τα Καλύ-

βια – αποτρέψαμε όχι την υπερψήφι-

ση του νόμου, αλλά την υλοποίησή

του.

Πολύ κακό ρόλο έπαιξε η δημοτική

αρχή του δήμου Βούλας, που διαδρα-

μάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην

υπογραφή του «μνημονίου» συνεργα-

σίας με την ΕΤΑ Α.Ε., πάνω στο οποίο

εδράστηκαν όλα όσα «βγήκαν στο

σφυρί» και το οποίο ΔΕΝ τηρήθηκε

καν. 

Γράφαμε τότε στην ΕΒΔΟΜΗ που

πρωτοστάτησε και στις συγκεντρώ-

σεις και στην τεκμηρίωση και στην

προβολή του καυτού αυτού θέματος.

«Αντίδραση (των κατοίκων) στην εκ-

ποίηση της παραλίας»,

«το Μνημόνιο, «Δούρειος ίππος» για

την άλωση των ακτών», 

«Άνοιξε η κερκόπορτα για τις παρα-

λίες. Αλώνονται από κοινοπραξίες

ιδιωτικών συμφερόντων».

«Το μνημόνιο καταστρατηγείται πριν

αλέκτωρ λαλήσει…»

«1.000 λόγοι για να καταγγελθεί το

μνημόνιο»

Αλλά το απατηλό μνημόνιο που εξα-

πάτησε πολλούς καλοπροαίρετους –

θέλουμε να πιστεύουμε και πολλούς

από της δημοτική αρχή – που άλλοι

το μουρμούρισαν κι άλλοι, από εγωι-

σμό συνέχισαν να το υποστηρίζουν,

λέει ρητά:

«τα έσοδα του Δήμου από τη διαχεί-
ριση της Ακτής θα καθοριστούν κατά
τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα
ανάδοχα σχήματα και σε κάθε περί-
πτωση δεν θα υπολείπεται του 12%
του ακαθαρίστου εσόδου που θα προ-
κύπτει από τη διαχείριση της Ακτής».
(άρθρο 4 §ΙΙΙ Μνημονίου). Αλλά, τε-

λείως άλλα λέει η σύμβαση που εξαι-

ρεί το ουσιαστικότερο, δηλαδή τους

παραπάνω οικονομικούς όρους (άρ-

θρο 6 της σύμβασης). Είναι ο πρώτος

λόγος και είναι αρκετός, για την κα-

ταγγελία του μνημονίου. Αν δεν το

κάνουν θα έχουν παραβεί το καθήκον

τους, εκτός των άλλων και θα έχουν

διαπράξει το αδίκημα της απιστίας,

για διαφυγόντα έσοδα του Δήμου. 

Οφείλουμε ν’ αναγνωρίσουμε ότι ο

Αντιδήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος,

είχε ρωτήσει στο Συμβούλιο το Δή-

μαρχο σχετικά και έλαβε μια εξόχως

εξωπραγματική απάντηση. Επειδή

πρόκειται να διεκδικήσει το δημαρ-

χιακό αξίωμα, του συνιστούμε να με-

λετήσει ο ίδιος τα γραφόμενά μας, τις

συμβάσεις και το μνημόνιο. Να μη

μας πιστέψει, αλλά να ερευνήσει.

Τα δε ΣΔΙΤ (σύμπραξη Δημοσίου και

Ιδιωτικού τομέα) στους τομείς που ο

δημόσιος τομέας δίνει τα πάντα και ο

ιδιώτης απλά πλουτίζει, πληρώνοντας

κάποια ψίχουλα αλειμμένα με λάδι –

στα οποία αναφέρθηκε στη συγκέ-

ντρωση, σαν λύση, να τα ξεχάσει. Οι

ευρεσιτεχνίες καταλήστευσης του

δημοσίου πλούτου, οδηγούν στις κρί-

σεις που βιώνουμε και υποσκάπτουν

τα ίδια τα θεμέλια του συστήματος

που τα δημιουργεί και τα σιτίζει. 

Κλείνουμε την παραπάνω παρένθεση

και το άρθρο μας με μια παραίνεση

προς τους Δημάρχους: Να επανέλ-

θουν στην κοινή διακήρυξή τους της

1ης Μαρτίου 2001 για τις παραλίες

όπου επισημαίνουν ότι «οι ακτές ανή-
κουν στους Δήμους και στο Λαό και
δεν θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποί-
ησή τους». Είναι ο χιλιοστός λόγος

καταγγελίας του μνημονίου και αξιο-

λογικά, πρώτος. 

––––––––––––
1. Με αρμόδιο Αντιδήμαρχο τον υπογρά-

φοντα Κ. Βενετσάνο, που χειρίστηκε το

θέμα μαζί με τον δ.σ. Βασίλη Κόκκινο ως

μηχανικό, επί δημαρχείας Ι. Κιούκη και

προεδρίας Δ. Ράπτη. Τη μελέτη υπερψήφι-

σαν, εκτός των παραπάνω, και οι δ.σ. Κ.

Τσιριγώτης και Ι. Νιτερόπουλος, ενεργών

και σήμερα πολιτών επί του θέματος.

Από 40 κύματα 
Απιστία και παράβαση καθήκοντος

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων λόγω της Μαραθώ-

νιας διαδρομής το Σάββατο και την Κυριακή 9-10 Νο-

εμβρίου θα γίνεται όπως:

Σάββατο 9/11 από 11 έως 12 το πρωί.

Α) Λεωφ. Μαραθώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς

Μαραθώνα, μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Αφετη-

ρίας της κλασσικής διαδρομής.

Β) Οδός Μαραθωνοδρόμων σε όλο το μήκος της και

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Μαραθώνα και

το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, θα ακολουθούν τη δια-

δρομή μέσω των οδών Φειδιππίδου – Αγίου Παντελεή-

μονος – Δημοκρατίας – Λεωφ. Κάτω Σουλίου.

Κυριακή 9/11 και στις ώρες 9 έως 3 το πρωί.

Λεωφ. Μαραθώνος στην αφετηρία μέχρι την Αγία Μα-

ρίνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και ώρες 7

έως 10.50 συμπεριλαμβανομένης της οδού Μαραθω-

νομάχων (είσοδος, έξοδος και περιφερειακή οδός του

Τύμβου Μαραθώνα).

Λεωφ. Μαραθώνα  στο τμήμα της από Αγία Μαρίνα

έως το Πϊκέρμι (οδός Βλεπύρου και Αγ. Χριστοφόρου)

και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από 8 έως 12.25.

Εξοδοι της Αττικής οδού προς Ραφήνα και προς Παλ-

λήνη, από 8 έως 12 και 13.20 αντίστοιχα.

Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της από το Πικέρμι έως

το Σταυρό Αγίας Παρασκευής και στα δύο ρεύματα κυ-

κλοφορίας, τις ώρες 8.30 έως 13.30.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω της κλασι-

κής μαραθώνιας διαδρομής γίνονται πάρα πολλές κυ-

κλοφοριακές παρεμβάσεις, απαγορεύσεις ιδιαίτερα

και για πεζούς, την Κυριακή το πρωί. Γι’ αυτό καλό θα

είναι να αποφύγουμε τις μετακινήσεις στη Λεωφ. Μα-

ραθώνος σε όλη τη διαδρομή ή να ενημερωθούμε σχε-

τικά.

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Εκλεβαν πετρέλαιο

Πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής συνελήφθη

στην Παιανία Αλβανός υπήκοος που με σύνεργό του

αφαίρεσε 300 λίτρα πετρελαίου κίνησης από αποθήκη

υλικών στην Παιανία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι έχουν συστήσει ομάδα που

έκλεβαν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από δεξαμενές

και φορτηγά. Με ένα κομμάτι λάστιχο αντλούσαν το πε-

τρέλαιο διοχετεύοντάς το σε δοχεία και στη συνέχεια το

μετέφεραν με στάσιον βάγκον.

Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 4 τέτοιες κλοπές στην

Παιανία και στα Γλυκά Νερά μόνο τον τελευταίο μήνα.
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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!
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sfikanews.blogspot.com
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“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 -  77.99.646

"Το σμαραγδένιο δάσος"

Έχετε ακουστά για τη «χορωδία της αυγής»; Είναι η χο-

ρωδία που δημιουργείται από τις χιλιάδες διαφορετικές

φωνές των ζώων και των πουλιών της ζούγκλας όταν ο

ήλιος στέλνει τις πρώτες ακτίνες του. Η χορωδία της αυ-

γής ακολουθείται από την αναζήτηση φαγητού, το παιχνί-

δι, το ζευγάρωμα, την ξεκούραση, τον ύπνο. Ο κύκλος της

ημέρας αυτής εξελίσσεται στη ζούγκλα του Αμαζονίου..

Λίγα λόγια για τον Αμαζόνιο..

Ονομα:  Το όνομα «Αμαζόνιος» το έδωσε ο Ισπανός κατα-

κτητής Francisco de Orellana, ο οποίος διέπλευσε τον πο-

ταμό το 1541. Στην πορεία του συνάντησε φυλές με γυ-

ναίκες που πολεμούσαν και για τον λόγο αυτό του έδωσε

το όνομα «Αμαζόνιος» (Río de las Amazonas).

Λίγα λόγια για την ταινία..

"Το σμαραγδένιο δάσος", η ταινία του Τζον Μπούρμαν

(γυρίστηκε το 1985), είναι μια συναρπαστική ατμοσφαιρι-

κή περιπέτεια στη ζούγκλα του Αμαζονίου, που βασίζεται

σε μια αληθινή ιστορία. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο μηχανι-

κός  που αναλαμβάνει την επίβλεψη ενός φράγματος στη

Βραζιλία. Μια μέρα όμως, ο επτάχρονος γιος του θα εξα-

φανιστεί και από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει η αναζήτησή

του. Ο χαμένος γιος θα βρεθεί μετά από δέκα χρόνια. Ζει

κοντά στους Ινδιάνους, νιώθει ευτυχισμένος και γι' αυτό

δε θα θέλει να τους εγκαταλείψει και ν' ακολουθήσει τον

πατέρα του. Κάποια στιγμή, όμως, ο γιος θα χρειαστεί τη

βοήθειά του………..

Μια ταινία γύρω από τη σύγκρουση της φύσης και του πο-

λιτισμού, στην οικολογική καταστροφή και στην εξόντωση

της ινδιάνικης φυλής.  

Επιμέλεια:  Στέφανος Χρόνης

Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας

''ΣΤΟΥ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ''

Μέχρι  19  Δεκεμβρίου  η “Χρυσαλίδα” θα ξεναγεί τους επι-

σκέπτες στα λιοστάσια: ''ΣΤΟΥ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩ-
ΔΙΕΣ ''. 

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 Περιβαλλοντική, Λαογραφική και Πολι-

τισμική αξία του αιώνιου αυτού 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

16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο.

Ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Μάνος

Ξυδούς είναι δύο αγαπημένοι φίλοι

και δύο σπουδαίοι τραγουδοποιοί.

Μοιράζονται το ίδιο πάθος και την

αγάπη για τη μουσική, για το καλό

ελληνικό τραγούδι αλλά και για τα

μεγάλα κοινωνικά αιτήματα του και-

ρού μας. Φυσικό αποτέλεσμα μία

καλλιτεχνική συνεργασία και μία

καλλιτεχνική γέννα. 

Ένας καταπληκτικός δίσκος με τίτλο

«Μέχρι να πάρεις παγωτό, σε βρί-

σκει ο Χειμώνας» τους ξανάφερε να

τραγουδούν παρέα και τους δίνει

την αφορμή να συνεργάζονται και

φέτος παρέα στην σκηνή της νέας

Αρχιτεκτονικής. Και έχουν να τρα-

γουδήσουν πολλά. Όλα τα τραγού-

δια που έδωσαν νόημα στην λαχτά-

ρα μας και την δίψα μας για ακρόα-

ση με νόημα και ουσία. Όλα τα τρα-

γούδια που αγαπήσαμε λιώνοντας

τα βινύλια και τα cd που δισκογρα-

φούσαν, από τις πρώτες μέρες της

κυκλοφορίας τους. 

Ένα μουσικό ταξίδι που από τις με-

γάλες στιγμές του Πάνου Κατσιμίχα

(από την συνεργασία του με τον

αδερφό του Χάρη) και του Μάνου

Ξυδούς (από τους Πυξ Λαξ), περνά-

ει στα νέα τους τραγούδια.

Και ακολουθούν το ένα μετά το άλ-

λο οι μεγάλες στιγμές που έχουμε

αγαπήσει. «Νύχτωσε νύχτα» ο Πά-

νος, «Για ένα κομμάτι ψωμί» ο Μά-

νος, «Παλιές αγάπες» ο Μάνος,

«Ανόητες αγάπες» ο Πάνος, «Πού-

λα με» ο Μάνος, «Μη γυρίσεις» ο

Πάνος, «Δεν θα δακρύσω» ο Μάνος,

«Της αγάπης μαχαιριά» ο Πάνος και

τόσα άλλα. 

Μαζί τους τραγουδούν οι Τόλης Φα-

σόης και Μάνος Λιδάκης. 

Και αμέσως μετά το πρόγραμμα

τους, όπως πάντα συνεχίζει το σχή-

μα της Αρχιτεκτονικής «Τα παιδία

παίζει…»

Σε ένα νέο και μεγαλύτερο χώρο

στο Γκάζι, μεταφέρεται η ιστορική

Αρχιτεκτονική! 

Από 21/11 και κάθε Παρασκευή και

Σάββατο στην ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.

Ελασιδών 6, Γκάζι (Πειραιώς 116,

Δεξιά στον ΟΤΕ).

Τηλ. 210-9014428, 6978185871. Τι-

μή εισόδου: 12€ με ποτό.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΑΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκφραση» σε

συνεργασία με τον Δήμο Σπάτων υλοποιεί στην περιοχή

των Σπάτων το πρόγραμμα «Στον Αστερισμό της Ευρώ-

πης», με την υποστήριξη της Ε.Ε. και του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το πρόγραμμα

απευθύνεται σε μαθητές των α’, β’ και γ’ δημοτικού καθώς

και στα άτομα της τρίτης ηλικίας. και έχει ως στόχο την

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου  με δραστηριότητες

που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κοινωνικό-

τητα του ατόμου και οδηγούν σε μια θετική στάση απένα-

ντι στη ζωή καθώς συμβάλλουν στην  εξοικείωση με το

φυσικό περιβάλλον. 

Ετσι την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, ώρα 10

πμ  ο Νίκος Γιαννής, θα έχει ενημερώσεις-ομάδες συμ-

βουλευτικής για θέματα που απασχολούν την Τρίτη Ηλικία

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Παλλήνης

Τμήμα παιδικής χορωδίας 

εκμάθησης κιθάρας και μαντολίνου 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Πνευματικού Κέντρου ν’

αναβαθμίσει τον πολιτισμό στην πόλη της Παλλήνης από

τις μικρές ηλικίες, ξεκινά το νέο τμήμα της παιδικής χο-

ρωδίας. 

Οι βασικοί στόχοι και επιδιώξεις κατά τη διδασκαλία του

τραγουδιού είναι οι παρακάτω:

• Να γνωρίσουν τα παιδιά την φωνή τους, να πειραματίζο-

νται με αυτήν τραγουδώντας, να αναπτύξουν σωστή άρ-

θρωση, καθαρότητα και ορθότητα στον τόνο.

• Να αξιοποιήσουν δημιουργικά την φωνή τους και τις εκ-

φραστικές τους δυνατότητες. Να συντονίσουν φωνή και

κίνηση, να καλλιεργήσουν την φαντασία και να γνωρίσουν

τη συνεργασία και την πειθαρχία.

• Να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα αντιλαμβα-

νόμενα τον πλούτο της ελληνικής, ξένης και δημοτικής

μας ποίησης.

• Να αναπτύξουν αυτοσυγκέντρωση, μνήμη, προσοχή,

ακρόαση, συγχρονισμό και ετοιμότητα.

• Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα τραγούδια και τον

πολιτισμό άλλων λαών.

• Να συνδέσουν το τραγούδι με άμεσες εμπειρίες και βιώ-

ματα, με θέματα που αφορούν την εθνική μας ζωή, το πε-

ριβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά προβλή-

ματα.

• Ο μαέστρος μέσα από το τραγούδι να ανακαλύψει ιδιαί-

τερες κλίσεις των παιδιών, τα φωνητικά τους προσόντα και

ανάλογα να τα βοηθήσει στην αξιοποίηση του ταλέντου

τους.

Πληροφορίες  στα τηλέφωνα: 210 66 00 764, ώρες 8.00-

14.00, 210 66 69 763, ώρες 17.00-20.00.

Η.. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.. πατάει Γκάζι…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ – ΜΑΝΟΣ ΞΥΔΟΥΣ ΑΠΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Καντ «φιλοσοφεί» 

στη σκηνή του Megaron Plus!

Δραματοποιημένη διάλεξη για τον

φιλόσοφο Ιμμάνουελ Καντ

Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 6μ.μ.

Για δεύτερη φορά φέτος, το Megaron Plus καλεί το κοινό

του να παρακολουθήσει μια δραματοποιημένη διάλεξη με

θέμα τη ζωή, τη δράση και τις ιδέες ενός από τους σημα-

ντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας φιλοσοφίας. Η

ιδιαίτερη αυτή συνάντηση, με βασικό πρωταγωνιστή τον

καθηγητή της Φιλοσοφικής

Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών Θεοδόση Πελεγρί-

νη, θα πραγματοποιηθεί

στις 25 Νοεμβρίου, στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών,

στο πλαίσιο της σειράς των

δραματοποιημένων διαλέ-

ξεων υπό τον γενικό τίτλο

«Η φιλοσοφία στη σκηνή».

«Η Φιλοσοφία στη σκηνή»

είναι μία δραματοποιημένη

μορφή διάλεξης που ανα-

παριστά τη φιλοσοφική

πράξη μέσω του θεάτρου

και των φιλοσοφικών διαλόγων. Όπως γράφει και στο βι-

βλίο του «Φιλοσοφία επί σκηνής» ο εμπνευστής της ιδέ-

ας και παρουσιαστής της εκδήλωσης Θεοδόσης Πελεγρί-

νης, «κάτι που παραμένει σταθερό είναι η ανάγκη των αν-

θρώπων να φιλοσοφούν, έστω και αν διατείνονται ορι-

σμένοι πως η φιλοσοφία είναι στρυφνή. Αν μας παρουσιά-

ζεται έτσι η φιλοσοφία, να ξέρετε ότι φταίει εκείνος που

ανέλαβε να μας καθοδηγήσει σε αυτήν -ενδεχομένως και

εμείς οι ίδιοι που τον πιστέψαμε. Όχι, πάντως, η Φιλοσο-

φία! Στην πραγματικότητα, η τελευταία αυτή είναι ιδιαίτε-

ρα ενδιαφέρουσα, γοητευτική, όμορφη και χρήσιμη, μια

και έχει να κάνει με τον τρόπο που πρέπει να ζούμε και να

σκεφτόμαστε. Είναι ακόμη η φιλοσοφία από τη φύση της

μια λαϊκή ενασχόληση, αφού ασκείται από όλους μας. 

Ο Ιμμάνουελ Καντ έμεινε στην ιστορία της φιλοσοφίας για τις

τρεις Κριτικές του, καθώς και για την περίφημη κατηγορική προ-

σταγή. Όπως ακριβώς και ο Σωκράτης, έζησε ολόκληρη τη ζωή

του στην Καινιξβέργη και, ως τον θάνατό του, ουδέποτε απεμπό-

λησε το σεβασμό προς τον άνθρωπο. Ο ιδεαλισμός του, μάλιστα,

απέκτησε πολλούς οπαδούς, με κυριότερους εκπροσώπους τους

φον Σίλερ, φον Σέλινγκ και Χέγκελ, ενώ οι επιρροές της φιλοσο-

φίας του είναι ορατές στον Σοπενχάουερ, τον Νίτσε και τον Βιτ-

γκενστάιν.

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.

Έκθεση ζωγραφικής και χαρακτικής
Η έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου

Μήλιου και χαρακτικής του Jan Voss

παρατείνεται μέχρι τη Τρίτη 11 Νοεμ-

βρίου. 

ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

Την Παρασκευή 7/11 εγκαινιάστηκε στην

T.Kambani gallery έκθεση με χαρακτικά του

διεθνούς φήμης καλλιτέχνη, Γιάννη Κου-

νέλλη. Θα παρουσιαστούν μια σειρά με χα-

ρακτικά του 1992 σε 21 αντίτυπα με τίτλο

Fumo di pietra, κάπνα από πέτρα. Πρόσωπα

ζωγραφισμένα με τα χέρια με υγρό μελάνι

πάνω στη πέτρα. 

«Στην αρχή ήταν η κάπνα πάνω στο τζάμι του

παράθυρου ενός εξοχικού σπιτιού, και πίσω

διακρινόταν το τοπίο και τα σπίτια του μικρού

χωριού. Οπότε σκέφτηκα να αφαιρέσω με τα

δάχτυλα τη κάπνα που κάλυπτε σχεδόν το

τζάμι του παράθυρου και να σχεδιάσω, μ’αυ-

τόν τον τρόπο, στα γρήγορα, κάποια πρόσω-

πα...» Γιάννης Κουνέλλης

Έτσι ξεκίνησε.

Τ.Kambani gallery Βασ. Παύλου 82 (πίσω από τη Eurobank) Βούλα 16673 Τηλ. 210 4818386 &  6944462773 www.tkambani.gr

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττι-

κής διοργανώνειΣτις  11 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Κυ-

ριακή και ώρα 6.30μ.μ., διοργανώνουν απογευματινό

τσάι, στο SISTOVARI HALL (DA VINCI), Αγίου Ιωάν-

νου 23 στην Αγία Παρασκευή.  

Θα γιορτάσουν τα γενέθλια του Συλλόγου, που συ-

μπληρώνει δύο χρόνια  λειτουργίας  και θα κόψουν

την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν στη γιορτή, σε Μικρα-

σιάτικη ατμόσφαιρα),  μπορούν να επικοινωνούν στα

τηλέφωνα: 210-6519501 και 6974987890

Μετά από πολύ καιρό αδράνειας, ξεκινά δυναμικά τη δράση

του το ΤΟ.ΣΥΝ. Βούλας που ύστερα από την συνάντηση που

είχανε την περασμένη Κυριακή αποφάσισαν για τη διοργά-

νωση δύο εκδηλώσεων το Σαββατοκύριακο. 

Σήμερα, 8 Νοεμβρίου στις 19:30 πραγματοποιούν συγκέντρωση

γνωριμίας με άλλα Τοπικά Συμβούλια Νέων της νοτιοανατολι-

κής Αττικής, με σκοπό μια πρώτη γνωριμία, την ανταλλαγή από-

ψεων και τη συνεννόηση για την υλοποίηση συνεργατικών δρά-

σεων για την ανάδειξη της νεολαίας της νοτιοανατολικής Αττι-

κής. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στον κλειστό χώρο

του Vive Mar (Λ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Επίσης, την Κυριακή στις 18.00 θα λάβει χώρα ημερίδα στην

αίθουσα «Ιωνία» του Δήμου Βούλας, η οποία βρίσκεται δίπλα

στο Δημαρχείο. Τα θέματα που θα καλυφθούν στη συγκεκρι-

μένη ημερίδα είναι:

- Ευρωπαϊκές πολιτικές και η κατεύθυνση που θα πρέπει να

έχουν αυτές στο μέλλον

- Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα γενιά σε

δράση», καθώς και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα για

τη νεολαία

- Συμμετοχή των νέων στα κοινά

Θύλακες νεανικής επιχειρηματικότητας

Για τα θέματα αυτά θα μιλήσουν ειδικοί του χώρου. Μετά την

ημερίδα θα ακολουθήσει ημερίδα στο Vive Mar.

Είναι μια αξιόλογη κίνηση που πρέπει να την αγκαλιάσουμε

ώστε να ενισχύσουμε την προσπάθειά τους και να ελπίζουμε

και σε επόμενες.   

ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης προγραμματίζει

μια σειρά εκδηλώσεων. Σας παρουσιάζουμε τις πρώ-

τες:

• 15 Νοεμβρίου: επίσκεψη και ξενάγηση στον Αρχαιο-

λογικό χώρο της Ελευσίνας και στη συνέχεια γεύμα σε

ταβέρνα στην Πάχη.

Δείτε και ιστοσελίδα: www.epimophortikovari.info, ή στο

τηλέφωνο: 6972525820

Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων για τα ΤΟ.ΣΥΝ.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

άνοιξε η έκθεση ζωγραφι-

κής της Έλενας Κοζοκάρου

στο Art Gallery Cafe και θα

διαρκέσει έως τις 19 Νοεμ-

βρίου. 

Οι πίνακές της είναι πλούσι-

οι σε χρώματα όπως μαρτυ-

ρεί και ο τίτλος της έκθεσης

“όταν το πινέλο φλερτάρει

με τα χρώματα...”, φιλοτε-

χνημένοι ως επί το πλείστον

με κάρβουνο ή λάδι. 

Η καλλιτέχνιδα έχει ένα

πλούσιο βιογραφικό σε ανώ-

τατες σπουδές καλών τε-

χνών και αξίζει να την παρα-

κολουθήσετε. 

Όταν το πινέλο

φλερτάρει με

τα χρώμτα...
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Βρισκόμαστε στα 406 π.Χ.

Οi Αθηναίοι  συγκρούονται στη θάλασ-

σα με τους Σπαρτιάτες. Αρχηγός των

Σπαρτιατών ο Καλλικρατίδας.  Τόπος

σύγκρουσης ανατολικά από το ακρω-

τήρι  Μαλέας της Λέσβου  και συγκε-

κριμένα στα μικρά νησιά Αργινούσες·

ανάμεσα Λέσβου και Μικράς Ασίας

Λόγω κακοκαιρίας, οι Αθηναίοι είναι

προσορμισμένοι στις Αργινούσες.

Έχουν έλθει στη Λέσβο για να βοηθή-

σουν τον  Αθηναίο Κόνωνα που έχουν

στριμώξει οι Σπαρτιάτες, όταν αντι-

λαμβάνονται  το στόλο του Καλλικρα-

τίδα,  που παρά την μικρότερη αριθμη-

τική ισχύ  προσπαθεί να τους εγκλωβί-

σει.

Προσπερνώ τη διαδικασία της φονικής

μάχης και τις λεπτομέρειές της και έρ-

χομαι στο αποτέλεσμα που είναι η νί-

κη των  Αθηναίων και ο θάνατος του

Καλλικρατίδα από πνιγμό.

Μετά τη μάχη, οι στρατηγοί Αθηναίοι,

δίνουν εντολές κατά τα ειωθότα για

την περισυλλογή  ναυαγών, τραυμα-

τιών  αλλά και ‘’ναυαγίων προς επι-

σκευήν’’.  Οι τριήραρχοι Θρασύβουλος

και Θηραμένης   ανέλαβαν το επίπονο

αυτό έργο, με 47 πλοία. Οι αντίξοες

όμως καιρικές συνθήκες· καταιγίδες,

άνεμος δυνατός και τρομερή θαλασ-

σοταραχή ή κατά άλλους  και η αδικαι-

ολόγητη καθυστέρηση δεν  επέτρε-

ψαν την επιτυχή  περισυλλογή των νε-

κρών. Έτσι οι τριήρεις, επιστρέφουν

άπρακτες και σπεύδουν  μαζί με τον

υπόλοιπο αθηναϊκό στόλο για να βοη-

θήσουν τον Κόνωνα, που όπως είπαμε

αυτός ήταν  και ο πρωταρχικός σκο-

πός του ταξειδιού.

Στο γυρισμό στην Αθήνα, οι Στρατη-

γοί,  έδωσαν στην Εκκλησία του Δή-

μου τις δέουσες εξηγήσεις. Αυτές

επιβεβαιώθηκαν  με έγγραφες αναφο-

ρές  των τριηράρχων  που είχαν ανα-

λάβει το έργο διάσωσης τραυματιών

και περισυλλογής των νεκρών. Στην

αρχή, οι τεκμηριωμένες εξηγήσεις

των στρατηγών  έγιναν με ηρεμία απο-

δεκτές. Αργότερα όμως  οι συγγενείς

των θυμάτων εξεγέρθηκαν και   εστρά-

φηκαν κατά  των στρατηγών, και στη

συνέχεια οι τριηράρχες υπαναχώρη-

σαν, παρα τις αρχικές τους δηλώσεις.

Ιδιαίτερα ο Θηραμένης, παίζοντας δι-

πλό ρόλο, προφανώς για να απομα-

κρυνθούν οι ευθύνες απ’ αυτόν.  Άρχι-

σαν μακρές δίκες, κατά τις οποίες  δη-

μαγωγοί κατήγοροι,  κατάφεραν  να

εξουδετερώσουν ακόμα και τους αυ-

τόπτες μάρτυρες υπεράσπισης. Ακο-

λούθησε  η καθαίρεση και η εις θάνα-

τον καταδίκη των στρατηγών:

«Επεί ουκ ανείλοντο τους αρίστους

γενομένους εν τη μάχη». Ξενοφώντος

Ελληνικά. 

(Επειδή δεν μάζεψαν τους ηρωικούς

νεκρούς).

Απ’ αυτούς δηλαδή τους στρατηγούς,

οι δυό καταφέρνουν να διαφύγουν τη

σύλληψη και από τους υπόλοιπους

οκτώ, οι έξι θανατώνονται. «και απέ-

θανον οι έξ παρόντες δια του συνή-

θους τρόπου του θανάτου ήτοι πιόντες

κώνειον. Και εδημεύθη η περιουσία αυ-

τών». (Παπαρηγόπουλος 1860).

Στις δίκες ο αγώνας ήταν σκληρός.

Από τη μια μεριά, οι τεκμηριωμένες

αποδείξεις της αθωότητας. (Γι’ αυτό

και ο φιλόσοφος Σωκράτης, που ήταν

ανάμεσα στους δικαστές ‘‘ου συγκατέ-

νευσεν’’, δηλαδή δεν συνεφώνησε με

την απόφαση καταδίκης). Από την άλ-

λη η οργή των συγγενών των θυμάτων

και  οι δημαγωγοί κατήγοροι που δεν

άφηναν την ορθή απόφαση να βρεί το

δρόμο της, αλλά και εκείνοι  που φρό-

ντιζαν να εκμεταλλευτούν  τα θλιβερά

γεγονότα για  να προσπορίσουν με

τον ένα ή άλλο τρόπο προσωπικά οφέ-

λη. Όλα όμως παραμερίστηκαν, δικαιο-

λογίες δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν, αλλά

επεκράτησε και υπερίσχυσε το:

«Ασχετα με οποιαδήποτε δικαιολο-

γία, τους νεκρούς δεν τους περισυλ-

λέξατε, δεν τους φροντίσατε δεν

τους τιμήσατε. Και όποιος με αυτό

τον τρόπο δεν τιμά τους υπέρ πατρί-

δας πεσόντας είναι ένοχος εσχάτης

προδοσίας προς τις ηθικές αξίες του

γένους».

Και  έτσι  καταδίκασαν τους στρατη-

γούς σε θάνατο*.

Τους κατεδίκασαν άσχετα με τις δικαι-

ολογίες.   

Δεν θα σχολιάσω  το δίκαιο ή όχι της

απόφασης. Εκείνο όμως που θέλω να

τονίσω είναι  ότι το ισχυρό  αίσθημα

ευθύνης για τον σεβασμό και περισυλ-

λογή των νεκρών, παρέκαμψε  κάθε

ενέργεια που θα οδηγούσε στην

απαλλαγή καταλογισμού  ευθυνών.

Έρχομαι τώρα στα καθ΄ ήμας. Οι ηρω-

ικοί νεκροί  των χρόνων 1940-49, τα

κουφάρια των παιδιών μας, παραμέ-

νουν εγκαταλελειμμένα στα άγρια

αφιλόξενα βουνά της Αλβανίας,  όπου

έχουν γίνει βορά όρνεων.

Μετά από 60 χρόνια σχεδόν, μας έπια-

σε η ψυχοπόνεση και η σοφόκλεια ηθι-

κή ευθύνη. 

Και τα φέραμε ακόμα και στη δημοσιό-

τητα, για να πούμε όχι  τόσο το ότι δεν

φταίμε, αλλά ότι εμείς οι επώνυμοι   το

ανακαλύψαμε.

Η ρηχή δικαιολογία ολιγωρίας και η

εσκεμμένη αποσιώπηση των γεγονό-

των, που δεν είναι δυνατόν να γνώριζε

ο απλός πολίτης, δείχνουν πως η εκά-

στοτε εξουσία, μάς νομίζει όλους

αφελείς.

Ας  μάθουν λοιπόν όλοι ότι  οι τέτοιες

δικαιολογίες, για τέτοιες περιπτώσεις

δεν δίνονται από το ηλεκτρονικό γυα-

λί, το άψυχο, αλλά ατενίζοντας τα δα-

κρυσμένα μάτια της χαροκαμένης μά-

νας. Και τότε θα  σας ιδώ  αν θα πάρε-

τε την συγχώρεσή τους.

Όχι κύριοι. Είστε εν αταξία. Αν είσα-

στε εν τάξει, θα έπρεπε να αναζητή-

σετε πολιτική  αλλά και στρατιωτική

ευθύνη και να αποδώσετε την δέουσα

μομφή έστω και τώρα, ακόμα και

στους μη εν ζωή ενόχους. Κι αυτά, αν

θέλετε εσείς οι ηγέτες - το Έθνος

σύσσωμο σε νέες αντιξοότητες να

συμμετέχει. Αλλιώς  βάλτε το καλά

στο μυαλό σας· ότι Σπαρτιάτισσες μά-

νες που θα στέλνουν τα βλαστάρια

τους στον πόλεμο του Υπέρτατου

αγώνα, θα έχουν χαθεί για πάντα  από

την Ελλάδα.

Τέτοια εγκλήματα, τέτοιες συμπεριφο-

ρές προς τους νεκρούς, πρέπει να ψέ-

γονται και  πρέπει να συνεπάγονται

τις δέουσες συνέπειες. Δεν υπάρχουν

δικαιολογίες που να ευσταθούν. Του-

λάχιστον για μένα. 

Κατά τα άλλα θα επαναλάβω εκείνο

που έχω ξαναπεί και που γι΄ αυτό έχω

κατηγορηθεί. «Με όλα αυτά τα καμώ-

ματά μας, είναι ντροπή μας που τολ-

μάμε ακόμα να λέμε ότι είμαστε από-

γονοι των αρχαίων  Ελλήνων». Γιατί

στην πραγματικότητα είμαστε κάτι το

“ολίγον’’ από ελληνική λεβεντιά.

Το θέμα της περισυλλογής  και του σε-

βασμού των νεκρών ήταν και θα είναι

πάντα  ιερό για εμάς τους ¨Ελληνες.

Γι’ αυτό και το πρόσφατα ανακύψαν

θέμα  για τους ηρωικούς νεκρούς μα-

χητές  του πολέμου στην Αλβανία,

εμάς τους απλούς πολίτες συνεκίνησε

βαθύτατα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––
* Οι Αθηναίοι εύκολα υπαναχωρούσαν στις

αποφάσεις τους. Και σε αυτήν γρήγορα, αλλά

αργά μετάνοιωσαν και αναίρεσαν και τιμώρη-

σαν τους δικαστές εκείνης της απόφασης. Αλ-

λά ήταν πλέον αργά.

Σημείωση: Για τη συγγραφή του άρθρου είχα

σχετική συζήτηση με τον επίτιμο λυκειάρχη

κ.Τρ, Γιατίλη και τον μελετητή της ιστορίας

παιδίατρο Γ. Πετικάκη. Και τους δύο ευχαρι-

στώ.

Βοηθήματα 

1) Ιστορία Ελληνικού¨Εθνους, Εκδοτική Αθη-

νών

2)   Ιστορία Ελληνικού Εθνους  Κ.Παπαρρηγό-

πουλου, Εκδ. Παυλίδου 1860 

Η Δίκη των Στρατηγών

8 μήνες αιχμάλωτος των Τούρκων
Ο Θανάσης Ζαφειρόπουλος πολέμη-

σε στην Κύπρο το 1974. Μαζί με πολ-

λούς άλλους στρατιώτες και αξιωμα-

τικούς μας που αντιστάθηκαν μέχρις

εσχάτων στον εισβολέα, εγκαταλειμ-

μένοι και προδομένοι από ένα ελληνι-

κό κράτος που είχε διαταχθεί από

τους Αμερικανούς να μην πολεμήσει

και επί δικτατορίας και μετά την με-

ταπολίτευση. 

Ο Θανάσης, όπως και οι άλλοι ηρωϊ-

κοί μαχητές μας, δεν ήξερε τότε τί-

ποτε από την υψηλή διπλωματία της

χαμηλωμένης μέσης. Κι έπραξε το

αυτονόητο για κάθε Έλληνα εδώ και

χιλιάδες χρόνια. Υπερασπίσθηκε την

πατρίδα του. Και η πατρίδα του, ή

μάλλον το κράτος που την ευτελίζει,

πως φέρθηκε στον Θανάση και σ’

όλους τους άλλους υπερασπιστές

της τιμής μας; 

Ο Γρηγόρης Ρώντας βρέθηκε κοντά στο Θανάση Ζαφειρόπουλο

και μαζί ξετυλίγουν το κουβάρι ενός Ελληνικού ανάλγητου κρά-

τους που απαξιώνει τα παιδιά του.

Εισαγωγικό σημείωμα της “ΕΒΔΟΜΗΣ”

Μείναμε ενεοί, εμβρόντητοι, διαβάζοντας την παρακάτω αποκοκάλυψη - ξέσπασμα, παράπονο, κα-

ταγγελία - ενός Έλληνα στρατιώτη, ενός καταδρομέα που πολέμησε στην Κύπρο, για την πατρίδα,

για την ιστορία της και τα ιδανικά της, για να τιμήσει τον όρκο του και το καθήκον του απέναντι

στο έθνος. Ήταν απ’ αυτούς που δεν κοίταξαν την “πάρτη” τους. Ήταν απ’ αυτούς που πρόταξαν

το καθήκον κι όχι το ατομικό τους συμφέρον. Ήταν και είναι ο πραγματικός πολίτης - συνειδητό

στοιχείο της κοινωνίας. Και το κράτος μας τον “έφτυσε”, για ...τυπικούς λόγους! Τι λόγους, μωρέ;

Οτι τον στείλατε μαζί με άλλους σε μυστική, άτυπη στρατιωτική αποστολή, χωρίς χαρτιά; Στα

στρατόπεδα των Τούρκων και στις φυλακές των Αδάνων φύτρωσε ο καταδρομέας Θανάσης Ζα-

φειρόπουλος;

Έτσι λοιπόν, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την επικαιρότητα και την έκταση δημοσιεύουμε

από καθήκον και ελάχιστο φόρο τιμής την “Γκουέρνικα” του ΕΛΛΗΝΑ στρατιώτη. Καλού-

με κάθε ευαίσθητο Έλληνα αρμόδιο ή μη, να πράξει το καθήκον του. 

Το επιτάσσει το φιλότιμό μας.

ΚΥΠΡΟΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ. ΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ;

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. η Συ-

ντονιστική Επιτροπή Υποστήριξης Αγώνα για

Ελεύθερη Κύπρο (ΣΕΥΑΕΚ) και η Συμπαράταξη

Αγώνα Κύπρου (ΣΑΚ) διοργανώνουν στο Πολε-

μικό Μουσείο εκδήλωση-συζήτηση με θέμα:

ΚΥΠΡΟΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ. 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ; 

Ομιλητές είναι οι: Βάσος Λυσσαρίδης, Γεράσι-

μος Αρσένης, Α. Αγγελίδης, Άριστος Μιχαηλί-

δης, και συντονιστής ο Γιώργος Καραμπελιάς. 

Τους τελευταίους μήνες η Κύπρος ζει την ολική

επαναφορά του σχεδίου Ανάν, υπό άλλη μορφή

και προσωπείο. 

Ένα καθεστώς το οποίο έχει αναθέσει κατά πα-

ραγγελία στους εθνομηδενιστές ιστορικούς να

ξαναγράψουν την επίσημη σχολική ιστορία. Σ'

αυτή θα κυριαρχεί ένα περιεχόμενο αποστειρω-

μένο, αποψιλωμένο από οποιαδήποτε αναφορά

στον αντιαποικιακό αγώνα των Κυπρίων για την

Αυτοδιάθεση. Μια αφήγηση που θα εξισώνει

τον θύτη και το θύμα, εξωραΐζοντας τα εγκλή-

ματα του πρώτου και αναγκάζοντας το δεύτερο

να τα ξεχάσει οριστικά.
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Όπως θα φερόταν ο κάθε ένοχος απέναντι

στις τύψεις του. Τους έσβησε από τα κιτάπια,

τους καταχώνιασε στην πιό βαθειά λησμονιά,

μαζί μ’ εκείνον τον επτασφράγιστο φάκελλο

της Κύπρου, της πλέον επαίσχυντης κρατικής

προδοσίας από συστάσεως νεοελληνικού

κράτους. Αλλ’ ας αφήσουμε καλύτερα τον

Θανάση Ζαφειρόπουλο να ξετυλίξει τις οδυ-

νηρές αναμνήσεις του...

“Η ιστορία και οι αναμνήσεις μου

από την Κύπρο του 1974”

Αυτά που σας γράφω, είναι όσα πέρασα τον

Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο, όσα τράβηξα 8

μήνες σαν αιχμάλωτος των Τούρκων σε μιά

φυλακή στα Άδανα κι ύστερα που γύρισα και

«φιλοξενήθηκα» στο ψυχιατρείο του 401 στρα-

τιωτικού νοσοκομείου. Αυτή η ιστορία, που

στοίχειωσε και στοιχειώνει τη ζωή μου, αφιε-

ρώνεται σε αυτούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος

στην Κύπρο, στους αγνοούμενους και σε αυ-

τούς που επέζησαν και «ζουν» όπως ζουν.

Αφιερώνω τούτα τα λόγια στον συμπολεμιστή

μου Μιχάλη Περράκη που μπαινοβγαίνει στα

νοσοκομεία, στον άλλο Μιχάλη τον Χασάπη,

που από τις ναπάλμ έπαθε ανεπανόρθωτη βλά-

βη της υγείας του και σ’ έναν άλλο φίλο και συ-

μπολεμιστή που 34 χρόνια παλεύει με τις σκιές

του. Λίγοι που γνωρίζουν, με πίστεψαν και με

πιστεύουν και πολλοί άλλοι που έμαθαν την

αλήθεια, αδιαφόρησαν κι εξακολουθούν ν’

αδιαφορούν.

Αρχές Ιουλίου του 1974 στην 1η Μ.Α.Λ. στον

Ασπρόπυργο.

Με προσωπική διαταγή του Ιωαννίδη μας καλεί

το Α2 γραφείο και βάσει καταστάσεως που πε-

ριείχε τα ονόματά μας, διαταχθήκαμε να παρα-

δώσουμε ότι στρατιωτικό έγγραφο είχαμε πάνω

μας και να μην αναφέρουμε τίποτα στους δι-

κούς μας. Μετά το πραξικόπημα και την εισβο-

λή μας έβαλαν στα «Νοράτλας». Εμένα με έβα-

λε ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης που τον συνά-

ντησα πάλι το 1996. Το τι επακολούθησε είναι

λίγο-πολύ γνωστό. Οι Κύπριοι που υπερασπίζο-

νταν το αεροδρόμιο Λευκωσίας δεν ειδοποιήθη-

καν από την Αθήνα ότι έρχεται βοήθεια κι έτσι

έβαλαν εναντίον μας με τα αντιαεροπορικά πι-

στεύοντας ότι επρόκειτο για αεροπλάνα του

εχθρού. Το πρώτο αεροπλάνο καταρρίφθηκε και

σκοτώθηκαν όλοι οι καταδρομείς που επέβαιναν

σε αυτό, εκτός από τον Θανάση Ζαφειρίου που

εκτινάχθηκε φλεγόμενος από την ανοιχτή πόρ-

τα του αεροπλάνου, λίγο πριν αυτό συντριβεί κι

έζησε «κατά λάθος». Στο δεύτερο που βρισκό-

μουν κι εγώ, αν και χτυπηθήκαμε, ο πιλότος κα-

τάφερε να το προσγειώσει με περίπου 20 νε-

κρούς και τραυματίες. Τα υπόλοιπα μεταγωγικά

γύρισαν πίσω στην Κρήτη. Αργότερα μάθαμε ότι

έπαθε εμπλοκή το δίδυμο Bofors του Κύπριου

πυροβολητή και γι αυτό γλυτώσαμε, όσοι γλυ-

τώσαμε.

Στις μάχες που ακολούθησαν στο αεροδρόμιο

και στην περιοχή της Χρυσοσκαλιώτισας στη

Λευκωσία, σκοτώθηκαν πολλοί δικοί μας και

Τούρκοι. Κάποια στιγμή βρέθηκα περικυκλωμέ-

νος και μ’ έπιασαν αιχμάλωτο. Μ’ επήγαν σ’ ένα

προσωρινό στρατόπεδο όπου είδα κι άλλους

στρατιώτες μας αιχμαλώτους, Ελλαδίτες και

Κύπριους καθώς και πολλούς αμάχους, άντρες

και γυναικόπαιδα, ηλικιωμένους, ακόμα και πα-

πάδες. Όλοι είμασταν απεγνωσμένοι, δεν ξέρα-

με τι μας περιμένει. Αργότερα μάθαμε για τις

μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων και αμάχων, για

τους βιασμούς και άλλα πολλά. Εκεί γνώρισα

και τον παπα-Γιώργη που μας παρηγορούσε

όλους όταν είμασταν στα Άδανα και που πέθα-

νε λίγα χρόνια αργότερα από τις κακουχίες της

φυλακής. Ο γιός του είναι κι αυτός παπάς σήμε-

ρα στην Κύπρο κι είμαστε φίλοι.

Τι να πρωτοθυμηθώ από τους 8 μήνες αιχμα-

λωσίας; Τα καθημερινά βασανιστήρια, την πεί-

να, τα ούρα που πίναμε, την αϋπνία, τις κραυ-

γές, τα ουρλιαχτά, τον πόνο, τα δύο στρατοδι-

κεία που πέρασα, τις δύο εικονικές εκτελέσεις,

την κατάρρευση...8 μήνες,...σχώρα με Χριστέ

μου, μα εσύ σταυρώθηκες μιά φορά, εγώ κι οι

άλλοι σαν εμένα σταυρωθήκαμε πολλές. Μέσα

στην αντάρα της μάχης, έγιναν όλα τόσο γρή-

γορα, έπεσαν πάνω μου ξαφνικά και δεν πρό-

λαβα να γυρίσω το όπλο πάνω μου. Οι συμπο-

λεμιστές μου που σκοτώθηκαν στη μάχη και

δεν έπεσαν στα χέρια των Τούρκων, ήταν οι

τυχεροί. Στην πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων

εγώ κι άλλοι πολλοί από τα Άδανα και από άλ-

λες φυλακές απελευθερωθήκαμε υπό την επο-

πτεία του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού. Μέσω

Σμύρνης μεταφέρθηκα με νοσοκομειακό πλοίο

στον Πειραιά. Ζύγιζα 40 κιλά. Έμεινα ένα χρό-

νο στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τους τέσ-

σερεις μήνες τους πέρασα στο ψυχιατρείο,

στο υπόγειο για όσους ξέρουν. Ήρθε κι ο Μα-

κάριος εκεί να μας δεί και μας έδωσε τις ευχές

του. Όταν πήρα εξιτήριο μου έδωσαν και 500

δραχμές! Κι από κει και πέρα κανένα ενδιαφέ-

ρον από το κράτος, τουλάχιστον για όσους

από εμάς δεν μας επέτρεπε να βρούμε μιά

δουλειά η σακατεμένη υγεία μας.

Καμμία αναγνώριση, ούτε για το αίμα που χύ-

σαμε για την πατρίδα, ούτε για το ότι εγώ προ-

σωπικά «παραθέρισα» 8 μήνες σε τούρκικη φυ-

λακή. Όλα αυτά κι άλλα πολλά φρόντισαν οι

τότε κι οι μετέπειτα κυβερνώντες μας να τα

διαγράψουν, να τα εξαφανίσουν, γιατί φοβού-

νται μήπως ξεσπάσει κάποτε κανένα τσουνάμι

αποκαλύψεων για την τότε και την ως σήμερα

προδοσία στο Κυπριακό και τους πνίξει. Ευτυ-

χώς που υπάρχουν κάποιοι Έλληνες και μας

αναγνωρίζουν. Κάποιοι πατριώτες δημοσιο-

γράφοι, ελάχιστοι έντιμοι πολιτικοί και πολλοί

απλοί πολίτες, νά ‘ναι καλά όλοι τους. Απ’ όσα

έχω πληροφορηθεί έχουμε απομείνει 80 πάνω-

κάτω οι πολεμιστές του 1974 που φυτοζωού-

με, χωρίς δουλειά, χωρίς σύνταξη, άλλοι με

καρκίνους από τις ναπάλμ, άλλοι να μπαινο-

βγαίνουν στα ψυχιατρεία κι άλλοι με διάφορα

σουβενίρ από τότε. Έχει δίκιο το κράτος μας.

Είμαστε πολλοί, ποιόν να πρωτοκοιτάξει. Κι

έτσι για λόγους ισονομίας προτίμησε να μην

βοηθήσει κανέναν μας.

Τον Ιούλιο του 2007 με πρωτοβουλία του τότε

υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Λαμπρό-

πουλου, τιμήθηκαν στην Σχολή Ευελπίδων με

μετάλλια και διπλώματα όσοι πολέμησαν επί-

σημα στην Κύπρο. Τους δόθηκε και το δικαίω-

μα δωρεάν περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσο-

κομεία. Εγώ και άλλοι σαν εμένα, παρόντες

στη Μάχη της Κύπρου, αλλά απόντες από τα

επίσημα κιτάπια, είμαστε οι μύγες οι πεταμέ-

νες έξω απ’ το προζύμι. Δεν υπήρξαμε, δεν

πολεμήσαμε, δεν ματώσαμε...«επισήμως».

«Κατανοώ  το πρόβλημά σου, αλλά δεν μπορώ

να κάνω απολύτως τίποτε για την περίπτωσή

σου, είναι τα χέρια μου δεμένα», μου είπε πριν

από χρόνια ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας

όταν τον είχα επισκεφθεί στο γραφείο του. Κι

ύστερα έλυσε ένα από τα «δεμένα» του τα χέ-

ρια, τό ‘βαλε στην τσέπη του και μου έδωσε

5.000 δραχμές. Τον κοίταξα γιά μιά στιγμή, μ’

ανέβηκε το αί-

μα στο κεφάλι,

στα δόντια

έφτασε να του

πω ότι δεν του

ζήτησα ελεημο-

σύνη, αλλά δι-

καίωση κι ανα-

γνώριση από

την πολιτεία...

αλλά στο σπίτι

περίμεναν τέσ-

σερα στόματα,

δουλειά δεν εί-

χα κι έτσι το πή-

ρα το πεντοχί-

λιαρο. Όσοι έχουν παιδιά κι έτυχε να γυρίσουν

σπίτι με άδεια χέρια, θα με νοιώσουν.

Δεν ζητώ ούτε παράσημα ούτε ευφήμους μνεί-

ες. Δεν θα μου γιάτρευαν όσα πέρασα στα

Άδανα, στο ψυχιατρείο του 401, στα πέτρινα

χρόνια μιάς ζωής που το ρολόϊ της σταμάτησε

τον Ιούλιο του 1974, όταν τσακίστηκαν όλα τα

όνειρα που είχα σαν νέος. Άλλωστε τα παρά-

σημα δεν μπαίνουν στην κατσαρόλα. Θέλω Δι-

καίωση. Θέλω το έμπρακτο ενδιαφέρον της

πατρίδας για την τιμή της οποίας πολέμησα,

θέλω μιά σύνταξη, ας είναι και της πείνας για

να μην περιμένω την ελεημοσύνη για να ζήσω

την οικογένειά μου, θέλω που να πάρει η ευχή

την έμπρακτη αναγνώριση από την πατρίδα

μου, όπως την έχει κι ο Τούρκος στρατιώτης

από την δική του. Γιατί γύρισα σακατεμένος

ψυχή τε και σώματι στην Ελλάδα και δεν μπό-

ρεσα ποτέ μου να σταθώ σε μιά δουλειά, όσο

κι αν το προσπάθησα και μάρτυς μου ο Θεός

πόσο το προσπάθησα. Δεν μπόρεσα ούτε να

ολοκληρώσω τις σπουδές μου στην Φιλοσοφι-

κή, που τις είχα διακόψει λίγους μήνες πριν

τον πόλεμο, για να τρέξω πίσω από το άλλο

όνειρό μου, να υπηρετήσω στους καταδρομείς.

Κι αυτά που γράφω, τα γράφω για να μάθουν οι

νέοι άνθρωποι την Αλήθεια, να μάθουν οι νέοι

άνθρωποι την Προδοσία που έγινε στην Κύπρο

το 1974. Να μάθουν οι νέοι μας σήμερα για

τους συνομηλίκους τους του 1974 που με εν-

θουσιασμό σήκωσαν τά όπλα για να υπερα-

σπισθούν την Κύπρο μας και προδόθηκαν από

ηγέτες ανάξιους να ηγούνται Ελλήνων. Χου-

ντικοί στον «Αττίλα 1», δημοκρατικοί στον

«Αττίλα 2», επαλήθευσαν και οι μεν και οι δε

την μικρασιατική παροιμία «μαύρος σκύλος,

άσπρος σκύλος, όλοι οι σκύλοι μιά γενιά». Να

μάθουν τα νειάτα μας του σήμερα για τα ελλη-

νικά νειάτα του τότε, που πολέμησαν και θυ-

σιάστηκαν εγκαταλειμμένοι από ένα κράτος

που πουλάει την πατρίδα μας φτηνά, μα τόσο

φτηνά! Κι αν μπορούν κάθε Ιούλιο ας αφήνουν

ένα δάκρυ τους να τρέξει για τα παλληκάρια

που στάθηκαν όρθια, πάνω από τους προσκυ-

νημένους κυβερνήτες μας και βροντοφώναξαν

το πανάρχαιο, ελληνικό ΟΧΙ, ποτίζοντας με το

αίμα τους τη μαρτυρική Κύπρο.

34 χρόνια μετά κι οι εφιάλτες δεν μ’ άφησαν

μόνο μου να κοιμηθώ ένα βράδυ. Και το πρωί

σκαντζάρουν με τους εφιάλτες της πρωϊνής

βάρδιας. Που και πως, δηλαδή, να βρώ τον επι-

ούσιο γιά τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγό-

ρια, που πληρώνουνε κι αυτά τις δικές μου αρ-

ρώστειες, είναι κι αυτά άρρωστα, ανίατα, γιατί

κανείς δεν είπε τότε στον πατέρα τους πως

άμα έχεις εισπνεύσει αέρια από ναπάλμ δεν

πρέπει να κάνεις παιδιά. Έρχονται συχνά εκεί-

νες οι μέρες που δεν έχω να φέρω στο σπίτι

μου ούτε μιά φραντζόλα ψωμί. Τι να πρωτο-

μπαλώσω με 240 ευρώ τον μήνα από την Πρό-

νοια; Κι έτσι συχνά μας κόβουνε το ρεύμα και

το νερό και κάθε τρεις και λίγο βγαίνουμε στον

δρόμο γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε το νοί-

κι. Ούτε και θυμάμαι πιά πόσες φορές μετακο-

μίσαμε. Δόξα τω Θεώ, όμως που είμαι ακόμα

ορθός, που περπατώ κι ανασαίνω και που όταν

βολεύει ανοίγω ένα βιβλίο και δραπετεύω. Άλ-

λοι συμπολεμιστές μου «ζουν» σε πολύ χειρό-

τερη μοίρα από μένα.

Σ’ ευχαριστώ παπα-Γιώργη που μου στάθηκες

σαν μάνα και πατέρας εκείνους τους 8 μήνες

στην τούρκικη φυλακή. Και σε μένα και στ’ άλ-

λα τα παιδιά σου. Αν  ανταμώσουμε ξανά στον

άλλο κόσμο θα σκύψω ν’ ασπαστώ και πάλι το

τιμημένο ράσο σου. Ευχαριστώ από βάθους

καρδιάς τους Κύπριους πατριώτες του Συνδέ-

σμου Εφέδρων Καταδρομέων Λεμεσού, που

ανέλαβαν να βοηθήσουν κι εμένα κι άλλους

παραπεταμένους πολεμιστές του 1974 και του

1964-67. Ευχαριστώ ακόμα τους αδελφούς μου

Διονύση Πατεράκη και Γρηγόρη Ρώντα που εί-

παν την αλήθεια για μένα και για τους άλλους

συμπολεμιστές μου. Και τους παρακαλώ να

μην πάψουν ποτέ να μιλούν για το τι έγινε τό-

τε στην Κύπρο. Όπως δεν παύει ποτέ να μιλά

για την προδοσία στην Κύπρο και για μας ο μα-

χητικός δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλ-

λας, που αγωνίζεται με ανυποχώρητη επιμονή

να μας ανασύρει από την αφάνεια και που ένα

ευχαριστώ γι αυτόν τον Έλληνα είναι λίγο, πο-

λύ λίγο. Και τέλος ευχαριστώ θερμά την εφη-

μερίδα «Εβδόμη» της Ανατ. Αττικής, που μου

έκανε την τιμή να δημοσιεύσει την ιστορία

μου».                 

Θανάσης  Ζαφειρόπουλος

––––––––––––––
Σημείωση 7ης: Δική μας τιμή είναι να δημοσι-
εύσουμε την ιστορία σου, Κύριε Ζαφειρόπου-
λε, ιστάμενοι ενώπιόν σου σε στάση προσο-
χής.

33 χρόνια “αιχμάλωτος” της κρατικής αδιαφορίας
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Να επιστρέψει η παραλία στους Δημότες
Καλεσμένοι οι βουλευτές, ο δήμαρ-

χος, σύμβουλοι και φορείς.

Ανταποκρίθηκαν και παρευρέθηκαν

οι βουλευτές Αθ. Λεβέντης, Μάκης

Βορίδης και Βασίλης Οικονόμου,

ενώ μηνύματα έστειλαν ο υφυπουρ-

γός Πέτρος Δούκας, οι βουλευτές

Ν. Καντερές, Εύη Χριστοφιλοπού-

λου. Ο Νομάρχης εκπροσωπήθηκε

από τον Αντινομάρχη Χαρ. Δαμά-

σκο, ενώ παρευρέθησαν οι νομαρ-

χιακοί σύμβουλοι Παντ. Ασπραδά-

κης & Μαίρη Φουρναράκη.

Τον Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύ-

λο εκπροσώπησε ο πατέρας Αλέ-

ξανδρος ο οποίος χαιρέτισε την εκ-

δήλωση με σύντομο μήνυμα του Μη-

τροπολίτη.

Παρευρέθηκαν ακόμη ο Αντιδήμαρ-

χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι

δημοτικοί σύμβουλοι Αγγελος Απο-

στολάτος, Νανά Καραγιάν, Τζούλια

Γερακιού, Δημ. Δαβάκης, Πέτρος

Θανόπουλος, Γιάννης Σκουμπού-

ρης, Ηλέκτρα Τσιριγώτη.

Ο Σύλλογος είχε ενημερώσει όλους

τους φορείς αλλά και τους κατοί-

κους με δημοσιεύσεις στον τύπο και

αφίσες για την εκδήλωση, αλλά και

για όσους ενδιαφέρονταν να είναι

εισηγητές στο θέμα στην ημερίδα.

Ετσι μετά την εισήγηση του Κ. Τσιρι-

γώτη, ανέπτυξαν ενδελεχώς το πρό-

βλημα της παραλίας ο πολεοδόμος

χωροτάκτης Γιάννης Δημητριάδης.

Ακολούθησε ο πρόεδρος του Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου της Πολιτείας

Βαβούρης που παραιτήθηκε ουσια-

στικά της εισήγησής του για να διευ-

κολύνει την ροή της εκδήλωσης.

Ακολούθησε με παρέμβασή του ο τ.

δήμαρχος και επικεφαλής της μείζο-

νος μειοψηφίας του Δήμου Αγγελος

Αποστολάτος, που καυτηρίασε την

παρούσα κατάσταση και έριξε ευθύ-

νες στον νυν Δήμαρχο Γ. Μάντεση,

ο οποίος – όπως κατήγγειλε ο Α.

Αποστολάτος, την ημέρα αυτή βρι-

σκόταν στη Μονή Βατοπεδίου στο

Αγιο Ορος!

Στη συνέχεια μίλησε ο μηχανικός και

δημ. Σύμβουλος Γιάννης Σκουμπού-

ρης, η δημ. Σύμβουλος και αρχιτέ-

κτων Ηλέκτρα Τσιριγώτη. Παρέμβα-

ση έκανε και ο Αντιδήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος του

Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες» Γ. Δρί-

τσας, και ο Στ. Γκίκας.

Εκλεισε από τους ομιλητές ο Γιάν-

νης Νιτερόπουλος (παλιός δημοτι-

κός σύμβουλος και σύμβουλος του

Αρη Βούλας).

Ο αθλητικός Σύλλογος «Αρης» Βού-

λας έστειλε μήνυμα.

Ολοι οι εισηγητές παραδέχθηκαν

την απαράδεκτη κατάσταση που επι-

κρατεί στην παραλία της Βούλας, για

τις κατάφορες συμβάσεις που έχουν

υπογραφεί, για την απεμπόληση των

συμφερόντων του Δήμου από τη Δη-

μοτική Αρχή.

Εστειλαν μηνύματα

Πέτρος Δούκας: «Δυστυχώς λόγω

ανειλημμένων υποχρεώσεων αδυ-

νατώ να βρεθώ ανάμεσά σας. Να

γνωρίζετε παρ’ όλα αυτά ότι είμα-

στε και θα είμαστε δίπλα σας και

στη διάθεσή σας πάντα».

Ν. Καντερές: «Πιστεύω ότι τέτοιου

είδους πρωτοβουλίες που απουσιά-

ζουν εν γένει από τον τόπο μας,

μπορούν πράγματι να θέσουν τα

προβλήματα στην πραγματική τους

διάσταση».

Εύη Χριστοφιλοπούλου: «Με τη

συμπόρευση των πολιτικών και κοι-

νωνικών φορέων της περιοχής, εί-

μαι βέβαιη ότι μπορούμε να υπερ-

βούμε το σκόπελο των συμφερό-

ντων και της ανομίας που οδήγη-

σαν την παραλία στη σημερινή κα-

τάσταση».

Α. Σ. Αρης Βούλας

«Το σημερινό καθεστώς της παρα-

λίας της Βούλας μας βρίσκει τελεί-

ως αντίθετους γιατί πάγια πεποίθη-
σή μας ήταν και εξακολουθεί να εί-

ναι ότι οι χώροι πρέπει να ανήκουν
στο Δήμο.
Οι παραλίες καταστρέφονται και η

ανακοπή αυτής της πορείας είναι

ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά

τους πάντες». 

Απηύθυναν χαιρετισμό

Αθ. Λεβέντης: «Από τα στοιχειώδη

δημόσια κοινόχρηστα αγαθά είναι

και η παραλία. Δεν μπορεί κανείς

να την καταπατά, να την κλείνει, να

την φράσει, να την στερεί από τους

κατοίκους. Δυστυχώς υπάρχουν

σοβαρότατες ευθύνες γιατί φθάσα-

με σ’ αυτή την κατάσταση, και είναι

διαχρονικές…».

Μάκης Βορίδης: Εθεσε τον εαυτό

του ως πολιτικός αλλά και ως έγκρι-

τος νομικός λέγοντας: «Είμαι στη

διάθεσή σας να βοηθήσω στο νομικό

κομμάτι, ώστε να σταματήσει να

υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατά-

σταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Εκλεισε δε λέγοντας: «Για τα αιτή-

ματα σας πρέπει να έχετε κάνει σο-

βαρή νομική προετοιμασία για να τα

υποστηρίξετε ενώπιον των υπουρ-

γών και των υπηρεσιακών παραγό-

ντων.

Χρειάζεται, λοιπόν, σταθερή πολιτι-

κή βούληση και επιμονή και νομική

προετοιμασία και υποστήριξη.

Αυτά τα πράγματα απαιτούν κάποια

έξοδα, που οι οικονομικά ανίσχυροι

Εξωραϊστικοί Σύλλογοι και φορείς

δεν μπορούν να τα αντέξουν, είναι

υποχρέωση του Δήμου να απευθυν-

θεί σε έγκριτα νομικά γραφεία και

να κάνει την προπαρασκευαστική

δουλειά και τις νομικές δράσεις που

χρειάζονται».

Β. Οικονόμου: Την αμέριστη συ-

μπαράστασή του εξέφρασε ο βου-

λευτής Βασίλης Οικονόμου, για την

κατάκτηση του δικαιώματος της

χρήσης της παραλίας από το λαό.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αν και δή-

λωσε ότι εκπροσωπεί τον εαυτό

του, προσπάθησε να υπερασπι-

στεί τις ενέργειες της δημοτικής

αρχής, αλλά και “ρεαλιστικά” να

τονίσει ότι αν φύγουν οι σημερι-

νοί επιχειρηματίες θα έρθουν κά-

ποιοι άλλοι· μη πιστεύετε ότι θα

έρθει στα χέρια του Δήμου.

Αλλά και αν έρθει, πάλι πρέπει να

αναζητήσουμε επενδυτές, διότι ο

Δήμος αδυνατεί να ανταποκριθεί

μόνος του στα οικονομικά δεδο-

μένα.

Υπεραμύνθηκε δεν των ΣΔΙΤ (Σύ-

μπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Το-

μέα).

Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Ιωνία» στο Δημαρχείο της

Βούλας, με πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Κάτω Βούλας» και θέμα: «Το πρόβλημα

της παραλίας της Βούλας».

Ολοι όσοι μένουν στη Βούλα και ιδιαίτερα στα παράλιά της γνωρίζουν καλά την απαράδεκτη κα-

τάσταση που έχει περιέλθει όλη η ακτογραμμή της. Με τα μαγαζιά που ενώ είναι καφετέριες γί-

νονται νυχτερινά κέντρα, με τον αποκλεισμό της παραλιακής ζώνης από τα ίδια τα μαγαζιά, από

την απαξίωση της Β’ πλαζ που τέσσερα χρόνια τώρα είναι εγκαταλειμένη και τριτοκοσμική. Για

τις ευθύνες ενός εκάστου γι’ αυτή την κατάντια «πολιτικές, δημοτικές και άλλων».

Κύριος εισηγητής ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Τσιριγώτης. Τη συζήτηση συντόνισε η

αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αννα Βενετσάνου.

Από αριστερά ο βουλευτής Μ. Βορίδης, η νομ. σύμβουλος Μ. Φουρναράκη, ο
Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος και ο βουλευτής Αθ. Λεβέντης

Ο κύριος εισηγητής Κ. Τσιριγώτης επεσήμανε τις πολιτι-

κές ευθύνες για τη βαλτωμένη κατάσταση της παραλίας,

αλλά και τις δημοτικές.

Στο πρώτο μέρος της εισήγησης του επικεντρώθηκε σε

δύο σημεία.

Πρώτον στο καθεστώς παρανομίας στο

μήκος όλης της παραλίας της Βούλας.

Δεύτερο είναι το πλέγμα των συμβάσε-

ων ΕΤΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ-ΜΝΗ-

ΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Εχουμε να κάνου-

με με ένα «ειδικό κατασκευασμένο» και

περίεργο νομικό σχήμα, μπροστά στο

οποίο ωχριούν οι αποικιακές συμβάσεις,

είναι ένα κατασκεύασμα που εναντίον

του ο Δήμος ελάχιστα μπορεί να κάνει,

με ελπίδα να πετύχει κάτι σε εύλογο

χρόνο.

Εθεσε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, για

την χρονική διάρκεια των συμβάσεων,

την χρονική διάρκεια ισχύος του μνημονίου και την λή-

ξη των συμβάσεων την 31/12/2011.

Κατέληξε δε σε ένα κεντρικό συμπέρασμα. 

Η πολιτεία με τις δράσεις τις ΕΟΤ/ΕΤΑ/ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ

ΑΚΤΕΣ, ανοχή στις παρανομίες αιγιαλού & παραλίας, μη

απαλλοτρίωση των κατά το νόμο απαλλοτριωτέων κτι-

σμάτων εντός της ζώνης παραλίας, και με τις πολιτικές

και άλλες πιέσεις που άσκησε εδώ και 40 χρόνια επάνω

στο Δήμο, είναι αυτή που έχει την κύρια

ευθύνη και θα πρέπει ο Δήμος Βούλας

να στραφεί και να πιέσει την πολιτεία,

σαν κύρια υπεύθυνη για την σημερινή

κατάσταση, να επιστρέψει την παραλία

συνολικά στο Δήμο, και την Α΄ πλαζ και

το Camping και την Β΄ πλαζ, όπως έχει

υποχρέωση.

Η πίεση του Δήμου προς την πολιτεία,

κύρια υπεύθυνη για το σημερινό καθε-

στώς, για την επιστροφή της παραλίας

στους Δημότες, πρέπει να είναι οργανω-

μένη και πολιτικά και νομικά και να υπο-

στηρίζεται από τεχνικοοικονομικούς φα-

κέλους και μελέτες που θα αποδεικνύουν ότι όλοι θα

έχουν όφελος από μια τέτοια εξέλιξη, και οι Δημότες και

ο Δήμος, σαν έσοδα, και η πολιτεία, επίσης, σαν άμεσα

και έμμεσα έσοδα και οφέλη. 

Η Δημοτική Αρχή είναι κύρια υπεύθυνη 

για το σημερινό καθεστώς
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Μάλλον δεν θέλουμε και όχι δεν μπορούμε να επι-
βάλλουμε σαν Δήμος την νομιμότητα στην πόλη

Η επικεφαλής του συνδυασμού

“Οραμα” Ηλέκτρα Τσιριγώτη, έκανε

μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση-

παρατήρηση.

Λέμε ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η
παρανομία, ότι δεν μπορεί να επι-
βληθεί η νομιμότητα στην παραλία
και αλλού. Όμως, πέρα από τις
ωραίες καταγγελίες – διαμαρτυ-
ρίες, ο Δήμος και ο καθένας σε κά-
θε σοβαρή παρανομία που δεν διώ-
κεται έχει δύο συντελεστές, τον παρανομούντα «επιχειρηματία ή
ιδιώτη» και τον παρανομούντα φύλακα της νομιμότητας (υπάλληλο,
Διευθυντή, αστυνόμο, λιμενικό, κλπ) αν αμέσως και παράλληλα με
τον δράστη ζητηθούν οι αστικές και ποινικές ευθύνες με άμεσες ανα-
φορές, μηνύσεις, αγωγές για αστικές αποζημιώσεις του «αδιαφο-
ρούντος φύλακα της νομιμότητας», μετά από δύο-τρεις διώξεις τα
πράγματα θα βελτιωθούν εντυπωσιακά.
Μάλλον δεν θέλουμε και όχι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σαν Δή-
μος την νομιμότητα στην πόλη.
Κυνηγάμε άγρια κανένα μπαλκόνι ή κανένα υπόγειο και απειλούμε
κάθε καταγγέλοντα τα τερατώδη που συμβαίνουν.

Ο Γιάννης Δημητριάδης με μία

αναλυτικότατη εισήγηση έβαλε

το θέμα στην πραγματική του διά-

σταση. Αφού έκανε μία αναφορά

στο ιστορικό: «στο κρίσιμο 2001

κατά το οποίο έγιναν “σημεία και

τέρατα” και μάλιστα στο όνομα

ενός θαυμάσιου οράματος!, για τα

οποία πληρώνουμε μέχρι σήμε-

ρα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο

πρόσφατο ιστορικό του προβλή-

ματος «παραλία Βούλας», με

αφετηρία την υπογραφή του περί-

φημου (κακόφημου, θα λέγαμε)

μνημονίου μεταξύ Δήμου Βούλας

και ΕΤΑ Α.Ε., την υπογραφή συμ-

βάσεων μίσθωσης μεταξύ ΕΤΑ και

αναδόχου – κατά απαράδεκτο,

πράγματι τρόπο – προ της γνω-

στοποίησης, συζήτησης και δημο-

σίευσης του Προεδρικού Διατάγ-

ματος για το σχεδιασμό και η δια-

χείριση τη παραλιακής ζώνης,

από το Φαληρικό όρμο μέχρι την

παραλία της Λομπάρδας Κορωπί-

ου.

Από τις συμβάσεις που υπογρά-

φηκαν, αποκαλύπτεται μεταξύ άλ-

λων ότι η ανάπλαση των δύο πλαζ

δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση

πρωτίστως των κατοίκων του Λε-

κανοπεδίου, για κολύμβηση και

ήπια αναψυχή και άθληση, που εί-

ναι από τη φύση τους ο κύριος

σκοπός των ακτών κολύμβησης,

αλλά η προσφορά κάποιου «του-

ριστικού προϊόντος» όπως απο-

δεικνύει ο Γ. Δημητριάδης επικα-

λούμενος άρθρο (αρ.12)  των συμ-

βάσεων».

Αναφέρθηκε σε ένα πλαίσιο αρ-

χών για τη διάσωση και την ανά-

πλαση της παραλίας της Βούλας

και πρότεινε συγκεκριμένους τρό-

πος δράσης, όπου μεταξύ άλλων

γράφει:

Η παραλία αποτελεί ύψιστο κοι-

νωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να

διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού

για μας τα παιδιά μας και τις επό-

μενες γενιές. Αρα όχι εμπορευμα-

τοποίηση και τσιμεντοποίηση του

κοινωνικού αυτού αγαθού.

Συμβατή κύρια χρήση, είναι η κο-

λύμβηση και η ήπια αναψυχή και

άθληση.

Οι ελεύθερες ακτές πρέπει να πα-

ραμείνουν ελεύθερες.

Κύριο στοιχείο της ανάπλασης

της παραλίας, μεταξύ των δύο

πλαζ, πρέπει να είναι μια συνεχής

ελεύθερη κοινόχρηστη ζώνη, με

κύρια χρήση τον περίπατο.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

της παραλίας πρέπει να βασίζεται

στη νομιμότητα και στις αρχές

της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυ-

ξης.

Καταλληλότερος φορέας διαχεί-

ρισης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση.

Η παραλία της Βούλας αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι του προα-

στίου, που όμως αποκόπτεται από

τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό

με τη λεωφόρο ταχείας κυκλοφο-

ρίας. Αρα πρέπει να εξευρεθεί λύ-

ση για τη λειτουργική σύνδεση

της με τις γειτονικές συνοικίες.

Η ανάπλαση της παραλίας πρέπει

να γίνει στα πλαίσια μιας ολοκλη-

ρωμένης μελέτης διαμόρφωσης

(master plan), η οποία θα λαμβά-

νει υπόψη, απαραιτήτως, τις προ-

αναφερθείσες αρχές.

Σημείωση Συντάκτη: Εδώ πρέπει
να επισημάνουμε ότι υπάρχει μία
πολύ καλή και εγκεκριμένη μελέ-
τη που κατάρτισε το ΥΠΕΧΩΔΕ
σε συνεργασία με το Δήμο το
1984-85, εγκεκριμένη και από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (Κουλουμπής),

και από τον ΕΟΤ (Ν. Σκουλάς) και
από το Δημ. Συμβούλιο Βούλας.
(κοίτα και άρθρο του Κ. Βενετσά-
νου).

Τέλος πρότεινε συγκεκριμένους

τρόπους δράσης:

– Αμεση υιοθέτηση του Πλαισίου

Αρχών για τη διάσωση και την

ανάπλαση της παραλίας της Βού-

λας από το Δημοτικό Συμβούλιο

Βούλας και τους κοινωνικούς φο-

ρείς.

– Δημιουργία Κίνησης Πολιτών

για τη Διάσωση και την ήπια ανά-

πλαση της παραλίας της Βούλας.

– Αυστηρή, έγγραφη καταγγελία

του Δήμου Βούλας προς τους αρ-

μόδιους φορείς (ΕΤΑ, ΟΡΣΑ,

ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ) από τις συνεχιζό-

μενες παράνομες πράξεις στην

παραλία της Βούλας και, συγκε-

κριμένα, για την κατάφορη κατα-

στρατήγηση των όρων του Μνη-

μονίου.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Εγιναν  “σημεία και τέρατα”
στο όνομα ενός θαυμάσιου οράματος!

Είμαστε μαζί σας

Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος, εκπροσωπώντας το Νομάρχη, δή-

λωσε ότι η παρουσία του στην εκδήλωση υποδηλώνει και το πολύ εν-

διαφέρον της Νομαρχίας για το θέμα.

«Ακουσα πολλά ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι η πιο μεγάλη αλήθεια
είναι ότι με όχημα το περίφημο όραμα των Ολυμπιακών Αγώνων έγι-
ναν πολλά στην Ανατολική Αττική η οποία ακόμα τότε ήταν αδιαμόρ-
φωτη, και τα οποία ακόμη και σήμερα είναι ανεξίτηλα στις καρδιές
του κόσμου.
…Το Αεροδρόμιο δεν υπόκειται σε
καμία πολεοδομική διάταξη. Σε κανέ-
ναν πολεοδομικό έλεγχο. Ετοιμάζεται
να χτίσει 120.000 τ.μ. γύρω από το Αε-
ροδρόμιο χωρίς να υπόκειται σε κανέ-
ναν πολεοδομικό έλεγχο. Κι αυτό σύμ-
φωνα με το Νόμο!
…Εμείς στεκόμαστε δίπλα σε τέτοιες
πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε να
αποσαφηνιστούν τέτοια καθεστώτα.
Και σε όποια ενέργεια.  Είμαστε μαζί
σας να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε
εκτέλεση απόφασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου, να βοηθήσουμε με τους νομικούς μας συμβούλους να προ-
σφύγουμε στη δικαιοσύνη και να αναλάβουμε τα έξοδα αυτής της
προσφυγής. Αλλά σε όποια συνάντηση πρέπει να γίνει είτε με τον
Υπουργό Τουρισμού είτε με όποιο άλλο συναρμόδιο Υπουργείο θα εί-
ναι κοντά ο Νομάρχης κοντά με την τοπική κοινωνία».

«Αισχράς ειρήνης,
τίμιος πόλεμος 
αιρετότερος»

Ο Πατέρας Αλέξανδρος, μετέ-

φερε μήνυμα του Μητροπολί-

της Γλυφάδας κ. Παύλου. 

Τον εξέπληξαν όλα αυτά που

άκουσε για τη παραλία και δήλω-

σε ότι η Μητρόπολη θα είναι  συ-

μπαραστάτης και συνοδοιπόρος.

«Αν ένα χορταράκι το βγάζεις με

το χέρι, ένα δέντρο χρειάζονται

πολλοί για να το ξεριζώσουν»,

ήταν τα λόγια του για να καταδεί-

ξει ότι η κοινή προσπάθεια θα φέ-

ρει αποτελέσματα.

Και έδωσε το στίγμα του αγώνα

με μία περίφημη φράση: «αι-

σχράς ειρήνης, τίμιος πόλεμος

αιρετότερος».

Επί των τύπων 

των ήλων

Το κτίσμα που στεγάζεται το

Δημαρχείο και το Vive Mare

είχε παραχωρηθεί από την

τότε Κυβέρνηση (1983) στο

Δήμο Βούλας για δημιουρ-

γία Πολιτιστικού Κέντρου. 

Ο τότε Δήμαρχος Γιάννης

Κιούκης αντ’ αυτού, το μίσθω-

σε στο Ολύμπικ Κέτερινγκ.

Κατ’ εξοχήν 
πολιτικό ζήτημα

Ο χημικός μηχανικός και δημοτικός

σύμβουλος Γιάννης Σκουμπούρης

θεωρεί κατ’ εξοχή πολιτικό το ζήτημα

και αφορά τόσο την κεντρική διοίκη-

ση, όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

«Γενική διαπίστωση αποτελεί το γε-

γονός ότι η παράκτια ζώνη – όχι μό-

νο της Βούλας – αλλά και γενικότερα

είναι με τον ένα ή άλλον τρόπο πα-

ραδομένη σε οικονομικά συμφέρο-

ντα και οικονομικά κέντρα, που χρη-

σιμοποιούν αυτό το μοναδικό πόρο,

κυρίως για οικονομικά οφέλη.

…

- Αμεσα πρέπει να κινητοποιηθούν

όλοι οι φορείς της πόλης.

- Η δημοτική Αρχή πρέπει να ασκήσει

τον ειδικό της ρόλο και να απαιτήσει

καταγγελία της σύμβασης για το Β’

Αλίπεδο, μεταξύ της ΕΤΑ και του

ιδιωτικού φορέα επενδυτή.

- Αμεσα πρέπει να ζητηθεί από τον

αρμόδιο Υπουργό η αλλαγή του ιδιο-

κτησιακού καθεστώτος και η απόδο-

ση της παραλιακής ζώνης στο Δήμο

Βούλας. Το Β’ Αλίπεδο και το Κάμπι-

γκ να παραχωρηθούν άμεσα στο Δή-

μο Βούλας.

- Διοργάνωση εκδηλώσεων διαμαρ-

τυρίας στο  Β’ Αλίπεδο, με στόχο την

ανάδειξη της κατάστασής του.
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ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

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

κιν. 6932.216052

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ολοι οι Δήμοι έχουν διεκδικήσει

και έχουν πάρει τμήματα ή ολό-

κληρη την παραλία τους και με

αποφάσεις τους και έχουν χρημα-

τοδοτηθεί για να αξιοποιηθεί η

παραλία από το Δήμο. (Εφερε πα-

ράδειγμα το Παλαιό Φάληρο και

επεσήμανε ότι σύντομα περιέρχε-

ται η παραλία της Γλυφάδας στο

Δήμο της.

Το πρώην κάμπινγκ εστία μολύν-

σεως και στέκι ναρκομανών. Το

πολυκέντρο που βρίσκεται μέσα,

εδώ πρέπει να επέμβει εισαγγε-

λέας. Δεν υπάρχει κανείς να απο-

τρέψει αυτή την κατάσταση. Δί-

πλα σ’ αυτό είναι η Α’ πλαζ Βού-

λας. Φθάσαμε το Τραμ στο

Ασκληπιείο και δεν το φέραμε μέ-

χρι το Δημαρχείο για να μην κό-

ψουμε αυτούς που θέλαμε να

στηρίξουμε. 

Πάμε παραπλεύρως: έγινε το κέ-

ντρο “Σμαράγδι” που το είχαμε

κλείσει. Κατέλαβε όχι την παρα-

λία, όχι ένα κομμάτι τεράστιο, όχι

έκλεισε το πεζοδρόμιο και έξω

επί της ασφάλτου έχει ρυμοτομή-

σει, και ρωτώ τον αρμόδιο Αντιδή-

μαρχο επί μήνες “Τι γίνεται με το
θέμα αυτό. Και μου απαντά: θα
κάνω αυτοψία και θα δούμε”.

Πάμε παρακάτω το “Βο”: Εκεί για

όσους δεν γνωρίζουν υπάρχει μία

πολύ μικρή ιδιοκτησία. Αυτή έχει

γίνει εκατό φορές μεγαλύτερη.

Εχει καταλάβει το χώρο, έχει κό-

ψει κάθε δίοδο και από το πεζο-

δρόμιο και από την παραλία.

Ερχόμαστε στο “Νότο”. Χτίστηκε

στην περίοδο της Δημαρχίας μου,

με συγκεκριμένα τετραγωνικά μέ-

τρα χρήσεως και ενός σοβαρού

μισθώματος που το 100% το

έπαιρνε ο Δήμος. Σήμερα έχει

επεκταθεί πάρα πολύ. Και όχι μό-

νο έχει επεκταθεί αλλά με εκείνο

το περίφημο μνημόνιο τα μισά

χρήματα πάνε στην ΕΤΑ και τα

άλλα μισά στο Δήμο! Ενώ εμείς

για 7 χρόνια παίρναμε το 100%

του μισθώματος.

Ερχόμαστε σε τούτο εδώ το “Vive

Mare”. Πριν το 1986 είχε μισθωθεί

στην Olympic Catering αντί

150.000 δραχμών μηνιαίως. Προ-

σέφυγα στα δικαστήρια, δεν εδι-

καιώθην και αναγκάστηκα με αυ-

θαίρετη πράξη να τους βγάλω

έξω να το σφραγίσω και να το με-

τατρέψω αμέσως, και να μεταφέ-

ρω το Δημαρχείο εδώ. 

Και πάω και στη Β’ πλαζ, που δεν

μπορεί να περάσει ο κόσμος από

τη βρωμιά και τα σκουπίδια που

έρχονται από τα όμβρια, και στη

συνέχεια πέφτουν μέσα στη θά-

λασσα. Και η θάλασσα έχει γίνει

λάσπη. Γι’ αυτό και οι Απολλώνιες

Ακτές ζητούν να φτιάξουν 5 μπαρ

εκεί.

Οι ασθενείς του Νοσοκομείου χο-

ρεύουν το βράδυ! 

Ο Δήμος σθεναρά πρέπει να επι-

διώξει την άμεση παραχώρηση

της Α’ και Β’ πλαζ, για αθλητικές

εγκαταστάσεις τη Β’ πλαζ και

ολόκληρη την Α’ πλαζ προκειμέ-

νου να τη χρησιμοποιήσει ο ίδιος

ως χώρο αναψυχής, περιπάτου

και κολύμβησης.

Δηλώνει 

υποψήφιος 

στις επόμενες

εκλογές

Κλείνοντας την ομιλία του ο Α.

Αποστολάτος δήλωσε την υπο-

ψηφιότητά του στις επόμενες δη-

μοτικές εκλογές και σημείωσε ότι

θα μπει σ’ αυτούς τους δύο χώ-

ρους, με τις μπουλντόζες μέσα.

Απούσα και επιζήμια η Δημοτική Αρχή
Αμεση παραχώρηση της Α’ και Β’ πλαζ, για αθλητικές εγκαταστάσεις

τόνισε ο Αγγελος Αποστολάτος

Επίσημη επίσκεψη στη Σερβία πραγματο-

ποιίησε (Κυριακή 2 έως Τρίτη 4 Νοεμβρί-

ου) ο Υφ. Εξωτερικών Πέτρος Δούκας,

συνοδευόμενος από περισσότερους από

ογδόντα Έλληνες επιχειρηματίες και

επενδυτές, σε μια προσπάθεια παραπέρα

ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και

εμπορικών σχέσεων σε μια δύσκολη πε-

ρίοδο και για τις χώρες της Νοτιοανατο-

λικής Ευρώπης, λόγω της διεθνούς χρη-

ματοπιστωτικής κρίσης. 

Κατά την παραμονή του στη Σερβία ο Υφ.

Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Πρω-

θυπουργό της χώρας Mirko Cvetkovic, και

μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερης σημασίας για τις διμερείς οικο-

νομικές σχέσεις Ελλάδας – Σερβίας είναι

η πραγματοποίηση του Επιχειρηματικού

Συνέδριου στο Βελιγράδι. 

Ο Π. Δούκας μετά τη συνάντησή του με

τον Σέρβο πρωθυπουργό, μίλησε για «νέο

κύμα ελληνικής επιχειρηματικής ‘εισβο-

λής’ στη Σερβία» και υπογράμμισε: «συζη-

τήσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν

από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλ-

λά και πιο ειδικά τα προβλήματα που

έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Βρισκό-

μαστε εδώ σε μια δύσκολη περίοδο για

όλες τις οικονομίες, αλλά ταυτόχρονα

και για να βοηθήσουμε στην Ευρωπαϊκή

προοπτική της Σερβίας».

Ο Υφυπουργός  υπογράμμισε ακόμη ότι:

«μέγιστη προτεραιότητα δίνεται στην κα-

τασκευή του Παν-Ευρωπαικού Διαδρόμου

Χ, ο οποίος θα ενώνει την Θεσσαλονίκη

και το Βελιγράδι με την Κεντρική Ευρώπη.

Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να συνεισφέ-

ρει 100 εκατ. € για την κατασκευή του νο-

τίου τμήματος του Διαδρόμου Χ στη Σερ-

βία. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι

475 εκατ. €. Πιστεύουμε ότι μόλις ολο-

κληρωθεί θα δώσει σημαντική ώθηση

στην οικονομική ανάπτυξη και των δύο

κρατών καθώς και στις διμερείς οικονο-

μικές και εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα

θα ενώσει την Σερβία με τα μεγαλύτερα

δίκτυα μεταφορών της Ευρώπης και θα

ενδυναμώσει τους δεσμούς με την Ε.Ε. Η

κυβέρνησή μας υποστηρίζει πλήρως αυτό

το σχέδιο, το οποίο πρόκειται να προωθή-

σει περαιτέρω την οικονομική  συνεργα-

σία στα Βαλκάνια».

Στο περιθώριο της επίσκεψής του ο Π.

Δούκας επισκέφθηκε -συνοδευόμενος

από τον Σέρβο Υπουργό Πολιτισμού  τον

Πύργο Νεμπόισα. Ο πύργος συντηρήθηκε

με δωρεά της Ελλάδας ύψους 1,5 εκατ.

ευρώ,  εν όψει της εκεί εγκατάστασης

μουσείου αφιερωμένου στον Ρήγα Φε-

ραίο αφού στο χώρο αυτό - που αποτελεί

ένα από τα πλέον ιστορικά μνημεία του

Βελιγραδίου - φυλακίστηκε και δολοφο-

νήθηκε ο Ρήγας Φεραίος το 1798. 

Ο Π. Δούκας θεωρεί ότι οι άριστες οικο-

νομικές και επιχειρηματικές σχέσεις Ελ-

λάδας-Σερβίας, δείχνουν την ικανότητα

των επιχειρηματικών κύκλων των δύο χω-

ρών να αναλάβουν ευθύνες ακόμη μεγα-

λύτερου βαθμού στη νοτιοανατολική Ευ-

ρώπη.

«Οι ελληνικές εταιρείες είναι έτοιμες για

την από κοινού συμμετοχή σε έργα σε

όλους τους οικονομικούς τομείς της πε-

ριοχής».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών  Πέτρος Δούκας 

στη Σερβία με Ελληνες επιχειρηματίες 

Ο τ. δήμαρχος και νυν δημ. σύμβουλος Αγγελος Αποστολάτος στο βήμα. Δί-
πλα ο πρόεδρο του Εξ. Συλλόγου Κώστας Τσιριγώτης.

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος παλιός δημοτικός σύμβουλος, που

έχει καταγγείλει και δικαστικά (σήμερα Παρασκευή 7/11 εκδι-

κάζεται στο Κακουργοδικείο υπόθεση για το σημερινό Vive

Mare (πρώην La Playa), μίλησε έξω απ’ τα δόντια: 

Η τελευταία πράξη στο έγκλημα της παραλίας παίχτηκε με

την πράξη εκχώρησης των δύο πλαζ στις Απολλώνιες Ακτές,

αντί πινακίου φακής από το Δήμο μας με το περίφημο μνημό-

νιο. Μνημόσυνο θα έλεγα, συναίνεσε ο Δήμος ώστε να απο-

ξενωθούμε τελείως από χώρους που διεκδικούμε μάλιστα και

με ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Οι Απολλώνιες Ακτές εν επενδύουν, αλλά επινοικιάζουν χρή-

σεις. 

Αλήθεια, ο Δήμος μας δεν θα μπορούσε να το κάνει. Είναι τό-

σο ανίκανος;

...Φθάσαμε στο σημείο, επειδή οι αθλητικοί χώροοι στη Βού-

λα είναι ανεπαρκέστατοι, αθλητικός σύλλογος να πληρώνει

στην πλαζ για να γυμνάζονται νέοι στις εγκαταστάσεις της

και μάλιστα ακριβά!

Εφθασε ο χρόνος για να τεθεί ένα τέλος στην όζουσα αυτή

απαράδεκτη κατάσταση.

Η ημερίδα έκλεισε, προγαμμματίζοντας συνάντηση των πρω-

τεργατών για επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν και

από τις εισηγήσεις, και να προωθήσουν ενέργειες. Θα επα-

νέλθουμε                                                 Αννα Μπουζιάνη

Τα είπε έξω απ’ τα δόντια
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

Ο νέος ιδιωτικός  χώρος στάθμευσης

στο προαστιακό Σταθμό της Παλλή-

νης,  δημιουργεί τριβές στην κοινωνία

της πόλης.

Μετά τη λειτουργία του - όπως καταγ-

γέλει ο επικεφαλής του συνδυασμού

«Παλλήνη Ενότητα και Προοπτική»

Τάσος Μπουντουβάς η Δημοτική Αρ-

χή, μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας,

τοποθέτησε απαγορευτικές πινακίδες

στάθμευσης στους γύρω δρόμους το

πάρκινγκ. Παράλληλα προειδοποιεί

τους οδηγούς για κυρώσεις, με ένα ευ-

γενέστατο σημείωμα που αφήνει πάνω

στο όχημα. Αυτό το σημειώνουμε στα

πολύ θετικά της και τη συγχαίρουμε. 

Ο Αν. Μπουντουβάς,

επισημαίνει ότι  η με-

τακίνηση των πολι-

τών με τα μέσα μαζι-

κής μεταφοράς, όχι

μόνο συντελεί στην

οικογενειακή εξοικο-

νόμηση πόρων, κυ-

ρίως όμως συνεισφέρει στην

προστασία του περιβάλλοντος

με τη μείωση των ρύπων της

ατμόσφαιρας.

Καθήκον και υποχρέωση της

Πολιτείας και της Δημοτικής

Αρχής είναι να δημιουργεί τις

υποδομές και τις προϋποθέ-

σεις που θα συμβάλλουν προς

την κατεύθυνση αυτή, τόνισε.

Στο δελτίο τύπου που μας

απέστειλε γράφει μεταξύ άλ-

λων: “Οι αιτιάσεις ότι οι πι-
νακίδες τοποθετήθηκαν γιατί
τα παρκαρισμένα αυτοκίνη-
τα εμπόδιζαν την κυκλοφο-
ρία των απορριμματοφόρων
οχημάτων δεν πείθουν,
αφού για χρόνια μέχρι τώ-
ρα μάζευαν τα σκουπίδια
με την υπάρχουσα κατά-
σταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
στην περιοχή αυτή δεν
υπάρχει εγκεκριμένη κυ-
κλοφοριακή μελέτη που

να δικαιολογεί την τοποθέτηση των
απαγορευτικών πινακίδων. Εύλογες εί-
ναι οι διαμαρτυρίες και τα ερωτηματι-
κά των πολιτών για τη σκοπιμότητα
της ενέργειας αυτής ταυτόχρονα με
τη δημιουργία του ιδιωτικού χώρου
στάθμευσης”.

Σ.Σ.: Εμείς, όπως γράφουμε, μας έκα-
νε ευχάριστη έκπληξη το σημείωμα για
τους οδηγούς. Αν όμως αρχίσουν να
κόβονται κλήσεις, σε ένα δρόμο, όπως
η φωτογραφία δείχνει, ε τότε κι εμείς
θα υποψιαστούμε ότι κάτι “παίζετα”...

Χώροι στάθμευσης στους Σταθμούς 

Προαστιακού και ΜΕΤΡΟ της Παλλήνης

Σε «βαρυσήμαντη» δήλωση-παρουσία τηλε-

δημοσιογράφων-προέβη ο αντινομάρχης

Θεσσαλονίκης Διονύσης Ψωμιάδης, αδελφός

του νομάρχη, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. «Συν-

δικαλισμός ίσον φασισμός», είπε ο «ποιητής»

απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των υπό

απόλυση εργαζομένων της κλωστοϋφαντουρ-

γίας «Λαναράς», που τον επισκέφθηκαν στη

νομαρχία για να ζητήσουν την συμπαράστασή

του...κι άλειψαν το ψωμί τους βούτυρο.

Να αδερφός, να μάλαμα! Τον έκαψες τον τη-

λε-νομάρχη Διονύση μου! Τώρα θα πρέπει να

πάρει σβάρνα τα κανάλια για να μπαλώσει

όπως-όπως την φασιστοειδή κοτσάνα σου.

Διότι, αφενός ο συνδικαλισμός δεν είναι φα-

σισμός και αφετέρου «στο σπίτι του κρεμα-

σμένου δεν μιλάνε για σχοινί». Γιατί, πως να

το κάνουμε, η ιστορία του συντηρητικού πολι-

τικού χώρου στην Ελλάδα βρίθει από ακραίες

αντιδημοκρατικές εκδηλώσεις, για τις οποίες

δεν επαίρονται σήμερα ούτε τα κορυφαία

στελέχη του κόμματος που σε ανέδειξε Αντι-

νομάρχη.

Θα αγάλλεται η ψυχή του αλήστου μνήμης

συνδικαλιστο-φάγου υπουργού της Ν.Δ., Λά-

σκαρη, με τέτοιες επικές δηλώσεις. Κύριε

πρωθυπουργέ, άμα κάνεις ανασχηματισμό,

μην ξεχάσεις να δώσεις το υπουργείο Εργα-

σίας στον Διονύση Ψωμιάδη. Σ’ ένα μήνα θά

‘χει ρίξει την κυβέρνηση.

Αυτό το επίθετο νέος-νέα νέο διέρχεται μιά

μακρά κρίση ταυτότητος. «Νέα Δημοκρατία»!

Πως το λέει ο λαός μας; «Παλιό μουλάρι, περ-

πατησιά καινούργια δεν μαθαίνει».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η δήλωση του έτους!
(ένας-ένας εκδηλώνονται)
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Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

στο Ολυμπιακό χωριό;

Περίεργη πρόταση από δημοτικό σύμβουλο Αχαρνών

Κατατέθηκε μία πρόταση από το δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αχαρ-

νών, Γιάννη Κασσαβό, να στεγαστεί το Νομαρχιακό Νοσοκομείο στο

κτίριο του Ολυμπιακού Χωριού που έχει παραχωρηθεί στη Μονή Βατο-

πεδίου. Αφού αναμένεται - όπως είπε - ότι θα ακυρωθούν όλες οι

ανταλλαγές του Δημοσίου με τη Μονή.

Ο Δήμος Αχαρνών διεκδικεί με ομό-

φωνη απόφασή του (15/9/08) να στε-

γάσει σ’ αυτό το χώρο υπηρεσίες εξυ-

πηρέτησης των πολιτών.

Εύλογα εξέφρασε την αμφιβολία του

ο Νομάρχης Λεων. Κουρής ως προς

την πρόταση, αφού στο χώρο αυτό

δεν επιτρέπονται οι χρήσεις νοσοκο-

μειακής περίθαλψης και οι ιδιοκτήτες,

(που έχουν προκύψει από την ανταλ-

λαγή με τη Μονή Βατοπεδίου), θέλουν

να κάνουν εκεί νοσοκομειακή μονάδα! Εξ’ άλλου η απόφαση του Δή-

μου δεν μιλάει για Νομαρχιακό Νοσοκομείο, και βέβαια οι ανταλλαγές

(επιστροφές από τη Μονή) βρίσκονται ακόμα στον αέρα…

Επέκταση δικτύου ύδρευσης

στον Κουβαρά
Η Νομαρχία έρχεται αρωγός στην Κοινότητα Κουβαρά, αφού η Κοινό-

τητα δεν έχει τη δυνατότητα της διαχειριστικής επάρκειας και δεν

μπορεί να πάρει πιστοποίηση για να προχωρήσει σε έργο μόνη της.

Ετσι ο Νομάρχης μετά από αίτημα του

Κοινοτάρχη Χρ. Γκίνη, ανέλαβε να προ-

ωθήσει το έργο.

Όπως κατέθεσε ο πρόεδρος, αρχικά

απευθύνθηκε στην Περιφέρεια η οποία

του απάντησε ότι δεν είναι φορέας υλο-

ποίησης και να απευθυνθεί αλλού. 

Τα έργα για ύδρευση είχαν καταληκτική

ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου. 

Ετσι ο Πρόεδρος ζήτησε από το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο, να εγκρίνει το έργο

γιατί οι τωρινές σωλήνες είναι από αμίαντο και το δίκτυο παλιό.

«Το έργο αυτό το είχα καταθέσει στο ΠΕΠ Αττικής και έληγε η  κατα-
ληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου.
Δέκα ημέρες πριν λήξει η 31/10 ήρθε ένα χαρτί από την Περιφέρεια
που έλεγε ότι δεν έχει τη διαχειριστική επάρκεια, δεν είναι φορέας
υλοποίησης και πρέπει να στραφούμε για την προγραμματική σύμβαση
σε άλλον φορέα.
Στη διαδρομή, μάθαμε ότι φορέας είναι η Νομαρχία και έτσι απευθυν-
θήκαμε σε σας. Ο κ. Νομάρχης μας αφουγκράστηκε και έφερε το θέμα
σήμερα εδώ», εξήγησε ο Χρ. Γκίνης και προέτρεψε το σώμα να το
υπερψηφίσει.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής

Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) παρουσιά-

ζει ένα αξιόλογο έργο σε όλη την

Ανατολική Αττική, όπως ενημέρω-

σε ο αρμόδιος σύμβουλος Δημ.

Μάρκου.

545 αιτήσεις έχουν καταθέσει φο-

ρείς και Δήμοι για να συμμετέ-

χουν σε προγράμματα της ΝΕΛΕ.

Το κόστος της υποστήριξης του

προγράμματος για τη Νομαρχία

ανέρχεται στα 825.000 ευρώ. Η

Γ.Γ.Ε. διαθέτει μόνο 95.000 ευρώ.

Η Κοινότητα Κουβαρά αξιοποίησε

ιδιαίτερα το τμήμα αγιογραφίας

που ανέπτυξε με κατοίκους και

φιλοτέχνησαν έναν ναό. Ευχαρί-

στησε δε γι’ αυτό, ο Κοινοτάρχης

Χρ. Γκίνης, το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο.

Καλές εντυπώσεις αποκόμισε η

Κ. Μετοχιάκη από τις εκδηλώσεις

της ΝΕΛΕ και έδωσε συγχαρητή-

ρια στον αρμόδιο νομαρχιακό

σύμβουλο Δ. Μάρκου.

Ο Θ. Μπαλής αμφισβήτησε την

αντικειμενικότητα των επιδοτήσε-

ων της ΝΕΛΕ.

«Όλοι αυτοί οι φορείς που δεν εί-
ναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-

καίου, πέρα από τη λίστα που κα-
ταθέτουν στη ΝΕΛΕ με τους δα-
σκάλους και εκπαιδευόμενους, αν
θα πάτε στην αρμόδια ΔΟΥ, πιθα-
νόν να μη τους ξέρει και καθό-
λου», ήταν τα λόγια του που μας

εξέπληξαν πραγματικά. Και συνέ-

χισε:

–  Εχουν φορολογική ενημερότητα

οι σύλλογοι; και αν δεν έχουν πώς

μπορούμε να τους επιδοτούμε;

– Σε όσες εκδηλώσεις έχω πάει δια-

πιστώνω ότι οι σύλλογοι αυτοί, η δι-

κή μου αίσθηση είναι, ότι τα προ-

γράμματα αυτά τους τα δίνει ο κ Νο-

μάρχης και όχι η Νομαρχία. Πάντα

το ευχαριστώ είναι στον κ. Νομάρχη.

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό
έχει μία προχειρότητα στο σχε-
διασμό, αλλά ταυτόχρονα έχει και
ένα στόχο να εξυπηρετήσουμε
συγκεκριμένους, φίλα προσκείμε-
νους προς υ-ημάς. Το η-υμάς
γράψτε το όπως θέλετε... 

Ο Παντελής Ασπραδάκης ρώτησε

αν οι εκπαιδευόμενοι υποχρεού-

νται να καταβάλουν κάποιο αντί-

τιμο, και πήρε ρητή απάντηση από

τον Δ. Μάρκου, ότι αυτό απαγο-

ρεύεται.

Σ.Σ.: Πάντως η ενημέρωση των
φορέων έχει ένα έλλειμμα, παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες της
Νομαρχίας και με καταχωρήσεις
στον Τύπο. 
Στον τομέα αυτό θα μπορούσε να
βοηθήσουν άμεσα οι Δήμοι οι
οποίοι γνωρίζουν τους φορείς της
πόλης τους και κρατάνε και αρ-
χεία. Γι’ αυτούς θα ήταν ένα απλό
φαχ στον κάθε σύλλογο. Κάποιοι
το κάνουν και κάποιοι άλλοι το
κρατάνε «μυστικό»!!

Αννα Μπουζιάνη

Πλούσια η δράση της ΝΕΛΕ

Ηλεκτροφωτισμός

της Παιανίας – 

Μαρκοπούλου

Εγκρίθηκε κονδύλι 70.000€ για

ηλεκτροφωτισμό της οδού Παια-

νίας – Μαρκοπούλου. Είναι ένα

τμήμα μετά τα φανάρια που στρί-

βουμε για Σπάτα που δεν έχει γί-

νει ηλεκτροφωτισμός, όπως ενη-

μέρωσε ο Νομάρχης.

Πρωτοδικείο κάπου

στη Νομαρχία;

Για τη δημιουργία Πρωτοδικείου

στην Παλλήνη επανήλθε ο Πα-

ντελής Ασπραδάκης, επισημαίνο-

ντας τις δραστηριότητες του

Βασ. Οικονόμου για το σκοπό αυ-

τό.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει

πάρει προηγούμενη απόφαση και

στηρίζει την δημιουργία Πρωτοδι-

κείου, όπως γνωρίζουμε και όπως

εξήγησε ο Νομάρχης. Με τη δια-

φορά ότι η απόφαση δεν μιλάει

για Παλλήνη, αλλά γενικά για την

Ανατ. Ατική.

Τεχνητή προβλήτα

στο Δήμο 

Ωρωπίων;

Η Καλλιόπη Μετοχιάκη, αναφέρ-

θηκε σε πληροφορίες που φέρ-

νουν τη δημιουργία τεχνητής

προβλήτας στο Δήμο Ωρωπίων

μπροστά στις καφετέριες. Κάτι

που αν πραγματοποιηθεί θα δημι-

ουργήσει τεράστια προβλήματα

στην περιοχή.

Ο Νομαρχης δεν ήταν ενήμερος

για κάτι τέτοιο. Η μόνη πληροφο-

ρία, όπως είπε, είναι ότι τους  ζη-

τήθηκε επισκευή της προβλήτας

και το μεταβίβασαν, ως αρμόδια,

στην Περιφέρεια.

Α π ό  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Η Λουμπάρδα στο προσκήνιο
Την παραχώρηση της παραλίας

της Λουμπάρδας, έχουν ζητήσει

να συζητηθεί στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο οι σύμβουλοι της ΝΑΣ

(Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνερ-

γασία).

Εχουμε γράψει για το θέμα· το

δημοτικό συμβούλιο Κορωπίου

έχει πάρει μια κατ’ αρχήν απόφα-

ση για αξιοποίηση μέσω ιδιώτη, η

απόφαση έχει προσβληθεί στην

Περιφέρεια και αναμένονται εξε-

λίξεις.

Η Πρόεδρος του Ν.Σ. Μαρία Κα-

τσιμίχα κάλεσε τους εκπροώπους

της ΝΑΣ να τοποθετηθούν, προ

ημερησίας, αλλά και ο Νίκος Στε-

φανίδης και ο Γιώργος Πάντζας,

ζήτησαν να συζητηθεί το θέμα

κανονικά μέσα στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης και όχι προ

ημερησίας.

Το ίδιο επικαλέστηκε και ο ν.σ. Δ.

Κωνσταντινίδης (να έρθει σε τα-

κτική συνεδρίαση), γιατί  οι σύμ-

βουλοι δεν γνωρίζουν το θέμα και

πρέπει να ενημερωθούν.

Κοντεύει να γίνει πάγια τακτική
του Ν.Σ. όταν καταθέτουμε ένα
θέμα, αφού δεν έχουμε τον αριθ-
μό των συμβούλων που χρειάζε-
ται για να εισαχθεί, να το φέρνε-
τε προ ημερησίας, τόνισαν οι

σύμβουλοι της ΝΑΣ· έτσι, δεν δί-

νεται η δέουσα προσοχή και ανά-

λυση.

Τέλος η πρόεδρος ανακοίνωσε

ότι θα έρθει ως τακτικό θέμα στην

επόμενη συνεδρίαση.

Θ. Μπαλής: Διαπιστώνω ότι οι
Σύλλογοι πιστεύουν τα προγράμ-
ματα αυτά τους τα δίνει ο κ Νο-
μάρχης και όχι η Νομαρχία. Πά-
ντα το ευχαριστώ είναι στον κ.
Νομάρχη.
Γ. Ξηντάρας: Αμα ήσουνα  κι εσύ
Νομάρχης θα σου λέγανε!

Θ. Μπαλής: Τότε κ. Ξηντάρα να
αποφασίζει χωρίς εμάς. 

Δεν χρειάζεται να θέτει υπ’ όψιν
του Νομαρχιακού Συμβουλίου το
θέμα και με χρήματα του Νομαρ-
χιακού Ταμείου να επιδοτεί τους
συλλόγους.
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Α π ό  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Μείωση της απόστασης του Κοι-

μητηρίου Παλλήνης, ζήτησε ο Δή-

μος Παλλήνης από τα 250 μέτρα

που είναι σήμερα (και ορίζει ο Νό-

μος) στα 150 μέτρα. Σύμφωνα με

το σημείωμα του μηχανικού του

Δήμου, το Κοιμητήριο βρίσκεται

εντός των ορίων του εγκεκριμέ-

νου ΓΠΣ. 

Η Διεύθυνση Υγιεινής δηλώνει ότι

η μείωση στα 150 μ. δεν επηρεά-

ζει τη δημόσια υγεία. Οι υπηρε-

σίες ύδρευσης συμφωνούν με τη

μείωση.

Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς που

βρισκόταν στο Ν.Σ. δήλωσε ότι εί-
ναι ομόφωνη η απόφαση του Δ.Σ.

και γίνεται για να δικαιωθούν οι
άνθρωποι που κατοικούν σ’ αυτό
το κομμάτι, τον Αγιο Αθανάσιο,
δίπλα στο Κοιμητήριο. Εχει σπίτια
με μόνιμους κατοίκους. 
Η απόσταση των 250 είναι φοβε-
ρά μεγάλη και δημιουργεί τερά-
στια οικιστικά προβλήματα, ενώ
δεν δημιουργεί καθόλου αισθητι-
κά προβλήματα, λόγω της υψηλής
δεντροφύτευσης που υπάρχει και

το χώρο πρασίνου που αναπλάθε-
ται συνεχώς, σημείωσε ο Δήμαρ-

χος.

Πολλοί σύμβουλοι εξέφρασαν

έναν προβληματισμό για τις συ-

χνές αιτήσεις δημάρχων για μείω-

ση της απόστασης των νεκροτα-

φείων από τα σπίτια. Η απόφαση

πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

Κ. Μετοχιάκη: Μου κάνει εντύπω-

ση που πολλές φορές στα νομαρ-

χιακά συμβούλια, μας έχει απα-

σχολήσει το θέμα της μείωσης

της απόστασης Νεκροταφείου

από κατοικίες. Και οι Δήμαρχοι

πάντα έρχονται με κάποια αιτιο-

λογία γι’ αυτό.

Σ.Σ.: Προφανώς κ. Μετοχιάκη, οι
Νεοέλληνες έγιναν πιο φιλόσο-
φοι και έχουν συμφιλιωθεί τόσο

με το θάνατο που μπορούν να τον
έχουν (τα μνήματα) κάτω από τα
…μπαλκόνια τους! Εχουμε δει και
20 μέτρα απόσταση να ψηφίζεται!

Αρνητικός δήλωσε και ο ν.σ. Γ.

Πάντζας, και μάλιστα καυτηρίασε

συμπεριφορές δημάρχων, που έρ-

χονται κάθε τόσο και ζητάνε μει-

ώσεις της απόστασης φτάνοντας

μέχρι τη μάντρα του κοιμητηρίου!

Ο παιδικός σταθμός βρίσκεται

στην τελική του φάση και χρειά-

ζεται μια  συμπληρωματική πίστω-

ση 45.000€ περίπου για να ολο-

κληρωθεί.

Παράλληλα θα γίνει σύναψη συ-

μπληρωματικής σύμβασης, για

τον εξοπλισμό που χρειάζεται ο

Παιδικός Σταθμός Μαραθώνα

Ο φτωχότερος Δήμος!

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπ. Ζα-

γάρης ευχαρίστησε το Νομάρχη

και τους νομαρχιακούς συμβού-

λους, τονίζοντας ότι  ο Δήμος
Μαραθώνα είναι ο φτωχότερος
Δήμος της Ανατ. Αττικής.
«Το 60% των επιχειρήσεων είναι

αγροτικές, οι οποίες απαλλάσσο-
νται και από φόρους και από τέλη.
Οι Δημόσιοι Οργανισμοί όπως η
ΕΥΔΑΠ απαλλάσσονται και από
φόρους και από τέλη, τα Ολυ-

μπιακά Ακίνητα τα ίδια, το Μου-
σείο Μπενάκη τα ίδια και καταλα-
βαίνετε ότι εισπράττουμε μόλις
ελάχιστα από μικρούς και φτω-

χούς ανθρώπους».
Όχι μόνο είμαστε ο φτωχότερος,
αλλά αυτή τη στιγμή κινδυνεύου-
με να μας κάνουν έξωση στο Δη-
μαρχείο (το οποίο είναι με ενοί-
κιο) γιατί δεν έχουμε πληρώσει 3
μήνες», κατέληξε.

Ο Χρ. Καλαποθαράκος, επιβεβαί-

ωσε τα λόγια του Δημάρχου, για

την ένδεια του Δήμου, και προ-

σαύξησε λέγοντας ότι έχει κλη-

ρονομήσει κάποια δυσβάσταχτα

χρέη. 

Ζήτησε δε από το νομαρχιακό

συμβούλιο να στηρίξουν με ακόμη

μεγαλύτερο κονδύλι, αν είναι δυ-

νατόν, το έργο του Παιδικού

Σταθμού.

Βοθρολύματα

στους αγωγούς

ομβρίων;

Κονδύλι για έρευνα στους αγω-

γούς ομβρίων που απορέουν

στην Λεωφ. Μαραθώνος για τυ-

χόν λύματα που πέφτουν παρά-

νομα μέσα, ενέκρινε το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο.

Όπως ακούγεται αυτό είναι πά-

για τακτική κάποιων ασυνείδη-

των κατοίκων, να αδειάζουν

τους βόθρους τη νύχτα μέσα

στους αγωγούς ομβρίων.

Ας πάνε και προς 

τη Βούλα

Σ.Σ.: Προτείνουμε στον κύριο Νο-
μάρχη να στείλει συνεργεία και
προς την παραλία της Βούλας,
που δουλεύουν κάποια μαγαζιά
με βόθρους(!!) παρά το ότι περ-
νάει δίκτυο της Ψυτάλειας

Μειώνεται η απόσταση 

του Κοιμητηρίου Παλλήνης
“Λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα κατοίκων του Αγ. Αθανασίου”, 

λέει ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς

Γιατί δεν έρ-

χεται ένα νο-

μαρχιακό

συμβούλιο

να πει: τους

νεκρούς θα

τους βάζου-

με όρθια. 

Η βεράντα θα ακουμπάει στο

ντουβάρι του νεκροταφείου. 

Νίκος Στεφανίδης

Κλείστε ένα ρα-
ντεβού με το
Δήμαρχο κ.
Μπαλή, να τα
πείτε, τότε…

Γ. Ξηντάρας

Περί Κοιμητηρίου

Με βρίσκει
αντίθετο,
παρά το ότι
εκτιμώ το
έργο του
Δημάρχου
στις δημο-
τικές δρα-
στηριότητες, εφόσον πρόκειται
για κατοικίες. 
Το πράσινο συνεχώς συρρικνώ-
νεται.        Χρ. Καλαποθαράκος

Παιδικός Σταθμός στο Μαραθώνα

Εγώ διαφωνώ κύριε Δήμαρχε ότι είστε ο φτωχό-
τερος Δήμος, ο Μαραθώνας. Διαφωνώ, γιατί είστε
ένας από τους πλουσιότερους Δήμους. Και είστε
από τους πλουσιότερους, γιατί εγώ θα είχα φέρει
τα πάνω κάτω. Θα  είχα ξεσηκώσει το σύμπαν…
Δεν μπορεί αυτός ο Δήμος να είναι χρεωμένος!

Θ. Μπαλής

Τσάμπα μάγκας...

Η Χρ. Φράγκου εκφράζει τις απο-

ρίες της:

«Όταν υπάρχει αυτή η ακτίνα των
250μ. μέσα εκεί είναι και κάποιες
ιδιοκτησίες. Αποζημιώνονται αυ-
τές οι ιδιοκτησίες; Διότι εγώ είμαι
υπέρ της ιδιοκτησίας. Αν το κρά-
τος λοιπόν αποζημιώσει τον ιδιο-
κτήτη να το δεσμεύσει. 
Ολοι θέλουμε πράσινο. Ποιος θα
το πληρώσει το πράσινο; Τσάμπα
πράσινο δεν υπάρχει».

Σ.Σ.: Τα Κοιμητήρια, οι εκκλησίες
και τα σχολεία είναι στην προτεραι-
ότητα μιας κοινότητας όταν διαμορ-
φώνεται οικιστικά. Και οι παλιοί κά-
τοικοι δεν περίμεναν τα ΓΠΣ και τις
εισφορές σε γη για να τα εξασφα-
λίσουν. Ο φαταουλισμός του σημε-
ρινού νεοέλληνα φτάνει να μπει μέ-
σα στα μνήματα ως ιδιοκτήτης.
Πού τα έφτιαχναν οι παλιοί τα νε-
κροταφεία; Μήπως έχει δει η Χρ.
Φράγκου;   Μας κάνει δε εντύπωση,
η αντίληψή της για το πράσινο!  

Πού τις βρήκαν τις ιδιοκτησίες όλοι
αυτοί που καταπατώντας και αυθαι-
ρέτως έχουν κατακρεουργήσει βου-
νά, λαγκάδια, ποτάμια και λίμνες
«χτίζοντας τείχη ιδιοκτησιακά;»
Με χοτζέτια και χρυσόβουλα κι αυ-
τοί;

Αννα Μπουζιάνη

Ο αθλητής προπονείται, φιλοσοφώντας το ...εφήμερον, ατενίζοντας τους τάφους...
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗ-

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Ενωση Συλλόγων Γονέων απέστειλε επιστολή στο Δήμο Παλλήνης, επιση-

μαίνοντας τα προβλήματα των σχολείων Παλλήνης και τονίζοντας ότι περιμέ-

νουν από το 2004 να γίνει μία συνεδρίαση για θέματα παιδείας στην πόλη.

«4 χρόνια, χωρίς ουσιαστικό διάλογο και προγραμματισμό, για τα θέματα Παι-

δείας της Παλλήνης.

Η κατάσταση παραμένει προβληματική με τις Οργανώσεις Γονέων (Ένωση-Σύλ-

λογοι Γονέων) να αιτούνται τον οργανωμένο και δημιουργικό διάλογο με θε-

σμοθετημένη μορφή, μέσα από Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα Παιδείας.

Αντ’ αυτού όμως εισπράττουμε από την Δημοτική Αρχή άρνηση, αυταρχισμό

και δυστυχώς, “ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ”, γράφουν στην επιστολή τους και ζητούν

άμεσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα Παιδείας.

Πραγματοποιήθηκε στο Δη-

μαρχείο Παιανίας συνάντηση

του Δημάρχου Παιανίας Δη-

μήτρη Γ. Δάβαρη με τον πρόε-

δρο της Ένωσης Επαγγελμα-

τιών Εμπόρων, Βιοτεχνών και

Επιτηδευματιών Παιανίας Στα-

μάτη Παγώνα και το μέλος του

Δ.Σ. Γιώργο Μουτζούρη. Σε

ένα ιδιαίτερα θερμό και εγκάρ-

διο κλίμα ανταλλάχτηκαν από-

ψεις και έγινε μία πρώτη προ-

σέγγιση των θεμάτων που

απασχολούν τον επαγγελματι-

κό και εμπορικό κόσμο της πε-

ριοχής. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η

διοργάνωση μιας κοινής χρι-

στουγεννιάτικης εκδήλωσης

στην πλατεία της Ζωοδόχου

Πηγής,  την τελευταία Κυριακή

του χρόνου, 21η Δεκεμβρίου.

Ο Δήμος Παιανίας θα αναλάβει

το στολισμό, το φωτισμό και

θα συνεισφέρει στην τοποθέ-

τηση χριστουγεννιάτικων περι-

πτέρων στην πλατεία, όπου οι

επαγγελματίες της Παιανίας

θα προσφέρουν δωρεάν κερά-

σματα προς τους δημότες

Ο Δήμαρχος δήλωσε την αμέ-

ριστη συμπαράστασή του προς

την ένωση και ανέφερε ότι η

διαμόρφωση θετικού κλίματος

μεταξύ των μερών είναι ανα-

γκαία προκειμένου να αναλη-

φθούν από κοινού πρωτοβου-

λίες για :

• την ενίσχυση της εμπορικής

κίνησης της περιοχής, 

• ανάληψη ενεργειών που να

πείθουν τους δημότες για την

αγορά καλών και σε λογικές

τιμές  προϊόντων από τα κατα-

στήματα της περιοχής,  

• εξασφάλιση των κυκλοφο-

ριακών συνθηκών που θα διευ-

κολύνουν τα ψώνια των νοικο-

κυριών, 

• διερεύνηση συνθηκών δημι-

ουργίας εμπορικών πεζόδρο-

μων.

Ο Δήμαρχος εξήρε ιδιαίτερα

τη θετική στάση της Ένωσης

και στην υπογραφή Μνημονίου

Συνεργασίας του Δήμου Παια-

νίας και εκπροσώπων ΣΟΥΠΕΡ

ΜΑΡΚΕΤ  και της Ένωσης

Επαγγελματιών Εμπόρων, Βιο-

τεχνών και Επιτηδευματιών

Παιανίας για την κατάργηση

της πλαστικής σακούλας και

τη χρήση πάνινων τσαντών,

κατασκευασμένες από υλικά

φιλικά προς το περιβάλλον. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Παια-

νίας, στα πλαίσια της πρωτο-

βουλίας αυτής, έχει διαθέσει

δωρεάν περισσότερες από χί-

λιες πάνινες τσάντες στους

δημότες, ως μια συμβολική κί-

νηση αλλά και μία προσπάθεια

για ακόμη μεγαλύτερη συμμε-

τοχή στην ανακύκλωση και την

προστασία του περιβάλλο-

ντος. Η προσπάθεια αυτή θα

συνεχιστεί με τη διανομή πάνι-

νων τσαντών πόρτα-πόρτα σε

όλους τους δημότες και κατοί-

κους της πόλης. 

Για άλλη μια φορά πρωτοπορεί

ο Δήμαρχος Παιανίας, μετά

την πρωτιά που έχει στον το-

μέα της ανακύκλωσης. Ετσι

άλλωστε φαίνεται και το πραγ-

ματικό ενδιαφέρον για την

ανακύκλωση. 

Δεν στέλνουμε μία ενημέρω-

ση, βάζουμε 100 κάδους και

τελειώσαμε. Η ενημέρωση

πρέπει να είναι συνεχής και η

αύξηση και συντήρηση των κά-

δων καθημερινό μέλημα.

Η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων, Βιοτεχνών 

και Επιτηδευματιών Παιανίας 

συζητά με το Δήμαρχο Δημήτρη Δάβαρη

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου,

διοργανώθηκε από τον δή-

μο Ραφήνας και το Εθνικό

Καποδιστριακό Πανεπιστή-

μιο, στα πλαίσια των εκδη-

λώσεων του δήμου για το

έτος του παιδιού, ημερίδα

με θέμα «Η επίδραση του

κοινωνικού περιβάλλοντος

στην παιδική ηλικία». 

Στο πάνελ των ομιλητών

ήταν ο Δημοσθένης Δασκα-

λάκης κοινωνιολόγος, η

Αντωνία  Αρτινοπούλου ψυ-

χολόγος και η Χριστίνα Δη-

μάκη ψυχοπαιδαγωγός,

ενώ τον συντονισμό της

συζήτησης είχε ο δημοτι-

κός σύμβουλος Μάκης Βου-

δούρης ιατρός παθολόγος.

Στο ακροατήριο συμμετεί-

χαν εκπαιδευτικοί, γονείς,

εκπρόσωποι συλλόγων και

φορέων, σε αρκετά ικανο-

ποιητικό βαθμό. Στην σύ-

ντομη ομιλία του ο δήμαρ-

χος ανέφερε, μεταξύ άλ-

λων, ότι κλιμάκια του ΚΕ-

ΘΕΑ θα περάσουν απ’ τα

σχολεία για να ενημερώ-

σουν γονείς και παιδιά, κα-

θώς τα φαινόμενα της πα-

ραβατικότητας των νέων,

αλλά και η πάσης φύσεως

βία που υφίστανται τα παι-

διά απ’ την πολύ μικρή τους

ηλικία, έχουν αυξηθεί επι-

κίνδυνα. Αποχώρησε ωστό-

σο αμέσως μετά την ομιλία

του πρώτου ομιλητή Δημ.

Δασκαλάκη.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν

στα βιώματα της παιδικής

ηλικίας, που επηρεάζουν τη

ζωή των παιδιών και στην

ενήλικη ζωή τους, όπως η

φτώχεια, η βία σε κάθε μορ-

φή και η καταστροφική συ-

νέπεια που έχει στη ζωή

των ανηλίκων κατά τον

εγκλεισμό τους για οποια-

δήποτε παραβατική συμπε-

ριφορά, με ενήλικες. Αντί-

θετα αποτελέσματα τόνι-

σαν, θα είχε η τιμωρία του

ανήλικου, προσφέροντας

κοινωνική υπηρεσία σε άτο-

μα που έβλαψε, πχ. αν έχει

επιτεθεί σε πρόσωπα μεγά-

λης ηλικίας, αρκεί να εκτί-

σει την ποινή του προσφέ-

ροντας υπηρεσίες σ’ ένα

γηροκομείο, ίσως καταλά-

βει ποιους έβλαψε. 

Την εκδήλωση παρακολού-

θησε ο βουλευτής της Ν. Δ.

Νίκος Καντερές ο διοικητής

του Α. Τ. Ραφήνας Θεόδω-

ρος Τούντας, το μέλος του

Δ. Σ. του ΟΛΡ Γιώργος

Λουκάτος, αντιδήμαρχοι, ο

πρόεδρος του Δ. Σ. δημοτι-

κοί σύμβουλοι.  

Αγγελική Ραγκούση

Η επίδραση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στην παιδική ηλικία

Χριστίνα Δημάκη ψυχοπαιδαγωγός, Αρτινοπούλου Αντωνία ψυχολόγος,
Δημοσθένης Δασκαλάκης κοινωνιολόγος και Μάκης Βουδούρης ιατρός
παθολόγος δημοτικός σύμβουλος Ραφήνας. 

H νομαρχιακή επιτροπή Νεο-

λαίας ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττι-

κής προσκαλεί στα εγκαίνια

του  SOCIAL YOUTH NET,

στον χώρο νεολαίας που δημι-

ούργησε στον Γέρακα, το Σάβ-

βατο 8 Νοέμβρη και ώρα 18.30

στον χώρο της οργάνωσης του

ΠΑΣΟΚ Γέρακα, Θεσσαλονίκης

και Βοιωτίας (απέναντι από το

αστυνομικό τμήμα, 30 μέτρα

από την κεντρική πλατεία του

Γέρακα). 

Θα είναι ένας χώρος προσιτός

σε όλους τους νέους του Γέρα-

κα αλλά και των γύρω περιο-

χών με σύνδεση στο διαδίκτυο,

δημιουργία κινηματογραφικής

ομάδας, δυνατότητα σεμινα-

ρίων (μέσω τηλεόρασης plasma

και μεγάλο πίνακα) και πληθώ-

ρα άλλων εκδηλώσεων. 

Σκοπός είναι μέσα στο 2009 να

δημιουγηθούν SOCIAL YOUTH

NET σε ακόμα 4 δήμους με μό-

νο στόχο την δραστηριοποίηση

των νέων μέσα από έναν χώρο

προσιτό και οικείο.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 1oυ SOCIAL YOUTH NET 

Ανατολικής Αττικής στον Γέρακα

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας και ο Υφυπουργός

Γιώργος Βλάχος έκαναν δηλώσεις για θέματα της αγοράς, 

“Μετά από  ελέγχους του τελευταίου διαστήματος, με βάση το

νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε,  η ΚΑΡΦΟΥΡ  - ΜΑ-

ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, παραπέμπεται στην Περιφέρεια Αττικής για

κλείσιμο  καταστήματός της, επί της Γ΄ Σεπτεμβρίου 77, Αθή-

να, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000€ για παραπλάνηση

των καταναλωτών”.

Στη συγκεκριμένη αλυσίδα έχουν διαπιστωθεί πολλές και καθ’

υποτροπή παραβάσεις, όπως: 

• Παραπλάνηση του καταναλωτή, λόγω διαφορετικής τιμής

προϊόντος στο ταμείο, από την πινακίδα του ραφιού.

• Παραβίαση πακέτου προϊόντος με προσφορές, με αποτέλε-

σμα να μη φθάνει η προσφορά στον καταναλωτή.

• Παραπλάνηση του καταναλωτή, λόγω διαφορετικής τιμής

προϊόντος σε διαφημιστικό φυλλάδιο και στην πινακίδα του ρα-

φιού.

• Μη επαρκή ηλεκτρονικά συστήματα ανάγνωσης και ελέγχου

τιμών (price checkers) με βάση το εμβαδόν του καταστήματος.

• Πώληση προϊόντων στα οποία δεν υπήρχαν πινακίδες που να

αναγράφουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

• Λανθασμένος τρόπος  έκπτωσης  προϊόντος.

• Πώληση, χωρίς να αναγράφεται στη πινακίδα η τιμή ανά μο-

νάδα μέτρησης.

Παραβάσεις διαπιστώθηκαν επίσης και στα σούπερ μάρκετ:  

ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ (Μαρούσι, Μ. Αλεξάνδρου & Βορ. Ηπείρου)

ΑΤΛΑΝΤΙΚ, (όπου ελέγχθηκε το  κεντρικό λογιστήριο της εταιρίας). 

Και στις περιπτώσεις αυτές,  επεβλήθησαν τα πρόστιμα, που ορί-

ζει ο νόμος και παραπέμφθηκαν τόσο στην αρμόδια Νομαρχια-

κή Αυτοδιοίκηση, όσο και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 

ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ, κ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΕ;

ρωτάει ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

Θα μετακινηθεί η στάση των λεωφορείων

Χ96 & Χ97 στο Κορωπί
Παρέμβαση της Εύης Χριστοφιλοπούλου

Κύριε Υπουργέ, 

Στις 4/11/2008 με δική μας πρωτοβουλία

επισκεφθήκαμε και συνομιλήσαμε με την

Διοίκηση του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκο-

μείου Αττικής Νταού Πεντέλης. Μετά από

συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει το Νοσοκομείο με τον Διοικητή και

τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με

λύπη μας διαπιστώσαμε πως το πιο σημα-

ντικό πρόβλημα σήμερα είναι η πορεία εξέ-

λιξης της αποασυλοποίησης.  

Αφορμή για εμάς στάθηκε η περίπτωση

ενός αυτιστικού παιδιού άνω των 18 ετών

που κρατείται ουσιαστικά έγκλειστο σε ένα

δωμάτιο, στον ξενώνα ‘’Αγγέλια’’ στην Νέα

Μάκρη, εξαιτίας της έλλειψης απαιτούμε-

νων υποδομών για τις ανάγκες του. Συγκε-

κριμένα, δεν μπορεί να του παρασχεθεί η

απαραίτητη φροντίδα για την κατάσταση

του, ούτε τον δέχονται τα υπόλοιπα Ψυ-

χιατρικά Ιδρύματα (λόγω ηλικίας) με απο-

τέλεσμα να παραμένει απομονωμένο στη

Ν. Μάκρη χωρίς κανένα μέλλον. 

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της

αποασυλοποίησης του ΠΝΑ Νταού Πεντέ-

λης         

Καυτά ερωτήματα περιμένουν απάντηση

1) Πως ακριβώς εννοείται την αποασυλο-

ποίηση, όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα

αυτιστικά άτομα άνω των 18 ετών; Εξετά-

ζετε την προοπτική ίδρυσης Δημόσιου Κέ-

ντρου για Αυτιστικά Άτομα (το οποίο ίσως

θα μπορούσε να λειτουργήσει στο Νταού)

για τις πάνω από 30 χιλιάδες οικογένειες,

που αντιμετωπίζουν αυτό το σοβαρό πρό-

βλημα;

2) Οι δομές του Νοσοκομείου θα ακολου-

θήσουν τις κλινικές στην μεταφορά τους;

Αν όχι πώς σκοπεύετε να λειτουργήσετε

τους ξενώνες και τα οικοτροφεία του Νο-

σοκομείου χωρίς τους ιατρούς και τους νο-

σηλευτές τους;

3) Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς

των κλινικών, πως προτίθεστε να λειτουρ-

γήσετε τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκο-

μείου, με δεδομένη την απομάκρυνση του

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού; 

Δικαιώνεται η παρέμβαση της Εύης Χριστοφιλοπούλου και των

κατοίκων του Κορωπίου που ζητούσαν τη μετακίνηση της στά-

σης των λεωφορείων  Χ96 και Χ97 του Ο.Α.Σ.Α. από τη λεω-

φόρο Βάρης – Κορωπίου στην οδό Αναπαύσεως. 

Μετά από σχετική ερώτηση που υπέβαλε η βουλευτής Περιφέ-

ρειας Αττικής πριν από ένα μήνα περίπου, το Υπουργείο Μετα-

φορών και ο Ο.Α.Σ.Α. απάντησαν θετικά, δεσμευόμενοι ότι θα

πραγματοποιήσουν αυτοψία για την εξεύρεση της κατάλληλης

θέσης για τη νέα στάση στην οδό Αναπαύσεως. 

Η νέα στάση αναμένεται να εξυπηρετήσει τόσο τους εργαζόμε-

νους στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όσο και τη μετακί-

νηση των φοιτητών που  σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Την επέκταση της Λεωφορειακής Γραμμής Α5

(Αμαξοστάσιο Ανθούσας- Αθήνα και αντιστρό-

φως) μέσω της Λ.Μαραθώνος έως την είσοδο

του οικισμού Πανοράματος είχε ζητήσει με

ερώτησή της προς τον Υπουργό Μεταφορών η

βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Εύη Χριστοφι-

λοπούλου, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση

χιλιάδων πολιτών που χρησιμοποιούν το Μετρό

και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο. 

Παρά το διαρκές και δίκαιο αίτημα των κατοίκων

της περιοχής, το Υπ. Μεταφορών και Επικοινω-

νιών αρνείται την επέκταση της γραμμής σε

σχετική του απάντηση, με το σκεπτικό ότι το

ήδη υπάρχον δίκτυο μεταφορών επαρκεί για

την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Επίσης κρίνει

ότι η λεωφορειογραμμή Α5, ως κύριος συγκοι-

νωνιακός άξονας δεν μπορεί να έχει μεγάλο μή-

κος. 

«Κωφεύει το Υπουργείο Μεταφορών 

στις ανάγκες μετακίνησης των Παλληνιωτών»

Οξύτατο πρόβλημα σχολικής

στέγης αντιμετωπίζουν όλα τα

σχολεία του Δήμου Γέρακα τό-

σο στην Πρωτοβάθμια όσο και

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-

ση, αφού σε όλα σχεδόν τα

σχολικά κτίρια λόγω έλλειψης

αιθουσών, οι μαθητές κάνουν

μάθημα σε κοντέινερς στον

προαύλιο χώρο των σχολείων

τους.

Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαί-

τερα έντονο για το σχολικό

κτίριο το οποίο ενώ στεγάζει

το 3ο Γυμνάσιο φιλοξενεί και

το 2ο Λύκειο Γέρακα, με απο-

τέλεσμα στο κτίριο να φοιτούν

ταυτόχρονα περίπου εξακόσιοι

μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται

σε κινητοποίηση διεκδικώντας

την κατασκευή νέου σχολικού

κτιρίου.

Το 2ο Λύκειο Γέρακα πριν μία

εξαετία επρόκειτο να στεγα-

στεί στο χώρο που σήμερα

στεγάζεται το Καλλιτεχνικό

Γυμνάσιο-Λύκειο Γέρακα. Απο-

φασίστηκε τότε, προσωρινά

και για μία διετία να φιλοξενη-

θεί στο κτίριο του 3ου Γυμνασί-

ου, όμως η απόφαση αυτή μετά

τη διετία εξακολούθησε να

ισχύει κι έτσι τα δύο σχολεία

αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ

μεγάλο πρόβλημα στη λειτουρ-

γία τους. 

Οι περισσότερες αίθουσες,

όπως και η αίθουσα φυσικής &

χημείας του σχολείου είναι χω-

ρισμένες στα δύο, με αποτέλε-

σμα οι μισοί σχεδόν μαθητές

για να βγουν από τις αίθουσές

τους στους διαδρόμους, πρέ-

πει να περάσουν μέσα από άλ-

λες αίθουσες διδασκαλίας,

αφού δεν έχουν απευθείας

έξοδο σ’ αυτούς. Πράγμα που

αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή

των μαθητών σε περίπτωση

σεισμού ή πυρκαγιάς.

Προτίθεται η κυβέρνηση να

προχωρήσει στη μεταστέγαση

του 2ου Λυκείου σε άλλο δη-

μοτικό χώρο; 

Πανάκριβη η βενζίνη στις εθνικές οδούς

Μέτρα για τον έλεγχο των υψηλών τιμών πώλησης βενζίνης

από  τα πρατήρια, που λειτουργούν στις Εθνικές οδούς ζητάει

με ερώτησή του ο βουλευτής Φώτης Κουβέλης.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι  τα Σαββατοκύριακα οι  διαφορές στις τι-

μές, τις οποίες παρουσιάζουν τα λειτουργούντα πρατήρια στις εθνικές

οδούς της χώρας, ξεπερνούν τα 30 λεπτά/ ανά λίτρο βενζίνης, τονίζει

στην ερώτηση που κατέθεσε στους αρμόδιους Υπουργούς.

Πρόβλημα σχολικής στέγης 

στο 3ο Γυμνάσιο & 2ο Λύκειο του Γέρακα
Οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Κώστας Καζάκος, 

Λιάνα Κανέλλη & Σπύρος Χαλβατζής ερωτούν
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 9, ΤΕΤΑΡΤΗ 12 & ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11

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



ΕΒΔΟΜΗ  8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

. . . γ ια την υγειά μας

Η ελιά ως αυτοφυές δέντρο - αγριελιά – πρωτοεμφανί-

στηκε στην ανατολική Μεσόγειο εκεί δηλαδή όπου ανα-

πτύχθηκαν ορισμένοι από τους αρχαιότερους πολιτι-

σμούς. Έτσι, η ελιά συνυπάρχει με τους λαούς της Με-

σογείου, έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα και τις συ-

νήθειές τους και, έχοντας ξεπεράσει τα όρια του τοπίου,

έχει αφήσει τα ίχνη της σε όλους τους πολιτισμούς που

αναπτύχθηκαν στα παράλια της. Από αρχαιοτάτων χρό-

νων εμφανίζεται στους μύθους, στις παραστάσεις και

στην ιστορία των λαών της. Το ελαιόδεντρο αποτελούσε

ανέκαθεν σύμβολο ευημερίας, ειρήνης, γονιμότητας και

ευφορίας. 

Η Ελλάδα είναι η

τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός

εδώδιμων ελιών

και ελαιόλα-

δου παγκο-

σμίως και

κατέχει το 16%

της διεθνούς αγοράς

ελαιόλαδου. 

Η εδώδιμη ελιά (Olea Europea,

Oleaceae), αποτελεί βασικό προϊ-

όν του Ελλαδικού χώρου και χρησιμοποιείται ευρέως στη

Μεσογειακή διατροφή, αλλά και σε χώρες εκτός αυτής

(Ευρώπης, Αμερικής και Αυστραλία), λόγω της ευχάρι-

στης γεύσης και του αρώματος του προϊόντος. Ως τρό-

φιμο, χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη περιεκτικότητά της

σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως πολυφαινόλες, μονοα-

κόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε, Α κ.α., οι οποίες παί-

ζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη διαφόρων ασθενει-

ών, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και νευροεκφυλι-

στικές παθήσεις. 

Η κατανάλωση της ελιάς έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει

σημαντικά στην υγεία του ανθρώπου. Έρευνες έχουν δεί-

ξει ότι η συστηματική κατανάλωση της, σε συνδυασμό με

άλλα συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής, μπορεί να

συμβάλει θετικά στην πρόληψη εμφάνισης διαφόρων ει-

δών καρκίνου (π.χ. του στομάχου, του παχέως εντέρου,

λευχαιμίες κ.α.), καρδιαγγειακών νοσημάτων (στεφανι-

αία νόσος), της σκλήρυνσης κατά πλάκας κ.α.  Τα συστα-

τικά της, όχι μόνο διατίθενται στον ανθρώπινο οργανι-

σμό, αλλά και ενισχύουν την άμυνά του σε καταστάσεις

οξειδωτικού στρες και φλεγμονής, καθώς έχει αποδει-

χθεί ότι έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες ενάντια σε πα-

θογόνους μικροοργανισμούς, όπως είναι το Ελικοβακτη-

ρίδιο του πυλωρού, το οποίο συνδέεται στενά με τον

καρκίνο του στομάχου, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτι-

κές και αντιυπερτασικές ιδιότητες. 

Αγγελική Κουντούρη
Κλινική Διατροφολόγος, Phd

Συνεργάτης Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού Κέντρου 

Βάρης ΨυχοΣύνθεση

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ευρωπαϊκή Εκφραση” με την υποστήριξη

του Δήμου Μαρκοπούλου προγραμματίζουν εκδήλωση με θέμα: “Μεσο-

γειακή Διατροφή και τοπική Ανάπτυξη”, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις

6μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δήμου.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής

ως σημαντικής παραμέτρου για την ανθρώπινη υγεία, η ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση για τις ευεργετικές επιπτώσεις της στην τοπική

οικονομία με την αύξηση κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και ενί-

σχυση των τοπικών παραγωγών, την ανάπτυξη της αγροβιοποικιλότη-

τας (τοπικές ποικιλίες), τη μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων, όπως και

τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού με τη μεσογειακή δια-

τροφή, προωθείται η τοπική παραγωγή και κατανάλωση, χωρίς να

απαιτείται μεταφορά των τροφίμων σε μεγάλη απόσταση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

18:00-18:15 Έναρξη Εργασιών Ημερίδας

Συντονισμός:  Δρ Νίκος Γιαννής, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής

18:15-18:30 Χαιρετισμοί Φώτης Μαγουλάς, Δήμαρχος Μαρκοπού-

λου

18:30-20:00 Εισηγήσεις Κων/νος Δαρεμάς, Αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου

Μεσογειακή Διατροφή & Τοπική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Δήμου Μαρ-

κοπούλου

• Λαμπρινή Μπαγλατζή, Παιδίατρος-Διατροφολόγος

"Μεσογειακή Διατροφή-Νέοι & Παρεμβάσεις"
• Σωτ. Παπασωτηρίου, Διευθύνων Εταίρος της ΕΚΟΜΕ.

“Μεσογειακή Διατροφή & Επιχειρηματική Δραστηριότητα"
• Αναπλιώτη Ελένη, Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-

σμού-Msc 

"Η σημασία της διατροφής & της άσκησης στα παιδιά και στους εφήβους".
Συζήτηση

Μεσογειακή Διατροφή &

Τοπική Ανάπτυξη

Κάθε χρόνο 1-7 Νοεμβρίου γιορτάζεται η εβδομάδα του Μη-

τρικού Θηλασμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

“Υποστήριξη μητέρων: Στοχεύοντας το Χρυσό Μετάλλιο!
Όλοι κερδίζουν”

Αυτός είναι ο φετινός στόχος της εβδομάδας του Μητρικού

Θηλασμού. Καθένας που υποστηρίζει μια γυναίκα που σκοπεύ-

ει να θηλάσει ή μια γυναίκα που θηλάζει το παιδί της, αξίζει ένα

Χρυσό Μετάλλιο.

Το επίσημο Ολυμπιακό σύμβολο των πέντε χρωματιστών και

συνδεδεμένων κύκλων είναι ιδεώδες για να περιγράψει τους

πέντε κύκλους υποστήριξης για το μητρικό θηλασμό. 

Η ανάγκη μιας μητέ-

ρας για υποστήριξη

είναι παρόμοια με

την ανάγκη ενός

Ολυμπιακού αθλη-

τή· ο οποίος για να

πετύχει τους στό-

χους του και τα με-

τάλλια, χρειάζεται

οπωσδήποτε την

υποστήριξη της οι-

κογένειας – των

προπονητών – των

μελών της ομάδας

και της κυβέρνησης.

Οι μητέρες που θηλάζουν χρειάζονται παρόμοια υποστήριξη,

κύκλοι της υποστήριξης πρέπει να είναι:

– Οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο

– Σύστημα υγείας

– Εργασιακό περιβάλλον

– Κυβέρνηση/ Νομοθεσία

– Αντιμετώπιση κρίσεων και επειγουσών αναγκών

Πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν ότι η υποστήριξη στις μητέρες

παρατείνει σημαντικά τον αριθμό των μηνών του θηλασμού και

βοηθάει πολύ στην προώθηση του αποκλειστικού θηλασμού.

Αξίζει να αναφέρουμε τη μοναδικότητα του μητρικού θηλασμού

τόσο για το βρέφος όσο και για τη μητέρα και την κοινωνία.

– Η ιδανική σύνθεσή του βοηθά για τη σωστότερη σωματική

ανάπτυξη, προστατεύει από λοιμώξεις του αναπνευστικού,

διάρροιες, άλλες λοιμώξεις, προλαμβάνει την παχυσαρκία, το

διαβήτη, το άσθμα, τις αλλεργίες, τον παιδικό καρκίνο, αυξάνει

τον δείκτη νοημοσύνης και χτίζει το δεσμό μητέρας παιδιού με

τον καλύτερο τρόπο.

– Προστατεύει την μητέρα από τον καρκίνο του μαστού, τον

καρκίνο του ενδομητρίου και την οστεοπόρωση. Δεν χρειάζε-

ται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία – κόπο και δεν έχει οικονομι-

κή επιβάρυνση για την οικογένεια. 

– Οι κοινωνίες έχουν μειωμένα έξοδα λόγω της αποφυγής μο-

λύνσεων, παχυσαρκίας, διαβήτη και αγοράς υποκατάστατων

μητρικού γάλακτος. Επίσης πρέπει να αναφερθούμε και στα

σκουπίδια που αυξάνονται από τις συσκευασίες και επιβαρύ-

νουν το περιβάλλον. 

Ολα αυτά μας δείχνουν την υποχρέωση που έχουμε να στεκό-

μαστε κοντά και να στηρίζουμε τη μητέρα που θέλει να θηλά-

σει, τη μητέρα που θηλάζει.

Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, μπορούν να απευθύνονται οι μητέρες

που θηλάζουν ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το θηλασμό

και χρειάζονται συμβουλές. Τηλ. 213 2030.311 Μαιευτικό Τμήμα

Πόπη Γιαλεδάκη

Μαία, ΜSC

Μητρικός θηλασμός 
Στοχεύοντας το Χρυσό Μετάλλιο! 

Όλοι κερδίζουν.

«Προστασία από τον 

Καρκίνο του Μαστού»

Ενημερωτική Ημερίδα από τα 

Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης, 

10 Νοεμβρίου

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την «Προστασία από τον

Καρκίνο του Μαστού» διοργανώνουν το Υπουργείο Υγεί-

ας, η Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας, τα Δημοτικά Ιατρεία

και το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παλλή-

νης.

Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο και πιο δυνατό όπλο ενα-

ντίον του καρκίνου, μιας ασθένειας που ταλαιπωρεί εκα-

τομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Με αυτό το σκεπτικό και με στόχο να ενημερωθούν οι δη-

μότες της πόλης για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται

με τη συγκεκριμένη ασθένεια, στις 10 Νοεμβρίου, στις

6:30 το απόγευμα, η γυναικολόγος και πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Εταιρίας Μαστολογίας Λύδια Ιωαννίδου-Μουζά-

κα, θα αναλύσει το θέμα και θα συζητήσει με τους δημό-

τες για όλα όσα αφορούν την ασθένεια. 

Εισηγητής της ημερίδας θα είναι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνι-

κής Πολιτικής και γιατρός,  Μαχμούντ Αουαντάλλα. Η

ημερίδα θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του «ΦΕΣ Η

ΚΑΝΤΖΑ» (Πλατεία Καλλιθέας-Κάντζα).

Η Ελιά (οlea europaea) και τα οφέλη της
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Ελεγχοι της Νομαρχίας επέβαλαν πρόστιμα και

ποινές σε επιχειρήσεις τροφίμων

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑ 07/11/2008

Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37 Αρ. Πρωτ. 31

Τ.Κ. 19 001

Τηλ. 22990-69240 fax: 22990-67900

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Κερατέας στα πλαίσια υλοποίη-

σης των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» σε συνεργασία με την

Γ.Γ.Α. προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) Καθηγητών Φυσικής Αγω-

γής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αντιμι-

σθία από 27.11.08 έως 13.09.2009.

Ειδικά Τυπικά Προσόντα: Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Η μοριοδότηση που θα εφαρμοστεί είναι αυτή που προβλέπεται από

το Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α. όπως αναφέρεται στην αναλυτική

προκήρυξη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και ειδικότητας, της ημεδαπής ή

της αλλοδαπής και αναγνώριση από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

3. Βιογραφικό Σημείωμα

4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1588/86) ότι είναι άνεργος/ η  και ότι τα

στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείω-

μα είναι αληθή. 

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένη.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Νόμιμα παραστατικά με τα οποία πιστοποιείται η προϋπηρεσία στα

προγράμματα άθλησης για όλους π.χ. ένσημα, βεβαίωση εργοδότη.

8. Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται

στο βιογραφικό σημείωμα και αποτελούν κριτήριο επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία

του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Κερατέας από όπου μπορούν

να παραλάβουν την προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την

τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Σταύρος Ιατρού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Σεμινάριο με σκοπό την εκ-

παίδευση επιθεωρητών/κύ-

ριων επιθεωρητών στα Συστή-

ματα Διαχείρισης Ποιότητας

(ISO 9001:2000)  καθώς και

επιθεωρητών/επικεφαλής επι-

θεωρητών Συστημάτων Υγιει-

νής και Ασφαλείας Τροφίμων

(ISO 22000:2005) στις 1-5 Δε-

κεμβρίου 2008 και 24-28 Νο-

εμβρίου 2008 αντίστοιχα θα

πραγματοποιήσει η EUCAT

S.A. 

Στα συγκεκριμένα προ-

γράμματα που είναι πιστο-

ποιημένα από το IRCA

έχουν δυνατότητα συμμε-

τοχής επιχειρήσεις, φοιτη-

τές ανωτέρων και ανωτά-

των εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των καθώς και επαγγελμα-

τίες που ενδιαφέρονται να

ακολουθήσουν τις προκλή-

σεις της εποχής και να

οδηγήσουν την επιχείρησή

τους σε βελτίωση της

ανταγωνιστικής της θέσης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττικής, αποφασίστηκε:

1.Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

5.000 στην επιχείρηση: 

CRETA FARM ABEE, 23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών -

Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής. 

Στην εγκατάσταση εντοπίστηκαν ελλείψεις

στις υποδομές, τις πρακτικές διαχείρισης ζωι-

κών υποπροϊόντων καθώς και το σύστημα αυ-

τοελέγχου H.A.C.C.P

2. Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

2.000 στην επιχείρηση (εγκατάσταση επεξερ-

γασίας γαλακτοκομικών): ΒΙΟΓΑΛ ΜΩΚΟΣ

0.Ε., 7ο ΧΛΜ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Κο-

ρωπί.

Η επιχείρηση παρουσίαζε ελλείψεις στην υπο-

δομή και τις πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας

των τροφίμων. Ελλείψεις στον έλεγχο της

ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων. Δεν

διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προϊό-

ντων που παράγονται. Καθώς και ελλείψεις

στο σύστημα αυτοελέγχου H.A.C.C.P..

3. Η επιβολή προστίμου € 1.000 στην επιχεί-

ρηση: ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΡΑ, Λέρου 4, Βάρη.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθη-

καν 84 κιλά προϊόντων ζωικής προέλευσης, τα

οποία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα για αν-

θρώπινη κατανάλωση. Επίσης, εντοπίστηκαν

ελλείψεις στην υποδομή και τις πρακτικές υγι-

εινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

Επιπλέον, υποβλήθηκαν μηνύσεις για τις

παρακάτω αγορανομικές παραβάσεις:

1. ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΣΦ/ΤΑΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ,

Άνδρου 6, Λιανή Άμμος, Χαλκίδα

Δείγμα «Παραδοσιακό τσουρέκι» των 45 gr.,

βρέθηκε μη κανονικό τόσο ως προς την επι-

σήμανση, διότι ενώ αναγράφει ότι είναι «Χω-

ρίς συντηρητικά», εντοπίστηκε να περιέχει

συντηρητικό.

2. KRAFT FOODS HELLAS SA, Φ. Γκινοσάτη

19, Μεταμόρφωση Αττικής.

Δείγμα μαργαρίνης με μειωμένα λιπαρά 60%,

«Valle φυσική πηγή ωμεγα-3», σε συσκευασία

των 250γρ., μετά από αναλύσεις στο Γενικό

Χημείο του Κράτους, βρέθηκε ότι βάση της

χημικής σύστασης θα έπρεπε να φέρει την

ένδειξη «αλατισμένη», διότι περιέχει αλάτι

σε ποσοστό άνω του 0,2%.

3. VIVARTIA ABEE, ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΟΠΟΙΙΑΣ &

ΖΑΧΑΡΟΣΩΝ, Μεταμόρφωση Αττικής.

Δείγμα «Παραδοσιακό τσουρέκι με μαστίχα

και μαχλέπι - 7 days home», σε συσκευασία

των 400 gr, βρέθηκε μη κανονικό τόσο ως

προς την επισήμανση, διότι δηλώνει ότι είναι

«Παραδοσιακό», ενώ περιέχει συντηρητικό,

σταθεροποιητές κλπ.

4.  ΜΕTRO AEBE, Λ. Αθηνών 24 & Φ. Δέδε,

Αχαρναί Αττικής.

Δείγμα «Μαρμελάδα Βύσσινο – Bell Royal,

Zentis», σε συσκευασία των 250γρ., μετά από

αναλύσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους,

βρέθηκε ότι βάση της χημικής της σύστασης

δεν θα έπρεπε να φέρει την ένδειξη «ΜΑΡ-

ΜΕΛΑΔΑ» διότι περιέχει διαλυτή ξηρά ουσία

σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου.

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: Β141543/27-10-2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ΄ αριθμ.: 11/2008
Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έρ-

γου:

«ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες-Παροχή
Εγγράφων-Αποστολή των Προσφορών:
Αντίγραφα της παρούσας και, ενδεχομένως, διευκρινί-
σεις σχετικά με τους όρους της, μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι να ζητήσουν από την αρμόδια Διεύθυνση Προ-
μηθειών  Β4 γραφείο 235, κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στο τηλέφωνο
2109989594-595-596, ΦΑΧ 2109989593-2109989589.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες
κείμενο του Τεύχους της Διακήρυξης θα διατίθεται και
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύ-
θυνση http://www.oaed.gr–e-mail
nmosxonas@oaed.gr.

3. Είδος σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο / Πρόγραμμα
Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε. Το έργο
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΟΑΕΔ. 

5. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης:  
Επιλογή αναδόχου του έργου: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ». 

6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κατά τόπους Υπηρε-
σίες του ΟΑΕΔ.

7. Συνολικός προϋπολογισμός: «2.754.625,00» €, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% ή 3.278.003,77
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την Επιλογή ανα-
δόχου του έργου: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» 

8. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης:
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.  

9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
Η Εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 5% της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ ήτοι «163.900,18» €
Η  Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα  καλύπτει το 10% της συ-
νολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.

10. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Εξ
ολοκλήρου από πόρους του ΟΑΕΔ. (Η αμοιβή του ανα-
δόχου θα καταβάλλεται ανά μήνα για μεν τα κτίρια της
Διοίκησης του Οργανισμού από την Δ/νση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών μετά από βεβαίωση της Δ/νσης Διοικη-
τικού, για δε τις λοιπές Υπηρεσίες  από την αντίστοιχη
αρμόδια Περ/κή Δ/νση του Οργανισμού, μετά από βε-
βαίωση του Δ/ντή της κάθε Υπηρεσίας, για την καλή
εκτέλεση των εργασιών και την προσκόμιση κατάστα-
σης του προσωπικού που ασχολήθηκε .

11. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα-
ση των παρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώ-
σεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών,
χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους:
Σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως -46  ή   52 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005

12. Αναγκαίες διαπιστώσεις για την αξιολόγηση των
ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τε-
χνικών ικανοτήτων τους:

Σύμφωνα, το άρθρο 47 της Οδηγίας : α) Σχετικά έντυ-
πα  «Ε «της  αρμόδιας Δ.Ο.Υ. β) Ισολογισμούς ή απο-
σπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και Σύμφωνα με τα άρ-
θρα 45 έως 52 της Οδηγίας:
Κατάλογο με τα κυριότερα έργα της τελευταίας τριετίας

13. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος των
παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμ-
βαση:
1) Δεν απαιτείται νομική μορφή πριν την κατακύρωση
2) Θα περιβληθεί ορισμένη νομική κατόπιν συμφωνίας με την
ένωση ενόψει της ικανοποιητικής εκτέλεσης της σύμβασης.  

14. Είδος διαδικασίας: «Ανοικτή»

15. Κωδικός Ταξινόμησης: CPV 74.60.00.00-5

16. Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προ-
σφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο
τεύχος της Διακήρυξης.

17. Προθεσμία για την κατάθεση- παραλαβή των προ-
σφορών:
Α) Αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι την ημε-
ρομηνία ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού,
στο Γενικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Οργανι-
σμού,  Εθνικής Αντίστασης  8  ΤΚ 17456 Άλιμος, ήτοι
μέχρι 16-12-2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 πμ.

Β) Ταχυδρομικώς στην παραπάνω Δ/νση ως συστημένες.
Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα θεωρη-
θούν εμπρόθεσμες μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την
προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού,
ήτοι μέχρι την 15-12-2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30
μ.μ. 

18. Όροι για τη λήψη Τεχνικών Προδιαγραφών και συ-
μπληρωματικών εγγράφων για υποβολή εγγράφως αιτή-
ματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινή-
σεις: Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους, ζητηθούν
έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ΄αυτούς, μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας Διακ/ξης μπορούν να ζητού-
νται μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.
2 περ. α του ΠΔ 118/07 και παρέχονται το αργότερο
τρεις (3) ημέρες πριν από την εκπνοή της ως άνω προθε-
σμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδια-
φερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίδονται το αργότερο εντός έξι (6)
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης
δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07.

19. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα

20. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος
της προσφοράς: έξι (6 ) μήνες ή (180) ημέρες από την
επόμενη της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, ήτοι
μέχρι  16-06-2009.

21. α) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου.
β) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

22. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα-Νομικά
πρόσωπα- Ενώσεις – Συμπράξεις 

23. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κα-
τά το άνοιγμα των προσφορών: Οι ίδιοι ή εξουσιοδο-
τημένα από αυτούς πρόσωπα.  

24. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην
Ε.Ε.: 24-10-2008

25. Ημέρα ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνι-
σμού: 16-12-2008, Ώρα 11.00 πμ, ημέρα TΡITH, στη Δι-
οίκηση του ΟΑΕΔ, Δ/νση Εθνικής Αντίστασης 8, Άλι-
μος στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΉΣ
Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σεμινάρια  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Η Νομαρχία και η Διεύθυνση Γεωργίας Ανατο-

λικής Αττικής  (Τμήμα Αγροτικής Οικιακής Οι-

κονομίας) διοργανώνουν σεμινάρια βραχείας

εκπαίδευσης στην Τεχνολογία Τροφίμων στην

Παιανία στην αίθουσα του Εκπολιτιστικού Συλ-

λόγου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

10-11-2008

16:00-18:30 Μεταποίηση φρούτων με ζάχαρη-

Παρασκευάσματα με βάση το ρόδι. Ομιλήτρια

η Νικολακοπούλου Αγάπη

17-11-2008

16:00-18:30 Μεταποίηση φρούτων με ζάχαρη-

Παρασκευάσματα με βάση το κυδώνι Ομιλή-

τρια η Νικολακοπούλου Αγάπη

Πληροφορίες  στο 2106032986
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Δεν καταφέρανε να προκριθούν στην τελι-

κή φάση του Πανελλήνιου ομαδικού πρω-

ταθήματος εφήβων/ νεανίδων επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης οι αθλητές και αθλή-

τριες του ΑΡΗ 2006.  Άλλωστε η πρόκριση

ήταν σχεδόν αδύνατη αφού οι αθλήτριες

πηγαίνουν ακόμη στο Δημοτικό σχολείο

και στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν

αθλητές και αθλήτριες μέχρι και την Γ’ τά-

ξη Λυκείου.

Η ομάδα των νεανίδων λοιπόν πέτυχε μια

νίκη με 4-1 επί του Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

και έχασε με 4-0 από τον Α.Ο. ΝΕΟΥ ΦΑ-

ΛΗΡΟΥ. 

Την ομάδα του ΑΡΗ 2006 αποτελούσαν οι

αθλήτριες Στραϊτούρη Ελένη, Ιαμπάλο-

γλου Ιφιγένεια και Πατεράκη Στέλλα. 

Την ομάδα των εφήβων, που αποτελούσαν

οι αθλητές Ψαρράς Κωνσταντίνος, Βωβός

Ιάσων και Δημητρόπουλος Γιάννης, απέ-

κλησαν από την τελική φάση οι ομάδες της

Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (4-0) και Γ.Ν.Ο.

ΑΡΗΝ ΝΙΚΑΙΑΣ (4-1).

Τη μοναδική νίκη στον αγώνα με τον ΑΡΗ

ΝΙΚΑΙΑΣ πέτυχε ο αθλητής Ψαρράς Κων-

σταντίνος. 

Έξω από την τελική φάση 

Πανελλήνιων αγώνων έμεινε 

ο “ΑΡΗΣ” Βούλας

Ούτε σετ χαμένο

Παράλληλες εκδηλώσεις 

του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών

Την επέλασή του στο φετινό

πρωτάθλημα συνέχισε το

Μαρκόπουλο, περνώντας

χωρίς πρόβλημα και από την

δύσκολη έδρα του Άρη. 

Το 3-0 αντικατοπτρίζει σε με-

γάλο βαθμό την διαφορά των

δύο ομάδων και δείχνει την

δυναμική του Μαρκόπουλου,

που στα πρώτα ματς, πραγμα-

τικά δείχνει ομάδα έτοιμη για

τον τίτλο. 

Στον αγώνα όπως φάνηκε, οι

«κίτρινες» σε κανένα σημείο

δεν δυσκόλεψαν τα κορίτσια

του Γιώργου Λυκούδη, που ει-

δικά στο τρίτο σετ πραγματο-

ποίησαν υγιεινό περίπατο...

Το πρώτο βήμα για την πρό-

κριση του στις «16» του

Τσάλεντζ Καπ γυναικών

έγινε την Τετάρτη (5/11). 

Τα κορίτσια, στον πρώτο αγώ-

να στο Μαρκόπουλο, επικρά-

τησαν της Ραντνίσκι Βελιγρα-

δίου με 3-0 σετ. 

Μ. Γκαραγκούνη (Αρχηγός

ομάδας): Η Ραντνίσκι  ήταν

μια ομάδα σαφώς πολύ καλ-

λίτερη από εμάς, αλλά εμείς

καταφέραμε και μπήκαμε στο

δικό τους ρυθμό, κάναμε αρ-

κετά λάθη, τελικά κερδίσαμε

και αυτό έχει σημασία. Τώρα

πάμε με άνεση να παίξουμε

στο Βελιγράδι. 

Γ. Λυκούδης (προπονητής)

Ήταν ένα παιχνίδι, όχι ποιοτι-

κό, η ομάδα κέρδισε και έκα-

νε αυτό που έπρεπε. Στον

αθλητισμό δεν είναι πάντα

να κάνεις καλό παιχνίδι ση-

μασία έχει να κερδίζεις και

αυτό έγινε σήμερα. 

Γ. Στουραιτης πρόεδρος: Το

Σάββατο έχουμε το πρωτά-

θλημα με την Λάρισα, ο Νο-

έμβριος είναι ένας δύσκολος

μήνας, έχουμε τον Ηρακλή

στην Θεσσαλονίκη, τον Πα-

ναθηναϊκό, πρέπει να αντα-

ποκριθούμε, αισιοδοξούμε

ότι θα τα καταφέρουμε. 

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 

ΑΡΗΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 0-3 / Μαρκόπουλο - Ραντνίσκι Βελιγραδίου 3-0

Δηλώσεις

Ν.Ο.Β.

Υδατοσφαίριση
Πρώτοι οι μίνι παίδες

στο διεθνές τουρνουά 

Την πρώτη θέση στο διεθνές

τουρνουά μίνι παίδων που

διοργανώθηκε στο κολυμβητή-

ριο του Λαιμού από τις 30

Οκτωβρίου ως τις 2 Νοεμβρίου

κατέκτησε ο ΝΟΒ.

Αυτή ήταν η δεύτερη πρωτιά

σε τουρνουά μέσα σε δέκα

μέρες για την ομάδα του Φί-

λιππου Σακέλλη που συνέχι-

σε με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο την προετοιμασία της

για το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα.

Παρά τις απουσίες ορισμέ-

νων βασικών αθλητών ο ΝΟΒ

επικράτησε κατά σειρά των

Εθνικού, Ζέμουν, Πανιώνιο,

Ολυμπιακού (ημιτελικός) και

Παλαιού Φαλήρου (τελικός).

Η Ισοπαλία του Ν.Ο.Β.

τον έφερε μια ανάσα

από την πρώτη θέση 

Μία ανάσα από την κατάκτηση

της πρώτης θέσης του 14ου

ομίλου της Β’ προκριματικής

φάσης του LEN Trophy έφτασε

ο ΝΟΒ που αναδείχθηκε ισόπα-

λος 9-9 με τη διοργανώτρια

Βοϊβοντίνα.

Παρά την πολύ καλή εμφάνι-

ση οι παίκτες του Γιάννη

Γιαννουρή έχασαν την ευ-

καιρία να επικρατήσουν

αφού αστόχησαν στην τε-

λευταία επίθεση του αγώνα.

Έτσι πέρασαν ως δεύτεροι

στους «16» αφού είχαν τους

ίδιους βαθμούς με τη Βοϊβο-

ντίνα (7) αλλά με χειρότερη

διαφορά γκολ.

Αυτό σημαίνει ότι στην κλή-

ρωση για την επόμενη φάση

που θα πραγματοποιηθεί στις

9 Νοεμβρίου στη Βουδαπέστη

ο ΝΟΒ θα κληθεί να αντιμετω-

πίσει μία από τις πρώτες των

άλλων ομίλων (Κατάρο,

Μπαρτσελόνα, Χόνβεντ, Κα-

ζάν, Πανιώνιος, Ποσίλιπο, Ντι-

ναμό Μόσχας).

Στις εμπειρίες που αποκομίζει

η ομάδα μέσω του LEN Trophy

στάθηκε ο αρχηγός του ΝΟΒ,

Ζάχος Αφρουδάκης: "Είμαστε
ικανοποιημένοι από την πρό-
κριση στους "16" παρότι μας
μένει μία πικρία για το γεγονός
ότι χάσαμε την πρώτη θέση
στη διαφορά των γκολ [...] αυ-
τό που μετράει είναι ότι θα
αποκτήσουμε περισσότερες
ευρωπαϊκές εμπειρίες τις οποί-
ες χρειαζόμαστε γιατί είμαστε
νεανική ομάδα [...] στρέφουμε
πλέον την προσοχή μας στο
ελληνικό Πρωτάθλημα που ξε-

κινάει σε δύο εβδομάδες".

Στην Βόρεια Ελλάδα μεταφέρεται αυτό το Σαββατοκύρια-

κο, 8 και 9 Νοεμβρίου το ενδιαφέρον της ιππασίας. 

Στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Βορείου Ελ-

λάδας θα φιλοξενηθεί ο 2ος αγώνας του Κυπέλλου

Ελλάδας στην Υπερπήδηση Εμποδίων με τη συμμε-

τοχή ιππέων και αμαζόνων από όλη την Ελλάδα. 

Οι αγώνες και τις δύο ημέρες θα αρχίσουν στις 10.00

και θα περιλαμβάνουν την 1η ημέρα τις κατηγορίες

Νέων Ίππων ύψους 1.00 – 1.20μ., ένα αγώνισμα

ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.15μ., την κατηγορία

Αμαζόνων ύψους 1.20μ, και την Κατηγορία Β ύψους 1.30μ.

Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν οι κατηγορίες Γ ύψους 1.20μ,

Παίδων ύψους 1.10μ., Εφήβων ύψους 1.30μ. και Α και Νε-

αρών Ιππέων ύψους 1.40μ. 

Στον 1ο αγώνα, που είχε διεξαχθεί στον Ιππικό Όμιλο Κα-

λυβίων St George στις 25 και 26 Οκτωβρίου, νικήτριες

στις σημαντικές ηλικιακές κατηγορίες Παίδων, Εφήβων και

Ενηλίκων ήταν τρεις αμαζόνες. Η Έλενα Ιμιρζιάδη, η Ζέτα

Φούντα και η Κατερίνα Doubodel. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

 Ν
Ε

Α
 

Ο 2ος  αγώνας του κυπέλλου

στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα με τον κλασι-

κό Μαραθώνιο Αθηνών

2008 θα πραγματοποιη-

θούν  πολιτιστικές, εκπαι-

δευτικές και αθλητικές

εκδηλώσεις το Σαββατο-

κύριακο 8-9 Νοεμβρίου. 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 8 Νομεβρίου

9:00π.μ.-10:35π.μ.: 

Έναρξη 2ου Παγκοσμίου

Συμποσίου AIMS στο Συ-

νεδριακό Κέντρο Μαρα-

θώνα - Αφετηρία Μαρθω-

νίου Δρόμου. 

11:00π.μ.: Τελετή έναρ-

ξης του Κλασικού Μαρα-

θωνίου Αθηνών 2008

στον Αρχαιολογικό χώρο

του Τύμβου στο Μαραθώ-

να (αφή φλόγας).

Θα ακολουθήσει λαμπαδη-

δρομία από τον Τύμβο μέ-

χρι την Αφετηρία του Κλα-

σικού Μαραθωνίου και τε-

λετή ανάδειξης της Ιστορι-

κής Αφετηρίας του 1896.

12:30μ.μ.: Άφιξη τελευ-

ταίου λαμπαδηδρόμου και

άναμμα βωμού - Τελετή

14:00μ.μ.: Αποκαλυπτή-

ρια γλυπτών δρομέων

Μαραθωνίου Δρόμου

δωρεά από την Λαϊκή

Δημοκρατία της Κίνας

στο Μουσείο Μαραθωνί-

ου Δρόμου.

14:45μ.μ. - 18:30μ.μ.:

Συνέχιση εργασιών 2ου

Παγκοσμίου Συμποσίου

AIMS. 

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

9:00π.μ.:

Εκκίνηση Μαραθωνίου

Δρόμου στις εγκαταστά-

σεις της Ιστορικής Αφε-

τηρίας Μαραθωνίου Δρό-

μου. 
ΜΜααρρκκόόπποουυλλοοvolley
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Εκδήλωση της Παναθηναϊκής 

Γλυφάδας Βούλας για την Οικογένεια

Ενα πολύ άσχημο τροχαίο έτυχε να εξελιχθεί μπροστά

στα μάτια μου, περιμένοντας σε παράπλευρο φανάρι.

Η άσκεφτη βιασύνη και η εξάρτηση της συμπεριφοράς

του οδηγού από τη συμπεριφορά του άλλου οδηγού,

οδήγησαν τρία αυτοκίνητα να γίνουν παλιοσίδερα, χω-

ρίς ευτυχώς σοβαρούς τραυματισμούς, γιατί φορούσαν

ζώνες!

Ο ο οδηγός του πρώτου οχήματος  που βρίσκεται μόνο

του στη φωτογραφία αποφασίζει την τελευταία στιγμή

να μην περάσει με κόκκινο και φρενάρει στριγγλίζοντας,

αλλά σταματάει μπροστά στο φανάρι. Ο δεύτερος οδη-

γός, προβλέποντας(!) πως θα περάσει με κόκκινο ο πρώ-

τος οδηγός μαρσάρει, αντιλαμβάνεται την τελευταία

στιγμή ότι δεν περνάει και σταματάει κι αυτός “ανάβο-

ντας” τα λάστιχά του.

Ο τρίτος οδηγός, πιστεύοντας ότι θα περάσουν οι δύο

πρώτοι το κόκκινο, αποφασίζει να το περάσει κι αυτός

και μαρσάρει, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Και έρ-

χεται το μοιραίο.

Πέφτει πάνω στο μεσαίο οδηγό, του οποίου το όχημα

φεύγει και χτυπάει τον πρώτο σταματήμένο οδηγό, που

με ένα αεροπλανικό βρίσκεται αμέτρητα μέτρα μπρο-

στά, χωρίς να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει.

Γι’ αυτό μην ερμηνεύεται τον προπορευόμενο οδηγό.

Μην περνάτε με τελειωμένο πορτοκαλί ή κόκκινο. Είναι

κρίμα να σκοτωνόμαστε άδικα.
Αννα Μπουζιάνη

Οταν το γκάζι προτρέχει της σκέψης...

Την παρουσίαση του βιβλίου «Οικο-

γένεια – ώρα μηδέν;» της καθηγή-

τριας του Παν/μίου Αθηνών Μερό-

πης Σπυροπούλου, πραγματοποίη-

σε, σε μια ωραία εκδήλωση, σε κε-

ντρικό ξενοδοχείο της Γλυφάδας η

Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

παράρτημα Γλυφάδας-Βούλας.

Συντονίστρια ήταν η δημοσιογρά-

φος Νίνα Γουδέλη, που μίλησε με

ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συγ-

γραφέα, την δε παρουσίαση του βι-

βλίου, με εγκωμιαστικά λόγια, έκα-

νε ο Αντιπρύτανης του Παν/μίου

Πελοποννήσου Ι. Παρασκευόπου-

λος.

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόε-

δρος της Παναθηναϊκής Μαίρη Πα-

ναγάκου –Δαμηλάκου η οποία

έκλεισε και την εκδήλωση με απο-

νομές αναμνηστικών πλακετών

στους συντελεστές. Θα ήταν παρά-

λειψη εάν δεν επισημαίναμε την

συμπαράσταση και την υποστήριξη

που απολαμβάνει η πρόεδρος από

το Διοικητικό Συμβούλιο που την

πλαισιώνει.

Παρευρέθη ο δήμαρχος Γλυφάδας

Γιάννης Θεοδωρόπουλος και πολ-

λές άλλες εξέχουσες προσωπικό-

τητες της τοπικής κοινωνίας, κα-

θώς και εκπρόσωπος του Μητροπο-

λίτη κ. Παύλου που είχε άλλα κα-

θήκοντα.

Το βιβλίο είναι μια αξιόλογη συμβο-

λή στο θέμα που διαπραγματεύεται

και οφείλουμε να πούμε ότι οι δια-

πιστώσεις επί της σημερινής εικό-

νας της οικογένειας είναι, δυστυ-

χώς, απολύτως ρεαλιστικές. Ως

προς τα αίτια βεβαίως υπάρχουν

διχογνωμίες. Οι αναγωγές του Ι.

Παρασκευόπουλου στον «πολιτικό

γάμο» και στην «κοινοκτημοσύνη»

των πάλαι ποτέ καθεστώτων του

λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλι-

σμού», δεν μπορεί να ληφθούν σο-

βαρά υπ’ όψιν και μόνον παλαιοσυ-

ντηρητικά σύνδρομα μαρτυρούν.

Αριστερά στη φωτογραφία η συγ-
γραφέας του βιβλίου Μερόπη Σπυ-
ροπούλου και δίπλα η πρόεδρος της
Παναθηναϊκής Μαίρη Δαμηλάκου.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η  υποψηφιότητα του Αντιδημάρχου Γρηγόρη Κω-

σταντέλου, έγινε με έμμεσο τρόπο, μέσω Στέλιου

Γκίκα, που στην αρχή της ομιλίας του, κι αφού είχε

ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ο Αποστολάτος,

συνεχάρη τον Αντιδήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλο

για την καταφανή(;), για την κατόπιν πληροφοριών(;)

υποψηφιότητά του και του ευχήθηκε «καλή επιτυ-

χία». Ο Κωνσταντέλος συγκατένευσε χαμογελώ-

ντας…
(Σ.Σ. όπως βλέπετε οι υποψηφιότητες δηλώνονται με διά-
φορους τρόπους και μέσω πολλών διαύλων).

Στα Καλύβια «Η Σύγχρονη Πόλη» 

με τον Νίκο Βολάκο

Στα Καλύνια η υποψηφιότητα του υποψηφίου Δημάρχου

Ν. Βολάκου, έγινε πιο ορθόδοξα. Σε συγκέντρωση που

πραγματοποίησε η «Δημοτική Κίνηση Λαγονησίου», Σύγ-

χρονη πόλη, έγινε παρουσίαση του νέου υποψηφίου με

πανηγυρικό τρόπο. 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Βολάκος, απευθυνόμενος

στους συγκεντρωμένους κατοίκους, αφού τους ευχαρί-

στησε τόνισε μεταξύ άλλων:

«Κάνοντας μια αναδρομή της Δημοτικής Κίνησης Λαγονη-
σίου για τις δημοτικές εκλογές του 2006, πρέπει να σας
θυμίσω ότι καταφέραμε να αποκτήσουμε φωνή στο δημο-
τικό συμβούλιο του Δήμου Καλυβίων με ένα εκπρόσωπο ο
οποίος μπορεί να προβάλλει τις θέσεις μας. (Σ.Σ. αναφέ-

ρεται στον Δημοτικό Σύμβουλο Παναγ. Αλεξανδράκη).

Το 2008 σήμερα, σας λέμε ότι η Δημοτική Κίνηση Λαγο-
νησίου «Σύγχρονη Πόλη» εκτός από φωνή αποκτήσαμε
και δυναμική. Για τη «Σύγχρονη Πόλη» δεν υπάρχουν κά-
τοικοι πάνω ή κάτω. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι και έχουν τα
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Απλά υποστηρίζουμε ότι
η περιοχή του Λαγονησίου έχει παραμείνει επιμελώς υπο-
βαθμισμένη…»

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Οι πρώτες υποψηφιότητες


