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Η Νομαρχία οργανώνεται
για ακραία καιρικά φαινόμενα

σελίδα 15

Αστυνομία είναι δημόσια υπηρεσία, επιφορτισμένη να

τηρεί τη νομιμότητα και να προστατεύει τη ζωή και την

περιουσία των πολιτών, από τους παραβάτες του κοινού

ποινικού νόμου.

Αυτός είναι ο ορισμός της Αστυνομίας σε μια δημοκρα-

τική και ευνομούμενη πολιτεία. Η διαφύλαξη της ασφά-

λειας των πολιτών. Σαν τέτοιος θεσμός είναι αποδεκτός

και επιθυμητός, γιατί είναι δεδομένη η παραβατικότητα

και η εγκληματικότητα από μέρους μερίδας κοινωνικών

μονάδων και ομάδων.

Αυτό όμως προϋποθέτει δημοκρατική και ευνομούμενη

πολιτεία. Η νομιμότητα προϋποθέσει κι

αυτή, ύπαρξη νόμων που θέτει και

αποδέχεται το κοινωνικό σύνολο, δια

των αντιπροσώπων του, στη σύγχρονη

κοινωνία. Αν η πολιτεία δεν είναι δημο-

κρατική ή είναι κατ’ επίφαση δημοκρα-

τική, οι νομικές διατάξεις δεν απηχούν

την κοινή αποδοχή και είναι μεροληπτι-

κές και άδικες, οι δε αστυνομικές δυ-

νάμεις υπηρετούν ένα δεσποτικό ή ολι-

γαρχικό κράτος, παραβιάζοντας τα αν-

θρώπινα δικαιώματα, τότε μετατρέπονται σε δυνάμεις

πραιτωριανών και το κράτος δικαίου, σε αστυνομικό

κράτος των κρατούντων και της ολιγαρχίας, στο οποίο

οι πολίτες έχουν όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον

ν’ αντιδράσουν.

Προς επιβεβαίωση αυτών των πολύ ολίγων και γενικών

θεωρητικών αρχών, ας δούμε πως τα περιγράφει ο ίδιος

ο Πρωθυπουργός πριν τέσσερα χρόνια, μετά τους ολυ-

μπιακούς αγώνες στην Αθήνα, στην εκδήλωση για την

«ημέρα της αστυνομίας»: «Η σημερινή μέρα είναι αφιε-
ρωμένη σ’ αυτούς που μοχθούν, που ξαγρυπνούν και
διακινδυνεύουν για να προστατεύουν τη ζωή και την πε-
ριουσία μας {…} από τις πιο βασικές υποχρεώσεις της
(πολιτείας και της Αστυνομίας) είναι η ασφάλεια των
πολιτών».
Και αμέσως μετά: «Είναι ημέρα δέσμευσης της Ελληνι-
κής Αστυνομίας για νέες προσπάθειες προσανατολι-
σμένες στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της,
την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου της, την ενδυνά-
μωση της σχέσης της με τους πολίτες». Πώς όμως;

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Όποιος δεν οργίζεται 

με την αδικία, 

είναι συνένοχος”.
Κικέρων

Εκποίηση δημοτικής γης
στη Βάρη για έργα

Σελίδα 9

Πολιτική επιθεώρηση 
το Δ.Σ. Βούλας
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Απολογισμός έργου

Γιατί επιλέγουν να είναι Μπάτσοι;
Όταν χτυπάει η καμπάνα

...χτυπάει για Σένα!

Μ’ όλο το σεβασμό προς τον άνθρωπο και την απερίγραπτη θλίψη της τραγικής μητέρας, θέτω ως υπόθεση του

συλλογισμού μου, το ερώτημα:

Τι έκανε (πώς αντέδρασε) η μητέρα του εκτελεσθέντος άνανδρα Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όταν σκοτώθηκε

επίσης άνανδρα και άδικα ο Μιχάλης Καλτεζάς;

Τι κάνουν σήμερα όλες οι μητέρες (και οι πατεράδες βεβαίως) για να μη βρεθεί αύριο το δικό τους παιδί στην τροχιά

μιας φονικής σφαίρας, ενός παρορμητικού, «νευρικού», ζόρικου, κοινωνικά απαίδευτου πραιτοριανού;

Μη δώσουν την απάντηση ότι «το δικό τους παιδί, είναι καλό και δεν ανακατεύεται με “τέτοια”». Συνέχεια στη σελ.3
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το είπε αμέσως μετά ο ίδιος ο Πρωθυ-

πουργός Κώστας Καραμανλής, αφού

υπενθύμισε το ιδιαίτερο αίσθημα  ασφά-

λειας που είχε εξασφαλιστεί στους Ελλη-

νες και στους επισκέπτες της χώρας μας,

«από την εξαιρετικά διακριτική παρουσία

των Σωμάτων Ασφαλείας» κι αυτό, «…με

απόλυτο σεβασμό στον κάθε πολίτη και τα

ατομικά δικαιώματα».

Αναφέρθηκε ακόμη, τότε στη «σχέση

εμπιστοσύνης» που πρέπει ν’ αναπτυχθεί

μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας «…με

απόλυτο σεβασμό (πάλι) στις ελευθερίες

και τα δικαιώματα των πολιτών».

Αυτά τα ωραία ή δεν εισακούστηκαν ή

κράτησαν λίγο ή για «λίγους» που είχαν

διαμορφώσει άλλες αντιλήψεις, ήταν

«λόγια του αέρα» και ως τέτοια τα χρη-

σιμοποίησαν για να αερίσουν ιδιαίτερα

στενόχωρα και ευαίσθητα μέλη τους.

Διότι λίγο μετά συνέβησαν γνωστά, γνω-

στότατα «σημεία και τέρατα» διαφθο-

ράς, αναποτελεσματικότητας, καταπίε-

σης, βίας και εξευτελισμού της προσωπι-

κότητας των ανθρώπων – για μερικά μά-

λιστα είχαν την αρρωστημένη σαδιστική

ευχαρίστηση να τα βιντεοσκοπούν (Α.Τ.

Ομονοίας) – ώστε να φθάσει ο διανοού-

μενος τ. Υπουργός Δημ. Τάξης Βύρων

Πολύδωρας (Ιούνιος 2007) να διερωτη-

θεί «τι αστυνομικό θέλουμε», «Ράμπο» ή

ευγενικό;

Βέβαια πρότεινα να βρεθεί «μια μόνιμη

ισορροπία ανάμεσα στα δύο»1.

Λες και δεν μπορεί να υπάρξει η σταθε-

ρή, αποφασιστική, υπεύθυνη και ευγενι-

κή συμπεριφορά, ακόμη και σ’ ένα παρα-

βατικό άτομο.

Αλλά γι’ αυτά απαιτούνται ψυχική ισορ-

ροπία, κοινωνική αντίληψη, κατάλληλη

εκπαίδευση και καθημερινή άσκηση.

Ε, αυτά λείπουν από το πλείστον ακόμη και

καλών αστυνομικών αποδεδειγμένα με σω-

ρεία παραδειγμάτων της καθημερινής πρα-

κτικής, βιντεοσκοπημένα και μη.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Η ίδια η ιστορική

πορεία της ελληνικής αστυνομίας, ανα-

παράγει την αντίληψη και την χαρακτη-

ρογραφία του «μπάτσου».

Η ελληνική αστυνομία δημιουργήθηκε,

λειτούργησε και αναπτύχθηκε σε εποχές

έντονης ταξικότητας. Υπηρέτησε εκ των

πραγμάτων μια συγκεκριμένη τάξη και

τα καθεστώτα που αυτή είχε επιβάλει,

θέτοντας την υπόλοιπη κοινωνία επί πο-

δός, υπό διωγμόν και καταπίεση. Καθε-

στώτα που είχαν υποβιβάσει και καθηλώ-

σει τον Ελληνα και τον κάτοικο αυτής

της χώρας σε υπήκοο!

Όταν 2500 χρόνια πριν οι Ελληνες δεν

ήταν υπήκοοι κανενός2. Ηταν κυρίαρχοι

πολίτες.

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία τριάντα

χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες

και αρκετά βήματα. Εχουν όμως να γί-

νουν ακόμα πάρα πολλά. Εχουμε και πι-

σωγυρίσματα και κακές επιρροές.

Ο αρμόδιος Υπουργός Προκόπης Παυλό-

πουλος προχθές, είπε στη Βουλή πως

απ’ τη μεταπολίτευση έπαψε η Αστυνο-

μία να είναι ο «σιδηρούς βραχίων» του

κράτους. Τον διέψευσε ο Κ. Μητσοτά-

κης, όταν τον καιρό της πρωθυπουργίας

του (1990-93) έτσι ακριβώς είχε προσα-

γορεύσει την ΕΛ.ΑΣ. Κι αυτή είναι η κρα-

τούσα αντίληψη στις τάξεις της. Ότι εί-

ναι εξουσία, γιατί «μπορεί να σε τυλίξει

σε μια κόλλα χαρτί…».

Γιατί εκεί που πήγαινε να εκδημοκρατι-

στεί η Αστυνομία, ήρθαν εκ δυσμών οι

νέες αντιλήψεις περί καταστολής, με

πρόσχημα την τρομοκρατία, ώστε πολ-

λοί αστυνομικοί (και πολιτικοί) υπέκυψαν

στον πειρασμό και οι αστυνομικοί – ιδιαί-

τερα τα «στρατιωτικά» τους τμήματα,

ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ειδικοί φρουροί κλπ., ξανά-

γιναν μπάτσοι!

Πολλοί νέοι που έβλεπαν με καλό μάτι

την αστυνομία, και ως εργασία, τώρα λέ-

νε «δεν θέλω να γίνω αστυνομικός και

να με φτύνουν».

Ποια όμως είναι η εκπαίδευσή τους;

(αφήνω την ψυχολογική τους κατάσταση

και υγεία. Εντεκα ψυχολόγους έχουν

όλους κι όλους, κι ας προβλέπονται

στους νόμους 60 θέσεις). Οσον αφορά

την εκπαίδευσή τους πήρα την εύγλωττη

απάντηση εκ των ένδον: «άλλα λένε τα

βιβλία, άλλα διδάσκονται, άλλα καταλα-

βαίνουν και άλλα πράττουν». Κι αυτό

ισχύει για τους αστυνομικούς υπαλλή-

λους που περνάνε και 2,5 χρόνια από τις

σχολές της Αστυνομίας. Για τους ειδι-

κούς φρουρούς ήταν αρκετοί τέσσερις

μήνες! Ευθύνη έχει και ο Σημίτης (το

1999) και πολύ περισσότερο τώρα, ο

Παυλόπουλος.

Οι ίδιοι όμως αστυνομικοί δεν έχουν

άποψη; Κάποιοι έχουν. Αλλά και το καλό

γάλα, άμα το ρίξεις σε ξυνισμένο, θα ξυ-

νίσει κι αυτό. Οι περισσότεροι και ιδιαί-

τερα όσοι βρίσκονται στη γραμμή κρού-

σης, έχουν αντικοινωνική ιδεολογία. Εί-

ναι ή γίνονται βίαιοι, είναι αυταρχικοί.

Επιλέγουν, κατά την έκφραση του Πολύ-

δωρα, να γίνουν «ράμπο». Είναι προφα-

νώς πιο εύκολο, σου δίνει αίσθηση υπε-

ροχής. Μισείς ακόμη εκείνα τα …καλό-

παιδα που σπουδάζουν με το περίσσευ-

μα ή το υστέρημα των γονιών τους, ενώ

εσύ, ο αστυνομικός, εργάζεσαι σκληρά

και πρέπει ίσως να κάνεις και δεύτερη

δουλειά, σε νυχτερινό, συνήθως, κέ-

ντρο. Νομίζεις και σε διδάσκουν έτσι, ότι

η καταστολή είναι πιο αποτελεσματική

από την επικοινωνία. Ο διάλογος εξ’ άλ-

λου, δεν είναι για σένα. Ετσι επιλέγεις

να γίνεις «μπάτσος».

«Μπάτσος» όμως σημαίνει αναποτελε-

σματική και επιζήμια τακτική για την κοι-

νωνία, και την εύρυθμη λειτουργία της.

Σημαίνει αντίσταση και αντίδραση. Ση-

μαίνει ρήξη και διάρρηξη της κοινωνικής

συνοχής. Σημαίνει διάψευση των καλο-

προαίρετων προθέσεων, μερίδας έστω,

πολιτών, να σε δούνε σαν χρήσιμο κι

εποικοδομητικό στοιχείο της κοινωνικής

λειτουργίας. Να σε δουν τουλάχιστον

και να σε σεβαστούν σαν εργαζόμενο. Κι

αν δεν το καταλαβαίνεις εσύ πρέπει να

το καταλάβουν οι υπηρεσιακοί και πολι-

τικοί προϊστάμενοί σου: χωρίς συνεργα-

σία και αποδοχή από την κοινωνία, είσαι

αναποτελεσματικός και σαν τέτοιος

άχρηστος και επιζήμιος. 

–––––––––––
1. ΒΗΜΑ 24.6.2007

2. Αισχύλος: Πέρσαι, Χορός: «Ούτινος

δούλοι κέκληνται φωτός ουδ’ υπήκοος»

στοιχ. 242.

Γιατί επιλέγουν να είναι Μπάτσοι;

Ευχαριστώ τους χειριστές των

σκαπτικών μηχανημάτων του Δή-

μου Κρωπίας και το πλήρωμα του

περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., που το

πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμ-

βρίου έκοψαν την κίνηση των

οχημάτων στην παραλιακή, στο

ύψος της Λουμπάρδας, προκει-

μένου να καθαρίσουν το δρόμο

από τις κατολισθήσεις που προ-

κάλεσε η καταρρακτώδης βροχή.

Γ.Δ.Ρ.
Ενας διερχόμενος οδηγός

Αποχώρησε διαμαρτυρόμενος

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Βουλιαγμένης, εν μέσω των

γεγονότων, Δευτέρα 8/12 ο επικεφαλής της μειοψη-

φίας Δημ. Τζιώτης ζήτησε προ ημερησίας να μην

πραγματοποιηθεί το συμβούλιο, λόγω του τραγικού

θανάτου του 15χρονου.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι «εκφράζουμε τη λύπη μας,

αλλά η ζωή συνεχίζεται» και βέβαια συνεχίστηκε το

Δ.Σ. και ο Δ. Τζιώτης αποχώρησε διαμαρτυρόμενος,

γιατί η πρότασή του δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος Δ. Κοντονής του απάντησε ότι «κα-
τεγράφη η πρότασή του» και ασφαλώς γράφτη-

κε στο …μαγνητόφωνο.

Σ.Σ. Σε τέτοιες περιπτώσεις ζητάτε να δευτερωθεί η
πρόταση (να υποστηριχθεί από έναν τουλάχιστον ακό-
μη σύμβουλο) και στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία.

Απόλυτης προστασίας 

το Οικοδομικό Τετράγωνο 79

Το Ο.Τ. που τόσα πολλά έχουμε γράψει κατά

καιρούς, (είχαν ξεκινήσει κατασκευές τένις από

ιδιώτη, τους σταμάτησαν, ξαναξεκίνησαν, έχασε

κάποια εκατομμύρια, έμεινε με τα μπετά το οι-

κόπεδο και σήμερα – ευτυχώς – μετά από έγ-

γραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ που ζητούσε από το Δήμο

να αποφασίσει περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβού-

λιο αποφάσισε να υπαχθεί στην απόλυτη προ-

στασία της λίμνης Βουλιαγμένης εκτός από το

χώρο στάθμευσης που θεωρήθηκε αναγκαίο να

διατηρηθεί.

Σε επόμενο φύλλο μας θα ασχοληθούμε πιο

αναλυτικά. 

Από το Δημοτικό  Συμβούλιο Βουλιαγμένης
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Γιατί, αλίμονο, «στους ξέγνοιαστους τους πρέπει να ‘ναι δού-

λοι», που λέει κι ο Παλαμάς, ενώ οι αρχαίοι, σοφοί και κοινωνι-

κοποιημένοι πρόγονοί μας, τους αμέτοχους –  αυτούς που δεν

ανακατεύονται με “τέτοια” - δεν τους θεωρούσαν φιλήσυχους,

αλλά άχρηστους – “αχρείους”1.

Οι νέοι μπορεί να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, κυρίως, και

τις απόψεις τους, με έντονο και ακραίο, συχνά, τρόπο. Ασυγκρά-

τητα, με οργή, με ανοίκεια και εκρηκτική, πολλές φορές, συμπε-

ριφορά. Επιλήψιμη ίσως, αλλά προτιμότερη από την απάθεια και

την παθητικότητα του καναπέ, της καφετέριας ή των ηλεκτρονι-

κών παιχνιδιών (video games).

Εξ’ άλλου, πώς είναι δυνατόν να αναμένουμε ψυχραιμία, πραό-

τητα, ήπιες αντιδράσεις από νέους, που από τη φύση τους, τις

ορμόνες τους, την αδρεναλίνη τους, υπερτερεί η παρόρμηση και

το συναίσθημα, να ζητάμε ψυχραιμία και σύνεση από ατάκτους

(μη συντεταγμένους) και απαίδευτους νέους, σε τακτικές κοινω-

νικών αγώνων, και να μη τα απαιτούμε από τους εκπαιδευμέ-

νους και συντεταγμένους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας!

Προβληματισμούς θέτουμε για τους αγανακτησμένους και “φιλή-

συχους” πολίτες που έσπευσαν, παραβλέποντας τον κύριο στό-

χο, το πρώτο θέμα, των μεθόδων, της τακτικής και των κατευ-

θύνσεων των μηχανισμών καταστολής, που έχουν οδηγήσει επα-

νειλημμένα, δεκάδες φορές μετά την μεταπολίτευση, στο φόνο

διαδηλωτών και άλλων, έστω ατίθασων νέων, στη βία και τον

εξευτελισμό πολιτών και στην προσβολή της ανθρώπινης προ-

σωπικότητας.

Ποιος λοιπόν, ανέχεται έστω, τις φωτιές και τις καταστροφές

των καταστημάτων. Όμως, αυτό είναι το θέμα; Αυτό είναι το ζη-

τούμενο ή το πρόσχημα για αποπροσανατολισμό;

Ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό: Το δικαίωμα στη ζωή, και στην

ελευθερία ή η περιουσιακή ζημία;

Τί έχει μεγαλύτερη αξία σ’ ένα “τροχαίο”; Η καταστροφή του αυ-

τοκινήτου ή η απώλεια της ανθρώπινης ζωής;

Γιατί την ευτυχία δεν την μετρούσαν (οι Ελληνες) με το χρήμα,

αλλά με την εκτίμηση των συμπολιτών τους2.

Ας ξαναγίνουμε Ελληνες. Ας ξαναγίνουμε δημοκράτες στην ου-

σία. Ας κοινωνικοποιηθούμε πάλι. Ας ξαναγίνουμε Ανθρωποι!

Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η έκρηξη κοινωνικής αναταραχής

των τελευταίων ημερών, - ακόμα και οι πυρπολήσεις και οι κατα-

στροφές -, άσχετα αν ήταν προβοκατόρικες πράξεις ή πράξεις

έξαλλης οργής και κοινωνικού μίσους – ένα είναι βέβαιο: Οι πρά-

ξεις κοινωνικής αναταραχής ήταν  πράξεις πηγαίας επαναστατι-

κότητας των νέων, απόλυτα δικαιολογημένες.

Δικαιολογημένες, από τη στέρηση ιδανικών και οράματος (“μου

σκοτώνουν τα όνειρά μου”, είπαν σε εκπομπές).

Δικαιολογημένες από μια “παιδεία”, που δεν τους μορφώνει - δεν

τους μορφοποιεί σε κοινωνικούς ανθρώπους - αλλά τους πελε-

κάει άξεστα.

Δικαιολογημένες από το φάσμα της ανεργίας, τη φτώχεια, την

ανασφάλεια, την αδικία, την έλλειψη προοπτικής.

Δικαιολογημένες από τα σκάνδαλα, το βόλεμα των ημετέρων,

την ομηρία και την επιλεκτική ατιμωρησία - για την οποία ευθύ-

νονται και διάκονοι της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό επαναστατούν.

Η επανάσταση δεν καταστέλλεται. Αναστέλλεται ή δικαιώνεται.

Κατ’ ελάχιστο, προσωρινά εκτονώνεται, με μερική έστω ικανο-

ποίηση των επιδιώξεών της.

–––––––––––––
1. Τον τε μηδέν τώνδε μετέχοντα, ουχ απράγμονα, αλλα΄αχρείον
νομίζομεν (Θουκυδίδης, Επιτάφιος Περικλέους).

2. Ισοκράτης, Πανηγυρικός: 76κ.επ. («ουδέ προς αργύριον την ευ-
δαιμονίαν έκρινον…)

Όταν χτυπάει η καμπάνα

...χτυπάει για Σένα!

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με αφορμή την αποτρό-

παιη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου εξέδωσε

το παρακάτω ψήφισμα: 
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής

1. Εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήρια και τη συμπαράστα-

ση στην οικογένεια του μαθητή.

2. Καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την

αποτρόπαιη δολοφονία και καλεί την ηγεσία της Αστυ-

νομίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να απομο-

νώσουν αυτού του είδους συμπεριφορές.

3. Ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και

4. Απαιτεί την πλήρη αναθεώρηση της εκπαίδευσης των

αστυνομικών ώστε να μην έχουμε επανάληψη παρόμοι-

ων τραγικών περιστατικών.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή

κυκλοφόρησε και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Νο-

μαρχίας Ανατ. Αττικής, στην οποία μεταξύ άλλων γρά-

φει:

Εμείς οι Γονείς, καταδικάζουμε την εν ψυχρώ δολοφονία του

15χρονου μαθητού από αστυνομικό το Σάββατο 6/12/08 στα Εξάρ-

χεια. Οι ευθύνες της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνο-

μίας και κατ΄ουσία όλης της κυβέρνησης, είναι πάρα πολύ βαριές. 

Το γεγονός είναι αποτέλεσμα του προσανατολισμού και της δια-

παιδαγώγησης των σωμάτων ασφαλείας ενάντια στον «εχθρό

λαό», ενάντια στο λαϊκό κίνημα και στους νέους που αγωνίζονται.

Η εν ψυχρώ δολοφονία είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των

οργανωμένων κτυπημάτων σε μαθητές φοιτητές και τις οικογένει-

ές  τους. Δεν ήταν αρκετή η προσπάθεια να οργανώσουν  «Κατα-

σταλτικό μηχανισμό - χαφιέ» με τις κλήσεις προέδρων των συλλό-

γων Γονέων στη ΓΑΔΑ. Έβαψαν για άλλη μία φορά τα χέρια τους

με αίμα.  Το γονικό κίνημα έχει και μνήμη και κρίση.

Κανένας γονιός δεν είναι δυνατόν να ξεχάσει τις αντίστοιχες δο-

λοφονίες  και  αθωώσεις  των δολοφόνων  με ευθύνη της οικονο-

μικής ολιγαρχίας  που εκφράζεται μέσω όλων των κυβερνήσεων

που έχουν περάσει από τον τόπο μας.

Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος

Ανάλογη ανακοίνωση κυκλοφόρησε και το Σωματείο Δημοτικών

Υπαλλήλων Αρτέμιδος, στην οποία αφού εκφράζουν την οδύνη

τους για την αναίτια και άδικη απώλεια του νεαρού μαθητή, κα-

ταδικάζουν απερίφραστα και με απόλυτο τρόπο την συμπερι-

φορά των ειδικών φρουρών. 

Τέλος τονίζει ότι “Είναι αναγκαίο σήμερα σε συνθήκες οικονομι-

κής και κοινωνικής κρίσης, να προασπίσουμε και να ενισχύσουμε

τη Δημοκρατία και να προστατεύσουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-

τα”.

Αναταράξεις...
Συγκλονισμένη και συναισθηματικά φορτισμένη από τα

γεγονότα των τελευταίων ημερών καθώς αυτά φτάσανε

μέχρι την «διπλανή μας πόρτα», στο Αστυνομικό Τμήμα

της Βούλας δηλαδή, βιώνω μια σύγχυση προσωπικότητας,

αφού μέρος του εγώ μου, το επαναστατικό εγώ μου, λέει

ναι στις αντιδράσεις των νέων, “ναι” στην απαίτηση σεβα-

σμού της ζωής από τις αστυνομικές αρχές, το άλλο μου

εγώ λέει όχι στις ακραίες αντιδράσεις, μπαίνοντας στη θέ-

ση των ανθρώπων που αντίκρισαν σπασμέ-

νους, καμένους και λεηλατημένους τους

κόπους μιας ζωής.

Επειδή λοιπόν έχω ακούσει πολλές

διαφορετικές γνώμες για την κατάστα-

ση που επικρατεί, πολλές απ’ αυτές

αποκαρδιωτικές, αποφάσισα να μη σας

εκθέσω άλλη μια και να αρκεστώ στην

ρεπορταζιακή καταγραφή των απίστευτων,

για να πω την αλήθεια, γεγονότων που συ-

νέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βού-

λας τη Δευτέρα 8/12.

Εργαζόμενοι απ’ τις γύρω επιχειρή-

σεις μας ειδοποίησαν ότι στο Αστυνομικό τμήμα έχουνε

πέσει πυροβολισμοί(!), έβαλαν φωτιές σε περιπολικά, και

έκαψαν κάδους.

Τρέξαμε να δούμε οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πυροσβεστικά,

ΜΑΤ και κλούβες είχαν κατακλύσει το σημείο και γύριζαν

αλαφιασμένοι να “μαζέψουν” τα αμάζευτα.

Παράθυρα σπασμένα, κάγκελα ξεχαρβαλωμένα, περιπολι-

κά ολοσχερώς καμένα. Αυτός ήταν ο τραγικός απολογι-

σμός της επίθεσης που όπως ακούγεται δέχτηκαν από μα-

θητές(;) μετά από διαδήλωση των σχολείων της περιφέ-

ρειας.

Έγιναν προσαγωγές σε «ύποπτα» παιδιά που βρίσκονταν

εκεί γύρω, που απ’ ότι μάθαμε μετά την κράτησή τους  μέ-

χρι αργά το βράδυ και την καταγραφή των στοιχείων τους,

αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την ακριβή εικόνα των όσων συνέβησαν μιλήσαμε την

επόμενη μέρα με τον διοικητή της Αστυνομίας Σωτήρη

Μίαμη, ο οποίος απαντώντας στις ερωτήσεις μας, μας

πληροφόρησε ότι  ομάδα 150 περίπου νεαρών ατόμων, μα-

θητών και άλλων, συγκεντρώθηκαν έξω από το Α.Τ. και με

πέτρες και καδρόνια έσπασαν τα τζάμια και την ταμπέλα

του Α.Τ., αποξήλωσαν κάγκελα και έκαψαν τρία αυτοκίνη-

τα.

Στην ερώτησή μας αν έπεσε πυροβολισμός, (που μας πλη-

ροφόρησαν κάποιοι), απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά

και υπέθεσε ότι πιθανόν να εξέλαβαν το θόρυβο της θραύ-

σης των υαλοπινάκων ως πυροβολισμό, ή την βομβίδα

κρότου-λάμψης που ρίχτηκε για εκφοβισμό.

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σ.Σ.: Το περίεργο είναι ότι πριν φθάσουν στο Α.Τ. Βούλας

είχαν περάσει από το Α.Τ. Γλυφάδας και το είχαν κατα-

στρέψει. Ακούστηκε μάλιστα από κάποιους εκείνη την

ώρα (μία ώρα περίπου πριν την επίθεση), ότι έφυγαν από

τη Γλυφάδα και κατευθύνονται προς το Α.Τ. Βούλας. Πώς

το Α.Τ. Βούλας βρέθηκε ανοχύρωτο;
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Η Εικόνα της «Αποκαθήλωσης» στο

Βυζαντινό Μουσείο

Μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, θα εκτίθεται στο

Βυζαντινό Μουσείο η εικόνα της «Αποκαθήλωσης» του

14ου αι.

Η εικόνα εκλάπη πριν

από 30 χρόνια, κόπηκε

στα δύο και φυγαδεύ-

τηκε στο Λονδίνο, αλ-

λά επέστρεψε, μετά

από  πολλές, αποτυχη-

μένες, απόπειρες να

πουληθεί σε ιδιώτες.

Ετσι ο Υπουργός Πολι-

τισμού Μιχάλης Λιά-

πης θα παραδώσει  την

εικόνα της «Αποκαθή-

λωσης» στην Μονή Τι-

μίου Προδρόμου Σερ-

ρών, από όπου είχε

κλαπεί το 1978.

«Τρίγωνα για τα Κάλαντα»
Ο Αϊ - Βασίλης έρχεται…στο Μηχανουργείο!

Τo Σάββατο 20 Δεκεμ-

βρίου από τις 11.00 ως

στις 14.00, το Βιοτεχνι-

κό Βιομηχανικό Εκπαι-

δευτικό Μουσείο έχει

προσκαλέσει τον Αϊ -

Βασίλη στο Μηχανουρ-

γείο της Παλαιάς Γαλλι-

κής Εταιρείας Μεταλ-

λείων Λαυρίου (εντός

του Τεχνολογικού Πολι-

τιστικού Πάρκου).  Ο Αϊ

- Βασίλης θα βαστάει ει-

κόνα και χαρτί, κόλλα

και μέταλλα, ζάχαρη και

ζύμη και ένα μεγάλο σά-

κο με δώρα! Μικροί και

μεγάλοι μπορούν να κα-

τασκευάσουν στο Μη-

χανουργείο τα δικά τους «Τρίγωνα για τα Κάλαντα» και να φτιά-

ξουν πολλά χριστουγεννιάτικα καλούδια. 

Πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε στο τη-

λέφωνο του Μουσείου 22920 25575, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 –

17:00.

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Ο Σύλλογος Γονέων του  1ου Γυμνασίου Παλλήνης ορ-

γανώνει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο παζάρι, το

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από τις 10.30 έως τις 15.00.

Στο παζάρι θα διατεθούν βιβλία μεγάλης θεματολογίας

για όλες τις ηλικίες, χριστουγεννιάτικα στολίδια, κλπ. 

Κεράσματα θα έχουν ετοιμάσει οι κυρίες του Συλλόγου

για να κρατήσουν “ζεστή” την ατμόσφαιρα.

Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις ανά-

γκες του σχολείου.

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
Θεατρική παράσταση μαθητών Γυμνασίου, 

Λυκείου & Κατηχητικού Αγ. Ιωάννη

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου

παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Ήχος της

Μελωδίας» την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρα

8.00 μ.μ. στο κινηματοθέατρο Άρτεμις, πλαισιωμένη

από μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Μαρκο-

πούλου, με τη συμμετοχή του κατηχητικού σχολεί-

ου Αγίου Ιωάννου.

Τα παιδιά, ανεξάρτητα του υποκριτικού ή φωνητικού

ταλέντου, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Το συ-

γκεκριμένο έργο επιλέχθηκε για τις πολλές και δια-

φορετικές δυνατότητες ευαισθητοποίησης που δί-

νει στα παιδιά και παράλληλα την ευκαιρία στο κοι-

νό, να νιώσει τη χαρά που κρύβεται στα απλά πράγ-

ματα, να νιώσει την αληθινή ευτυχία, ξυπνώντας κά-

θε πρωί μέσα στο θείο δημιούργημα της ζωής.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Μη Κυβερνητική

Οργάνωση «Σύμβουλοι Ευρωπαϊκής Ενοποί-

ησης», πραγματοποιούν Ημερίδα με θέμα:

«Ανάδειξη ευκαιριών προώθησης της ισότη-
τας των δύο φύλων», τη Δευτέρα 15 Δεκεμ-

βρίου και ώρα 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Ιατρού

Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν νομικοί επιστήμο-

νες, για τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στις

γυναίκες σήμερα, ιδιαίτερα εν' όψει της κρί-

σης που αναμένεται να πλήξει και την ελλη-

νική οικονομία. Συγκεκριμένα:

• Παρουσίαση Προγράμματος & Δράσεων

ΜΚΟ Ιωάννης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος –

Ειδικός σε Ευρωπαϊκά Θέματα.

• Πολιτικές & προτεραιότητες για την ανά-

πτυξη της ισότητας των φύλων – Εθνικό

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης & Νομοθεσία,

Μαρία Σκιαδιώτη, Δικηγόρος –, Νομικός Σύμβου-

λος της «Παναθηναϊκής» Πανελλαδικής Οργάνω-

σης Γυναικών

• Η γυναικεία απασχόληση - Επαγγελματική

Κατάρτιση και Επιχειρηματικότητα, ως μηχα-

νισμοί και εργαλεία για την ισότητα

• Προγράμματα και Δράσεις για την προώθη-

ση της ισότητας

• Ευκαιρίες Απασχόλησης Γυναικών & Ανέρ-

γων στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR στην Αθήνα

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο ART & TOYS BAZAAR!

Παιχνίδια, κούκλες, διακοσμητικά αντικείμενα, βιβλία, θε-

ατρικές μάσκες, κηροπήγια, πίνακες, κοσμήματα, κορνί-

ζες κλπ.

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Δεκεμβρίου - 10.00 π.μ. – 8.00 μ.μ.

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων Κουμουν-

δούρου 25, ΑΘΗΝΑ - Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ, Τηλ. 210 5229990

Μια από τις αγαπημένες θεατρικές ομάδες για μικρά και μεγάλα παιδιά,

η Μουσική Σκηνή της Μαριάννας Τόλη, συνεχίζει και φέτος το Χειμώνα

με μια από τις μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες παραγωγές. Η γνωστή

των παιδιών Μαριάννα προσεγγίζει ξανά την αγαπημένη ηρωίδα Μαίρη

Πόππινς, σε ένα  ρόκ μιούζικαλ υψηλών απαιτήσεων δοσμένο με χιού-

μορ και ευαισθησία. Η παραγωγή κατάφερε να εξασφαλίσει τα δικαιώ-

ματα των τραγουδιών των Μπήτλς και έτσι η ιστορία, διανθίζεται με τις

γνωστότερες μελωδίες των περίφημων σκαθαριών μεταφρασμένες για

πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα θέαμα πλούσιο και ψυχαγωγικό που θα

πάλλεται χορευτικά στους ρυθμούς του χιπ χόπ, της ροκ μουσικής, της

Τζάζ και του κλασσικού μπαλέτου, θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους

και θα ταξιδέψει μαζί τους στα προβλήματα της σύγχρονης νεολαίας

προσφέροντας λύσεις…μαγικές.  

Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ- ΝΤΕΝΙΣΗ, Βασ. Σοφίας 54 & Παπαδιαμαντοπούλου 4,

τηλ. 210 7210045

Παραστάσεις για κοινό ΚΥΡΙΑΚΗ στις 11.30 π.μ. και στις 15.00 μ.μ. και

για τα σχολεία, τις καθημερινές στις 10.00 το πρωί.

«Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΗΤΛΣ»
από τη ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΛΗ

"Οι Περιπέτειες του
Φρίξου" 

Μυρτώ Δημητρίου, εικονογράφηση: Μαρία Τσακιρί-

δου, εκδόσεις Δια Βίου (2008), Σχήμα 21cm Χ 28,5cm

(Σκληρό εξώφυλλο), σελ. 40, χαρτί Velvet 150 gr, ISBN

978-960-87001-4-7, Τιμή 16 ευρώ (περιλαμβάνεται

Φ.Π.Α. 4,5%)

Μια φορά και έναν καιρό σε μια φιδογειτονιά ζού-

σε ο Φρίξος, ένα μικρό πράσινο φιδάκι. Δεν του

άρεσε καθόλου το χρώμα του και ήθελε οπωσδή-

ποτε να το αλλάξει... Το βιβλίο συνοδεύεται από

CD, με τη φιλική συμμετοχή του Δημήτρη Ζερ-

βουδάκη και την παιδική χορωδία του Πολιτιστι-

κού Οργανισμού του Δήμου Καλαμαριάς.  Εκδό-

σεις Δια Βίου.

“γυναίκα, εργασία, ισότητα” στο Μαρκόπουλο



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Locksmith

Ο Δήμος Βούλας σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ διοργανώ-

νουν εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21

Δεκεμβρίου στις 7.00μ.μ. (εξ αναβολής λόγω των γεγονό-

των που εξελίσσοντο), στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” δί-

πλα στο Δημαρχείο της Βούλας με θέμα:

Το Ρεμπετικο της αγάπης και του έρωτα

Θα παρουσιαστεί η ιστορία του ρεμπέτικου μέσω αφήγη-

σης και οπτικοακουστικών μέσων. Συμμετέχει ρεμπέτικη

κομπανία. 

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr )

www.artgallerycafe.gr

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

15-22-29 Δεκ.08

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

του ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΓΕΤΗ 
Ηθοποιοί :  ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΓΑΠΗ ΜΑΝΟΥΡΑ

Τραγούδι - κιθάρα:    ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ  

Στην μοναξιά του αιώνα

που ζούμε, ένα χριστου-

γεννιάτικο βραδύ, ένας ρα-

κοσυλλέκτης τολμά να

ονειρευτεί 

Η παρορμητική αυταπάτη

του,  χτίζει το όνειρο.

Γίνεται πλούσιος. 

Παίζει όλο τον πλούτο του

για να κατακτήσει μια γυ-

ναίκα. Αν την κατακτήσει

στο όνειρο... θα την κατακτήσει και στη ζωή. 

ΣΑΒΒΑΤΟ  20-27 Δεκ.08

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  με τους «Ασμάτων εραστές»
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΗ   τραγούδι ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ πιάνο, τρα-

γούδι, ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ  μπου-

ζούκι 

• Τελετή Βράβευσης  Παραολυμπιακών Αθλητών του Πεκί-

νου 2008 Αθλητικού Σωματείου «Άγιος Χριστοφόρος» 14

Δεκεμβρίου, ώρα 19:00,  Μουσείο Βορρέ.

• Βράβευση Επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

21  Δεκεμβρίου, ώρα 19:00, Αίθουσα Φίλιππος Νάκας

➢ Δήμος Παιανίας – Ένωση Επαγγελματιών  - Εμπόρων

– Βιοτεχνών & Επιτηδευματιών -Παιανίας

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση, 21 Δεκεμβρίου, Κεντρική Πλατεία

Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα 
του Δήμου Παιανίας

Σύλλογος Ελλήνων Προσκόπων

• Προσκοπικό Χριστουγεννιάτικο BAZAAR

13 Δεκεμβρίου 16:00 – 20:00, 14 Δεκεμβρίου 10:00 –

20:00, Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Λιλιπούτειο Χριστουγεννιάτι-

κο BAZΑAR, 14 Δεκεμβρίου 11:00 – 15:00, Κλειστό Γυ-

μναστήριο Παιανίας

Επιμορφωτικός Σύλλογος

• Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση

22 Δεκεμβρίου 19:00, Πνευματικό Κέντρο

Λοιπές Εκδηλώσεις στο Δήμο Παιανίας

Μουσείο Βορρέ: Έκθεση Ζωγραφικής του Τάσσου Σύντε-

λη, 3-18 Δεκεμβρίου.

Στην ΠΑΙΑΝΙΑ Στα ΣΠΑΤΑ

Στη ΒΑΡΗ

Στη ΒΟΥΛΑ

Στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Κυριακή 14/12, 6.30μ.μ.
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη

Τετάρτη 17/12, 6.00μ.μ.
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Α’ Νη-

πιαγωγείου στο Πνευμ. Κέντρο.

Παρασκευή 19/12, 8:30μ.μ.
Βράβευση Επιτυχόντων Α.Ε.Ι. -

Τ.Ε.Ι. στους “Αμπελώνες Μάρκου”.

Κυριακή 21/12, 7.00μ.μ.
“Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια”

από τις χορωδίες των ΚΑΠΗ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ &

ΣΠΑΤΩΝ στο Πν. Κέντρο.

Δευτέρα 22/12, 7.00μ.μ.
Παράσταση μπαλέτου σχολής

Άντας Παπαχρήστου με το έργο

“Καρυοθραύστης” στο Πν. Κέντρο. 

Το «ΠΡΩΪΝΟ ΑΣΤΡΟ»  
του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

Το 2009 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου  ποι-

ητή Γιάννη Ρίτσου και με αφορμή αυτό το γεγονός, ο συνθέτης Σάκης

Τσιλίκης, μελοποίησε και παρουσιάζει  ειδικό αφιέρωμα στον ποιητή με

την συμβολή σπουδαίων καλλιτεχνών, τη Δευτέρα 15/12, 8.30μ.μ

• ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΩΪΝΟ  ΑΣΤΡΟ (Αφιερωμένο στην κόρη του ποιη-

τή). Ερμηνεύουν  ο  Αλ. Χατζής και  ο Γιώργος Μιχαήλ

Tον συνθέτη Σάκη Τσιλίκη συνοδεύει η Ελ. Ζεγκινογλου και Αρωμα Γυ-

ναίκας (Γυναικείο σύνολο εγχόρδων)  και ο Κίμ. Πολάτος με τους ΚΥ-

ΚΛΟΣ BAND. Απαγγέλουν οι ηθοποιοί Δαν. Παπουτσή και Αλ. Κομπο-

γιωργας

• ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Γνωστά εντεχνοροκ τραγούδια από την Ελληνική

μουσική.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Τιμοκρέοντος 6

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ  

ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ 

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»,

πραγματοποιεί μουσική βραδιά με την πρωτότυπη ορχή-

στρα σαξοφώνων Νομαρχίας Πειραιά, στα πλαίσια των

εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βάρης, την Κυρια-

κή 14 Δεκεμβρίου. Ωρα προσέλευσης 7.30μ.μ. στο Δημο-

τικό θέατρο Βάρης,  Άττιδος  4. Συμμετέχει η πολυβρα-

βευμένη σολίστ βιολιού Maria Safariants και θα παρουσια-

στούν έργα γνωστών συνθετών (Antonio Vivaldi κ.α.)

Νεανική συναυλία με ροκ 

Νεανική συναυλία οργανώνει με τα ροκ συγκροτήματα

Magic De Spell & Semi Life T το Πνευμ.Κέντρο, την Κυ-

ριακή 21/12, στις 6μ.μ. Παράλληλα θα τιμηθούν οι επιτυ-

χόντες - φοιτητές πλέον - καθώς και δάσκαλοι που συ-

νταξιοδοτήθηκαν. 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και

Αστικές Νησίδες Θερμότητας»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση Αν. Αττική (Μ.Κ.Ο.) και η Ένωση Συλλόγων

Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Παλλήνης οργα-

νώνουν εκδήλωση με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και  Αστι-
κές Νησίδες Θερμότητας» την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις  6μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων  «Το Κελλάρι Παπαχρήστου»,  16ο χλμ.

Αθηνών – Σπάτων, Παλλήνη. Θα ακολουθήσει δεξίωση

Στην ΠΑΛΛΗΝΗ

ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: 

«ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ» 

ΠΟΙΗΣΗ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ραφήνας παρουσιάζει μια πρωτό-

τυπη εκδήλωση – παρουσίαση του πολύπλευρου δημιουργού Μονα-

χού Νικόδημου, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Μακτζώρτζ

(Ευβοϊκού 35, δίπλα στο ποτάμι). Αφορμή η έκδοση της καινούργιας

του ποιητικής συλλογής,

που έχει τον τίτλο «Αναδά-

σωση Μνήμης». Ο μοναχός

Νικόδημος, ζωγράφος, ποι-

ητής και συνθέτης, θα πα-

ρουσιάσει, επίσης, μια σειρά

έργα, που τον έχουν καθιε-

ρώσει σα ζωγράφο από τα

τέλη της δεκαετίας του ’80,

όταν ακόμα ήταν καλόγερος

στο Άγιο Όρος. 

Για το ενδιαφέρον φαινόμε-

νο του Νικόδημου θα μιλή-

σει ο γιατρός και δημοτικός σύμβουλος Ραφήνας Ευάγγελος Μαυ-

ρουδής, ο οποίος και θα ξεναγήσει τους θεατές στο έργο του μονα-

χού, μέσα από τη διαχρονική παρουσίαση του έργου του στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του Ωδείου Μακτζώρτζ. Η εκδήλωση θα αρχίσει

στις 9 μ. μ. και θα είναι με ελεύθερη είσοδο. 

Το ρεμπέτικο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ “ΥΔΡΑΥΛΙΣ”

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Κερατέας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμέ-

νη γιορτή για τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες της πόλης.

Αυτή τη φορά η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μια μοναδι-

κή συναυλία της Αρχαίας Ελληνικής Ύδραυλις που κατα-

σκευάστηκε τον 3ο αι. π.Χ. στην Αλεξάνδρεια από τον

Κτησίβιο τον Αλεξανδρέα.

Το όργανο αυτό αναβιώνει στις μέρες μας με την ευθύνη

του Γιώργου Παράσχου, μαθηματικού και κατασκευαστή

συμφωνικών πνευστών μουσικών οργάνων.
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«Ούτος ήν ο Ησίοδος συν τω αδελ-

φώ Πέρση, παίς εγεγόνει  Δίου και

Πυκιμήδης, Κυμαίων Αιολέων πενή-

των ανθρώπων ….»

(Πρόκλου: Γένος Ησιόδου)

Δηλαδή ο Ησίοδος, είχε αδελφό τον

Πέρση. Καταγόταν από φτωχή οικο-

γένεια πενήτων ανθρώπων,  με πα-

τέρα τον Δίο και μητέρα την Πυκι-

μήδη... 

Έρχεται από την Κύμη της Αιολίας

της Μικράς Ασίας, που ήταν αποικία

της Αρχαίας Ελληνικής Κύμης.

Εγκαθίστανται στη Βοιωτία και συ-

γκεκριμένα στη Άσκρα,  ένα χωριό

στους πρόποδες του Ελικώνα. Γίνε-

ται βοσκός προβάτων, βουκόλος και

αγρότης, μικρός γεωκτήμονας. Ζώ-

ντας κοντά στη φύση, την οσμίζε-

ται, την γεύεται, την αναπνέει και

μαγεύεται από αυτή. Και αρχίζει να

γράφει για αυτή. 

Στην ποιητική παρουσίαση “Έργα

και Ημέραι”, περιγράφει τις περιπέ-

τειες που είχε με τον αδελφό του

Πέρση όταν με τη δωροδοκία  κα-

κών  δικαστών  καταχράστηκε την

όποια πατρική τους  περιουσία, την

οποία τελικά άσκοπα κατασπατάλη-

σε και επανήλθε ζητώντας  βοήθεια

επιβίωσης. Και με την ευκαιρία μας

δίνει κανόνες ζωής και αποφθεγμα-

τικές προσωπικές του θέσεις.

Σταχυολογώ στίχους για να γευτού-

με ψήγματα των ιδεών του και της

σοφίας του. 

Για τον αδελφό του γράφει: «Θα

σου μιλήσω, πολύ ανόητε Πέρση, με

διάθεση αγαθή/ Εύκολα την εξα-

θλίωση μπορείς κι αθρόα να την πιά-

σεις /Λείος ο δρόμος της, πολύ κο-

ντά μας μένει/ Μα μπρός στην αρε-

τή, ιδρώτα βάλανε οι θεοί/ οι αθάνα-

τοι...»

Αλλού: «Διόλου ντροπή η δουλειά,

ντροπή η αεργία… Δεν φτάνει η

ντροπή για να χορτάσει τον άντρα

που έχει ανάγκη…

Αν κακό στο κτήμα σου συμβή, θα

τρέξουν άζωστοι οι γείτονες, μα οι

συγγενείς αφού ζωστούνε πρώτα.

Τον φίλο με τον αδελφό σου μην

τον κάνεις ίσο…..

Τα πλούτη δεν πρέπει να τα αρπά-

ζεις: αυτά που δίνει ο Θεός πολύ

καλύτερα είναι. Γιατί εύκολα - μόνο

- αυτός δίνει τη δύναμη  μα και εύ-

κολα τον ισχυρό καταστρέφει, εύ-

κολα τον περιφανή μειώνει και υψώ-

νει τον αφανή, εύκολα διορθώνει το

άδικο και ταπεινώνει τον υπερό-

πτη».

Και προχωρεί ακόμα χωρίς να φοβά-

ται: «οι Βασιλείς δεν είναι οι υιοί

του Διός, είναι οι καταβροχθιστές

του - δίκιου - του λαού». Και εδώ το

βασιλείς έχει τη γενικότερη έννοια

του από πάνω.

«Nύν δ αίνον βασιλεύσ΄ έρέω φρο-

νέουσι και αυτοίς.. Ώδ’ ίρηξ

προσέειπεν αηδόνα ποικιλόδειρον». 

Δηλαδή: «Τώρα θα τα ψάλλω στους

βασιλιάδες που κάνουν και τους σο-

φούς, είπε το γεράκι καθώς είχε αρ-

πάξει  το όμορφο αηδόνι και το ανέ-

βαζε στα ύψη. Το αηδόνι έκλαι-

γε γοερά  όταν τα νύχια του γερακι-

ού, σφιχτά χώνονταν στο κορμί του.

Το γεράκι το κοίταξε περιφρονητικά

και του είπε: Κακόμοιρο τι φωνά-

ζεις; Κάποιος πολύ ανώτερος, πολύ

δυνατότερος από εσένα, σε κρατά.

Πάς όπου θέλω εγώ, όπου εγώ σε

πάω και άς είσαι τραγουδιστής. Αν

θέλω δείπνο μου σε κάνω ή σε αφή-

νω ελεύθερο.

Δίχως μυαλό είναι εκείνος που ίσως

θέλει με δυνατότερούς του  ν΄ανα-

μετρηθεί». 

Και ο έχων νούν νοείτω και οι σημε-

ρινές εποχές  δίνουν την διαχρονι-

κότητα των λόγων του αρπακτικού

που ο Ησίοδος αναφέρει γεράκι.

Χρονολογικά θεωρείται σύγχρονος

του Ομήρου. Κατά άλλους νεώτε-

ρος, κατά τους περισσοτέρους  αρ-

χαιότερος. 

«Συνηκμηκέναι δε αυτόν, οι μεν

Ομήρω φασίν, οι δε και Ομήρου προ-

γενέστερον είναι διισχυρίζονται».

Ο Ομηρος εξύμνησε τον ήρωα, την

σφαγή, τον πόλεμο, την αλαζονεία.

Ο Ησίοδος, περιέγραψε την αγάπη

για τη φύση, την κοινωνική δικαιο-

σύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα την

κατάχρηση της εξουσίας των ισχυ-

ρών. 

Πάντως το “Έργα και Ημέραι” εγρά-

φη γύρω στο 8ο -7ο αιώνα προ Χρι-

στού. 

Στο άλλο έργο του “Θεογονία” δεί-

χνει όλη του την ανήσυχη φιλοσο-

φική αναζήτηση, στο ποιοί είναι οι

θεοί μας, στο πώς φτιάχτηκε ο κό-

σμος μας. Μας φέρνει κοντά στους

θεούς της Ελλάδας, στους θεούς

του Ολύμπου, στην αρχαία ελληνική

θρησκεία. Προχωρεί ακόμα περισ-

σότερο και αναζητά το ποιοί ήταν

αυτοί που έφτιαξαν αυτούς τους θε-

ούς τους Ολύμπιους που τιμάμε,

ποιοί οι πρόδρομοι. Αναφέρει το Χά-

ος, τη Γή, τον Ουρανό, τους Τιτά-

νες.

Τελικά ο Ησίοδος μετά τη νίκη του

σε αγώνες ποιητικούς, περνά από

τους Δελφούς όπου παίρνει τον πα-

ρακάτω χρησμό: «Να φυλαχτείς

από το ωραίο του Διός Νεμείου το

άλσος. Εκεί έχει ορισθέί για σέ το

τέλος του θανάτου». Για ν’ αποφύ-

γει τη Νεμέα πηγαίνει στη Λοκρίδα,

όπου δολοφονείται άδικα από τους

αδελφούς Αμφιφάνη και τον Γανύ-

κτορα, τους γιούς του Φηγέα, για

λόγους τιμής. “Όταν αποδείχτηκε

το λάθος, η πράξη του φόνου είχε

τελεσθεί. Τελικά από αυτή την ατι-

μασθείσα αδελφή την Κλυμένη,

γεννήθηκε ο Στησίχορος*. Οι κάτοι-

κοι του Ορχομενού, τον τίμησαν

αναγνωρίζοντας το λάθος που έκα-

ναν. 

Παρά την άναρχη γραφή του λόγου

του, ο Ησίοδος θεωρείται από τους

σημαντικότερους αρχαίους συγγρα-

φείς. Μας καταγράφει τις κρατού-

σες τότε κοινωνικές αντιλήψεις της

ζωής, καταγραφή ιδιαίτερα πολύτι-

μη για συμπεράσματα που νοιώθου-

με την εθνική μας υπερηφάνεια να

εγγίζει ιδέες ανθρωπιάς  και οικολο-

γικού σεβασμού της φύσης. Ακόμα,

μας μεταφέρει τις ανησυχίες της

εποχής του, στο ποιοι είμαστε, από

πού ερχόμαστε, ποιοι οι θεοί μας

και ποιός τους έφτιαξε, τι ήταν

μπροστά από αυτούς, χωρίς καμιά

ανίερη Ιερή Εξέταση να τον ρίχνει

στην πυρά. Χωρίς πάλι να προβάλει

το φάσμα του θανάτου,  διδάσκει

την αρετή, ενσυνείδητη  αρετή,

άνευ της γνωστής επουράνιας

ανταπόδοσης. Ερωτήματα εσχατο-

λογικά που  και σήμερα ακόμη μέ-

νουν χωρίς απάντηση, χωρίς λύση,

που δεν τολμούν καν να τεθούν

αντιμέτωπα στις επικρατούσες δογ-

ματικές απόψεις για αυτό και γίνο-

νται αντικείμενο εκμετάλλευσης

εκείνων που έχουν συμφέροντα εξ

αυτών.

Ο Ησίοδος πέρασε από τα μαθητικά

μου χρόνια χωρίς να αφήσει το

στίγμα του, χωρίς να τον μάθω. Τις

διδαχές του τις πήρα μόνος μου,

στην ωριμότητα μου. Πάντως, κά-

ποιος θα πρέπε ναι έχει την ευθύνη,

την ενοχή, γι΄αυτό το σκοτάδι που

με άφησε. Για τα μηνύματα που μου

απέκρυψε, για τα μηνύματα που μας

απέκρυψαν, και μακάρι να ήταν μό-

νο αυτά. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––
Βοηθήματα.

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς. Μπριτάνι-

κα.

2) Ησίοδος “Έργα και Ημέρες”, Θεογο-

νία. Εκδ. Ζήτρος, 2001

3) Βοwra C. M. Αρχαία Ελληνική Λογο-

τεχνία. Εκδ. Εστία 1950

*Στησίχορος: Λυρικός ποιητής,  7ος -

6ος αιώνας π.Χ. 

Ησίοδος ο Κυμαίος, ο Διδακτικός

Ο άλλος δρόμος

Μπροστάρηδες στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των

μαθητών του Κορωπίου και της Βάρης, μπήκαν οι δή-

μαρχοι Αθανασόπουλος και Καπετανέας. 

Τα παιδιά εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για

τον φόνο του άτυχου Αλέξη με συνθήματα και όχι

με βανδαλισμούς.

Συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους δημάρχους.

Το “χάσμα των γενεών” είναι απλά μια βολική θεω-

ρεία όσων εξυπηρετούνται από τον Κοινωνικό κα-

τακερματισμό. 

Ηβεντέτα του Δημάρχου Βούλας με τη Δημοτική

Σύμβουλο Νανά Καραγιάν συνεχίστηκε και στο

προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. “Τα γυναικουλι-

στικα” έγιναν “πολιτική δυσλεξία”. 

Πολιτικός πολιτισμός!! 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – ΤΑ ΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ»

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Βιωματικό Εργαστήρι για γονείς διοργανώνει ο Δήμος Ραφή-

νας την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, από τις 5 ως τις 7 μ. μ. στην

αίθουσα του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου

(Εθνικής Αντιστάσεως & Δαβάκη Πίνδου) με θέμα "Το επιθετι-

κό παιδί - Όρια της τιμωρίας". Το εργαστήρι θα συντονίζει η

Αρχοντούλα Αλεξάκη  - Αναστασοπούλου, Κοινωνική Λει-

τουργός - Οικογενειακή Σύμβουλος, και πραγματοποιείται στα

πλαίσια του Έτους Παιδιού, όπως έχει κηρύξει τη χρονιά ο Δή-

μος Ραφήνας, ύστερα από πρωτοβουλία και πρόταση του Δη-

μάρχου Ανδρέα Κεχαγιόγλου. Στο εργαστήρι, με τη διεργασία

της ομάδας, θα συζητηθούν με τους γονείς που θα συμμετά-

σχουν, μια σειρά από ερωτήματα: Πότε ένα  παιδί θεωρείται

επιθετικό; Ποια είναι τα αίτια που το ωθούν στην επιθετικότη-

τα ως μέσο έκφρασης τής οργής και του θυμού προς τον  εαυ-

τό του, αλλά και προς τα αγαπημένα του πρόσωπα; κλπ.  Η

συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά επειδή για να λειτουργήσει η

ομάδα ο αριθμός των ατόμων είναι αναγκαστικά περιορισμέ-

νος, όσοι ενδιαφέρονται  χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή

στο τηλέφωνο 22940 28428.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενά-
κη, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, η έκθεση του Παντελή Λα-
ζαρίδη, εικαστικού και καθηγητή της Αρχιτεκτονικής, αφιερω-
μένη στο έργο του. Η έκθεση, που είναι μια αναδρομή στα σα-
ρανταεπτά έτη δραστήριας παρουσίας του στο χώρο της τέ-
χνης, της αρχιτεκτονικής, της εκπαίδευσης και της πολιτικής,
πραγματεύεται τη σχέση της τέχνης με την πολιτική συνείδη-
ση του καλλιτέχνη. 
Ο χαρακτηριστικός τίτλος της έκθεσης, Parkour  – Στάσεις, Πα-
ραβάσεις, Ελιγμοί, υπονοεί τη διαρκή διακινδύνευση και την πε-
ριπετειώδη κινητικότητα στη δημόσια σφαίρα και συσχετίζεται με
την περίπλοκη προσωπική διαδρομή του Παντελή Λαζαρίδη στα
πεδία της καλλιτεχνικής, της ακαδημαϊκής και της πολιτικής δρα-
στηριότητας. Τα 250 περίπου έργα που παρουσιάζονται, καλύ-
πτουν μια περίοδο σχεδόν πενήντα ετών, από το 1961 έως σή-
μερα. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης, προβλέπονται αρκετές εκδηλώσεις:
Ημερίδα-Συμπόσιο, με θέμα «Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη»,
που οργανώνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Παν/μίου Θεσσαλίας,
μουσική εκδήλωση με θέμα «H εικόνα στη Μουσική», συναυλία
με τον διεθνή πιανίστα Γιώργο-Εμμανουήλ Λαζαρίδη, με έργα
Schumann (Καρναβάλι op.9), Granados (Goyescas, έργα αφιερω-
μένα στον Γκόγια), Mussorgsky (Εικόνες από μια Έκθεση) και Λα-
ζαρίδη (Αυτοσχεδιασμοί), καθώς και ειδικά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που οργανώνει το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138 &
Ανδρονίκου). Διάρκεια έκθεσης έως 11 Ιανουαρίου 2009.

Parkour 
Στάσεις, Παραβάσεις, Ελιγμοί
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Σ
τη χώρα που το 65% των συχνά

φερόμενων ακατάλληλα πολι-

τών της θεωρεί ακατάλληλο τον

πρωθυπουργό, ένας ακαταλληλότα-

τος αστυνομικός πυροβόλησε και

σκότωσε ένα παιδί. Και για τέσσερεις

μέρες όσο κράτος μάς έχει απομείνει

παραδόθηκε στο χάος. Για τέσσερεις

μέρες ο πρωθυπουργός και η κυβέρ-

νηση έβλεπαν τηλεόραση και λογά-

ριαζαν πόσα άραγε μαγαζιά νά ‘χουνε

μείνει ακόμα απείραχτα στο κέντρο

της Αθήνας και των άλλων μεγάλων

ελληνικών πόλεων. Ώστε όταν επιτέ-

λους ξεχαρμάνιαζαν «τα παιδιά»,  ν’

ασχοληθούν ξανά απερίσπαστοι οι

ηγέτες μας με την επικοινωνιακή ενε-

σοθεραπεία των εκλογικών τους πο-

σοστών.

Σε παραπληροφόρηση και αποπροσα-

νατολισμό επιδόθηκαν και πάλι όσοι

πολιτικοί, δημοσιογράφοι και λοιποί

σαλαγητές της κοινής γνώμης κλεί-

νουν εδώ και χρόνια πονηρά το ματά-

κι στους τυφλά αγόμενους «επανα-

στάτες» του πλιάτσικου.  Όσοι μιλούν

για τα αδιέξοδα και την «δικαιολογη-

μένη» οργή των νέων με την κουκού-

λα και τη μολότοφ πρέπει και να εξη-

γήσουν στο ζαλισμένο ακροατήριό

τους κάποια ενοχλητικά «γιατί».

Όπως, επί παραδείγματι, γιατί άραγε

τα εκατομμύρια των  νέων Ελλήνων,

που φτύνουν αίμα  για να κερδίσουν

τον επιούσιο, δεν σπάνε μαγαζιά, δεν

καίνε, και δεν επιδίδονται στο προσο-

δοφόρο πλιάτσικο; Μόνο 5.000 πάνω-

κάτω είναι όλοι κι όλοι οι αγανακτι-

σμένοι νέοι σ’ όλη την Ελλάδα; Οι

υπόλοιποι τι είναι; Φυτά; Λιγότερο

προβληματισμένοι και ζορισμένοι;

Δεν είναι νέοι εκείνοι που απ’ άκρη σ’

άκρη της χώρας διαδήλωσαν θαρρετά

και με ακάλυπτο, τίμιο πρόσωπο την

αγανάκτησή τους για την αποτρόπαια

δολοφονία του άτυχου Αλέξη; Έστω

πετώντας πέτρες και νεράτζια στους

αστυνομικούς, σε λάθος στόχο κατά

τη γνώμη μου, αλλά το έκαναν θαρ-

ρετά  κι όχι πίσω από την απρόσωπη

θρασυδειλία της κουκούλας.

Η πλειονότητα των νέων μας ζεί κάτω

από το όριο της φτώχειας. Αλλά παρ’

όλο που οι εντολοδόχοι κρατούντες

μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να

τους γυμνώσουν από ιδανικά και

αξίες, εκείνοι αντιστέκονται και βά-

ζουν τον αυτοσεβασμό τους πολύ ψη-

λότερα από τον αντίστοιχο εκείνων

που θέλουν να τους μετατρέψουν σε

αγέλη. Δεν χαπακώνονται, δεν βελο-

νιάζονται, δεν κοπροσκυλάνε όλη μέ-

ρα στις καφετέριες των «Εξαχρείων»,

τρώγοντας το χαρτζιλίκι του κονομη-

μένου μπαμπά. Οι κουκουλοφόροι

προβοκάρουν και προσπαθούν-κατ’

εντολή- να σπιλώσουν το νεολαιϊστι-

κο κίνημα. Ναι, είναι νέοι κι αυτοί, αλ-

λά όταν η πεμπτουσία της υπάρξεώς

σου είναι η τυφλή καταστροφή, έχεις

σαπίσει μέσα σου κι ας μη το καταλα-

βαίνεις. Είσαι το ίδιο σάπιος με την

εξουσία που υποτίθεται ότι θέλεις να

καταλύσεις.

Εδώ και τριάντα χρόνια οι κυβερνή-

σεις μας δεν θέλουν να τραβήξουν τις

κουκούλες των γνωστών αγνώστων.

Κι ανέχονται το αυτόνομο κράτος των

Εξαρχείων και τα άβατα κτίρια-οπλο-

στάσια σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυ-

μα της χώρας με το διάτρητο και

χλευαζόμενο από κοινούς τραμπού-

κους πανεπιστημιακό «άσυλο». Τερά-

στια και η συνευθύνη των πρυτανικών

αρχών και των ελεγχόμενων από τα

κόμματα φοιτητικών οργανώσεων.

Εάν οι φοιτητές δεν θέλουν την αστυ-

νομία να προστατεύει τα δημόσια πα-

νεπιστήμια από το καταστροφικό μέ-

νος των κουκουλοφόρων, ας τα προ-

στατεύσουν οι ίδιοι. Τα κτίρια και ο

εξοπλισμός των πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων δεν ανήκουν ούτε στους

καθηγητές  ούτε στους φοιτητές.

Ανήκουν σε όλους μας που τα πληρώ-

νουμε. Όπως οι φοιτητές αντιδρούν

δυναμικά σε κάθε κυβέρνηση που θε-

ωρούν ότι τους θίγει, ας προστατεύ-

σουν και το δεύτερο σπίτι τους που

είναι το πανεπιστήμιό τους. Κι όχι να

κάθονται σαν κότες λειράτες να βλέ-

πουν από την τηλεόραση τους κου-

κουλοφόρους να το καίνε. Το ’80

ήμουν ένας από μιά πολύ μεγάλη κι

ενωμένη παρέα μελών και φίλων του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κ.Κ.Ε. που στάθη-

καν έξω από την πύλη του Πολυτε-

χνείου. Μέσα ήταν καμμιά διακοσαριά

από τα γνωστά μπουμπούκια. Ένας

οικοδόμος του Κ.Κ.Ε.-με διαστάσεις

ντουλάπας- έπιασε με τα χέρια του τα

κάγκελα και τράνταξε την πύλη. «Κα-
λόπαιδα, εάν σε ένα τέταρτο δεν έχε-
τε βγεί όλοι θα μπούμε εμείς». Και

σήκωσε επιδεικτικά το αριστερό του

χέρι κοιτάζοντας το ρολόϊ του. Σε

τρία λεπτά η πλαϊνή είσοδος του Πο-

λυτεχνείου άνοιξε και τα «καλόπαι-

δα» εξήλθαν μπουλουκηδόν με τα κε-

φάλια κατεβασμένα. Σε δέκα λεπτά

το Πολυτεχνείο είχε αδειάσει. Ήταν

άλλο ΠΑ.ΣΟ.Κ. τότε κι άλλο Κ.Κ.Ε.

Οι κουκούλες δεν αποσπώνται, τα

άβατα των δήθεν αναρχικών δεν κα-

ταλύονται, διότι όλες ανεξαιρέτως οι

μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις βο-

λεύονται με τη δράση των γνωστών

αγνώστων για να σκαρώνουν τα επι-

κοινωνιακά κολπάκια τους. Και διότι

αν τραβηχτούν οι κουκούλες, οι μισές

φάτσες που θ’ αποκαλυφθούν μπορεί

να ανήκουν στον χώρο του κοινωνι-

κού περιθωρίου, αλλά οι άλλες μισές

είναι γόνοι της λεγόμενης «καλής

κοινωνίας». Παιδιά βιομηχάνων, εφο-

πλιστών, πολιτικών, μεγαλοδημοσιο-

γράφων, μεγαλογιατρών,  μεγαλοδι-

κηγόρων και άλλων επιφανών πολι-

τών. Εάν διαταχθεί δε η Ε.Υ.Π.-το το-

νίζω, η Ε.Υ.Π. κι όχι η αστυνομία- να

ασχοληθεί με τους καλοντυμένους

σαραντάρηδες και πενηντάρηδες που

έχουν κατ’ επανάληψη βιντεοσκοπη-

θεί να μιλάνε σε ομάδες κουκουλο-

φόρων, πριν την έναρξη των επεισο-

δίων, θα πέσει πολύ γέλιο. Σημειώστε

το, μπορεί να με θυμηθείτε.

Υπάρχουν πολλά που μπορεί να προ-

σάψει κανείς στην Ελληνική Αστυνο-

μία, αλλά οι συντριπτικά περισσότε-

ροι  υπηρετούντες σε αυτήν άνδρες

και γυναίκες δεν έχουν καμμία ψυχι-

κή επαφή με τον δολοφόνο του δεκα-

πεντάχρονου αγοριού και ένοιωσαν

ακριβώς τον ίδιο αποτροπιασμό που

νοιώσαμε όλοι μας. Όταν ένα παιδί

εκτελείται με αυτόν τον τρόπο από

έναν κρατικό λειτουργό, επιφορτι-

σμένο με την προστασία της ζωής

των πολιτών και μάλιστα ο δράστης

παραμένει προκλητικά αμετανόητος,

τότε η Δημοκρατία μας-έχει με ευθύ-

νη όλων μας-σαπίσει ως το μεδούλι.

Από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε

ότι στο θέμα των γνωστών-αγνώστων

η Αστυνομία δρα-με ενδεδειγμένο ή

μη τρόπο, είναι άλλο ζήτημα-όταν και

όπως διαταχθεί από την πολιτική ηγε-

σία της. Άλλο ζήτημα είναι επίσης αν

θα βρεθεί ποτέ μιά φυσική ηγεσία της

ΕΛ.ΑΣ. με τον απαιτούμενο αυτοσε-

βασμό για να ξεμπροστιάσει την

όποια πολιτική ηγεσία δεν θέλει μιά

Αστυνομία αντάξια της αποστολής

της, των προσδοκιών των πολιτών και

της θελήσεως των περισσότερων

αστυνομικών.  Είναι ηλίου φαεινότε-

ρον ότι και στα τελευταία γεγονότα οι

άνδρες των Μ.Α.Τ. διετάχθησαν να

παραμείνουν θεατές των βανδαλι-

σμών. Ο Καραμανλής και ο αρμόδιος

υπουργός του Παυλόπουλος προτίμη-

σαν, με κυνικό καιροσκοπισμό να

αφήσουν τα κέντρα των μεγάλων ελ-

ληνικών πόλεων στο έλεος των αφη-

νιασμένων, παρά να βρεθούν αντιμέ-

τωποι μ’ έναν ακόμη, ή και περισσότε-

ρους νεκρούς να στοιχειώνουν τα

εκλογικά τους όνειρα.

Ας ανάψουμε ένα κερί στη μνήμη του

Αλέξη. Με το να γίνουμε αυτό που

τρέμουν όλοι. Και οι γνωστοί κυβερ-

νήτες μας και οι άγνωστοι κυβερνή-

τες τους και οι «γνωστοί-άγνωστοι»

τραμπούκοι. Ας γίνουμε, επιτέλους,

ενεργοί πολίτες, απαιτητικοί και δύ-

σκολοι. Εάν πρέπει κάποιοι να πετά-

ξουν αυγά κάπου, μήπως αυτοί θα

έπρεπε να είναι ένα εκατομμύριο από

εμάς, που είμαστε αρκετά παθόντες

και μαθόντες ώστε να επιλέξουμε

τους σωστούς στόχους;

Αντίο Αλέξη. Συγχώρεσέ μας παιδάκι

μου. Το βλάσφημο τέλος της ζωής

σου έχει ηθικούς αυτουργούς όλους

εμάς τους φιλήσυχους, ανευθυνο-

υπεύθυνους πολίτες που εκλέγουμε

και ανεχόμαστε τόσα χρόνια αυτούς

που βρώμισαν όλα τα ιδανικά και τις

αξίες κι έκαναν τον δολοφόνο σου να

πιστέψει ότι έτσι απλά μπορούσε να

στρέψει το όπλο του πάνω σου και να

ζητά τώρα από την Δικαιοσύνη να τον

απαλλάξει με βούλευμα. 

Στη μνήμη του Αλέξη

Η κατάλληλη απάντηση στους ακατάλληλους

γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Το 2008  Ελλάδα δεν υπάρχει. Ή μάλλον το 2008 συνειδητοποιή-

σαμε ότι Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν είναι σαφές  τι είναι αυτό το

μόρφωμα που ζει στο νοτιότερο τμήμα της βαλκανικής χερσονή-

σου, μα είναι σαφές ότι  δεν έχει σχέση με την Ελλάδα όπως τη

γνώριζε ο κόσμος, όπως την οικοδόμησε το παρελθόν της, όπως

την κρατά στη μνήμη της η ιστορία, τελικά δεν έχει σχέση με κρά-

τος, με έθνος, με οργανωμένη κοινωνία. Μολονότι η φράση αυτή

ακούγεται υπερβολική και προκαλεί οργή, η πραγματικότητα  απο-

δεικνύει ότι είμαστε Έλληνες μιας Ελλάδας που έχει πεθάνει.

Κι εξηγούμαι: Η Πατρίδα  δεν είναι τρισύλλαβη λέξη, αλλά κάτι

πολύ περισσότερο. Είναι «ο τόπος όπου γεννιέται κάτι – το κοινό

έθνος και το σύνολο των αξιών που συνδέονται μ’ αυτό- ο λαός

και η πολιτεία μιας χώρας» (Μπαμπινιώτης Λεξικό).  Για να υπάρ-

ξει επομένως μια πατρίδα θα πρέπει πρώτιστα να υπάρξει ως Ιδέα,

ως κράτος, ως λαός και ως έθνος, να υπάρχει τελικά  ως σύνολο

ανθρώπων που παρά τις διαφωνίες τους και τα επιμέρους συμφέ-

ροντα τους έχουν ως κοινό ύψιστο στόχο την πρόοδο τους ως μια

ολότητα. 

Εδώ και πολύ καιρό η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη μορφή. Η νέο-Ελ-

λάδα δεκαετίες τώρα, (με μια εξαίρεση, που μοιάζει με κύκνειο

άσμα,  το καλοκαίρι της Ολυμπιάδας) παρουσιάζεται ως ένα σύ-

νολο συγκρουόμενων ομάδων που δεν έχουν μπει στη διαδικασία

να βρουν κώδικες επικοινωνίας, ή – πολύ περισσότερο- δεν είχαν

ποτέ ως κοινό ύψιστο στόχο το καλό του συνόλου ως συνόλου,

αλλά μονάχα του συνόλου με την στενή έννοια των δικών τους

οπαδών ή μελών. Αυτές οι κοινωνικό-πολιτικές δυνάμεις σύ-

γκρουσης που στόχο έχουν η μια την εξόντωση της άλλης  ήταν

η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και εξής: Κόμματα και πρόσωπα

που μπαίνουν στη Βουλή μηχανιστικά, όχι λόγω ουσιαστικών θέ-

σεων αλλά κυρίως εξαιτίας της πολιτικής   αδράνειας, κοινωνικές

ομάδες και μέσα ενημέρωσης που συμπεριφέρονται ως κομματι-

κά ή επιχειρηματικά φερέφωνα, εργοδότες που απαξιώνουν τον

εργαζόμενο και εργαζόμενοι που απαξιώνουν τον εργοδότη, άν-

θρωποι που προτιμούν να είναι όχλος παρά πολίτες, δάσκαλοι

που προτιμούν να είναι υπάλληλοι παρά λειτουργοί, γονείς που

προτιμούν να είναι φίλοι παρά γονείς και φίλοι που προτιμούν να

καθοδηγούν παρά να συντροφεύουν, εκκλησία που σιωπά όταν

πρέπει να φωνάξει και φωνάζει όταν πρέπει να σιωπά, νόμοι που

γίνονται μόδα και μόδες που γίνονται νόμος. 

Χρόνια τώρα  στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία

στην  οικογένεια, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην πόλη, στην εκ-

κλησία, στην εργασία, στα συνδικάτα, στα κόμματα, στη Βουλή:

Μπροστά σε  όλα τα προβλήματά μας, τα οικονομικά, τα ταξικά,

τα εργασιακά, τα εθνικά, τα εκκλησιαστικά τα ηθικά, τα εκπαιδευ-

τικά, τα οικογενειακά,  κανένας δεν ακούει κι όλοι φωνάζουμε,

κανένας δεν ενδιαφέρεται και όλοι διεκδικούμε, κανένας δεν

προσφέρει κι όλοι απαιτούμε, κανένας δεν αναλαμβάνει την ευ-

θύνη που του αναλογεί κι όλοι αναζητούμε  υπεύθυνους, κανένας

δεν απολογείται και όλοι κατηγορούμε. 

Η εν ψυχρώ (σύμφωνα με το κατηγορητήριο) εκτέλεση ενός

15χρονου παιδιού από έναν ειδικό φρουρό- που χρονικά συνέπε-

σε με μια περίοδο σκανδάλων και οικονομικής παρακμής- αποκά-

λυψε βίαια  τα αποτελέσματα των μακροχρόνιων επιλογών μας. Η

αδυναμία όλων των πλευρών της κοινωνίας να αντιληφθούμε τις

θέσεις των συμπολιτών μας  με τους οποίους δε συμφωνούμε

(διαδικασία επώδυνη αλλά απολύτως απαραίτητη για να λειτουρ-

γήσει η δημοκρατία), αλλά και η αμφίδρομη προσπάθεια  να τους

φιμώσουμε και να μας φιμώσουν για να μην μας ενοχλούν και να

μην τους ενοχλούμε, έχει πια  προκαλέσει ακατάσχετη  αιμορρα-

γία στην κοινωνία μας, αιμορραγία από την οποία το Κράτος, ο

λαός, το έθνος, ως κάθε ζωντανός οργανισμός, πεθαίνει (αν δεν

έχει πια αφήσει την τελευταία του πνοή):  είναι σαφές ότι δημο-

κρατία δεν υπάρχει  (αν υπήρχε, θα αισθανόμαστε την ασφάλεια

και τη δύναμή της), νόμοι δεν υπάρχουν (αν υπήρχαν θα εφαρμό-

ζονταν για όλους) κράτος δεν υπάρχει (αν υπήρχε θα λειτουρ-

γούσε άμεσα), σεβασμός στον πολίτη δεν υπάρχει (αν υπήρχε τα

κόμματα δε θα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν ψηφοθηρικά

την κάθε τραγωδία), σεβασμός στο συνάνθρωπο δεν υπάρχει (αν

υπήρχε ο αστυνομικός θα σεβόταν τη ζωή του κάθε αντιδραστι-

κού παιδιού, και ο κουκουλοφόρος θα σεβόταν τη ζωή και την πε-

ριουσία του κάθε εργαζόμενου πολίτη). 

Είναι σαφές ότι οικογένεια δεν υπάρχει (αν υπήρχε οι γονείς δε

θα ταυτίζονταν μόνο με τους γονείς του θύματος αλλά και μ’ αυ-

τούς των θυτών), Παιδεία δεν υπάρχει (αν υπήρχε δε θα είχαμε

τέτοιας έντασης γεγονότα) λαός αντιδρών δεν υπάρχει ( αν υπήρ-

χε, κάθε κατεργάρης από τους παραπάνω θα είχε γυρίσει στον

πάγκο του).  

Επομένως- όσο κι αν δεν αρέσει μια τέτοια ομολογία- η Ελλάδα

υπάρχει ως ανάμνηση και ως ιστορικό δεδομένο αλλά όχι ως ζω-

ντανός οργανισμός.  Τι υπάρχει; Έκρηξη βίας καλυμμένη πίσω

από μια στολή και δεκάδες κουκούλες, χυδαία εκμετάλλευση μιας

τραγωδίας, κρατική, πολιτική και κοινωνική αναλγησία, κρατική,

πολιτική και κοινωνική υποκρισία, τελικά σήψη και η θέα σκουλη-

κιών που, όπως συμβαίνει πάντα, έχουν λόγο ύπαρξης και φωνή

μόνο γύρω από ένα πτώμα. 

Ζούμε σε μια κοινωνία που αιμορραγεί, σε ένα κράτος που ψυ-

χορραγεί, πολίτες χωρίς δύναμη, χωρίς θέληση, χωρίς αίσθηση

καθήκοντος χωρίς φιλοσοφικό υπόβαθρο και τελικά χωρίς ουσια-

στική ηθική. 

Είμαστε έθνος νεκρό και μέχρι να αναστηθούμε, ο Παρθενώνας

θα είναι η μοναδική Ελλάδα που η υφήλιος θα θέλει και θα αξίζει

να ξέρει…

Αιμοραγούσα κοινωνία –

ψυχορραγούσα πολιτεία:

έθνος νεκρό! 

γράφει η Μάρω Σιδέρη
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Α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς

Πολιτική επιθεώρηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο

Αντιδήμαρχος Δημ. Κιούκης απου-

σιάζοντος του Αγγελου Αποστολά-

του απάντησε σε ερώτηση που είχε

καταθέσει ο Α. Αποστολάτος στο

προηγούμενο συμβούλιο «κατά πό-

σο είναι συμ-

βατό Αντιδή-

μαρχος Πολε-

οδομίας να εί-

ναι επαγγελ-

ματίας χωμα-

τουργικών».  

Μόνο που δεν

απάντησε με

ντοκουμέντα,

τεκμηριώνοντας την ορθότητα της

θέσης του, αν έτσι είναι, αλλά εξα-

πέλυσε απειλές, για αγωγές και

απρεπείς εκφράσεις χαρακτηρίζο-

ντας τον Αποστολάτο, «πολιτικό

πτώμα», «έχει περάσει στην ιστο-

ρία» και άλλα τέτοια.

Το συνέχισε δε και ο δήμαρχος επα-

ναλαμβάνοντας και συμπληρώνο-

ντας στην απρέπεια του Δ. Κιούκη

(απόντος επαναλαμβάνουμε του Α.

Αποστολάτου, χωρίς να ενοχληθεί

κανείς από το σώμα, που στην προη-

γούμενη συνεδρίαση προσπάθησαν

να αποτρέψουν τον Αποστολάτο να

καταθέσει καν το ερώτημά του!).

Προέτρεψε μάλιστα ο δήμαρχος τον

Δ. Κιούκη να καταθέσει αγωγές και

να τον καλέσει μάρτυρα!! 

Σ.Σ. Πού και γιατί; Θα τρελαθούμε

τελείως δηλαδή, κατά πως λέει ο λα-

ός γάτος … και γάτος σκούζει.

Η Νανά Καραγιάν ζήτησε το λόγο να

απαντήσει σε όλα τα παραπάνω αλ-

λά ο πρόεδρος αρνήθηκε να της δώ-

σει το λόγο, με την παρέμβαση του

Δημάρχου, ότι αν της δώσει το λόγο

θα φύγει!

Ετσι η Νανά Καραγιάν αποχώρησε

δηλώνοντας ότι: «μετά από την δι-

κτατορική αυτή συμπεριφορά, η

οποία ξεκίνησε στο προηγούμενο

δημοτικό συμβούλιο και επαναλή-

φθηκε και σήμερα, όπου ο Δήμαρχος

δίνει εντολή στον πρόεδρο και μας

απαγορεύει να μιλήσουμε - και μάλι-

στα επί προσωπικού – έχουν ακου-

στεί σημεία και τέρατα, εγώ αποχω-

ρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας».

Αποχώρησε δε από τη συνεδρίαση,

για τον ίδιο λόγο, και η δημοτική

σύμβουλος Τζούλια Γερακιού.

Λίγοι οι εθελοντές, 

πλούσια η δράση

της ομάδας

Σημειώνουν στην επιστολή

τους, τονίζοντας την αυτα-

πάρνηση και το μεράκι που

διέθεσαν και επιτήρησαν σε

24ωρη βάση το δάσος, χωρίς

να χάσουν ένα δέντρο, αλλά

τουναντίον να φυτέψουν

1500.

- Η Υπηρεσία Πολιτικής Προ-

στασίας, φρόντισε έγκαιρα

να κάνει αποψιλώσεις και

κλαδέματα, ως μέλος του ΔΕ

του Σ.Π.Α.Υ. (Σύλλογος Προ-

στασίας Ανάπτυξης Υμητ-

τού), χωρίς να διαθέσει ο Δή-

μος ούτε ένα ευρώ.

- Διανοίχθηκαν δρόμοι για τα

πυροσβεστικά οχήματα σε

περίπτωση πυρκαγιάς. 

- Τοποθετήθηκαν 21 μπάρες

ασφαλείας σε κάθε επίκαιρο

σημείο που εκρίθη ότι απει-

λείται από φωτιές.

- Τοποθετήθηκαν δεξαμενές

νερού σε πολλά σημεία των

περιαστικών δασών και υπάρ-

χει επάρκεια νερού για ανε-

φοδιασμό πυροσβεστικών

οχημάτων.

- Διαθέτουν στην πρώτη

γραμμή 3 πυροσβεστικά δη-

μοτικά οχήματα άμεσης

επέμβασης.

- Το τμήμα δασοπυρόσβεσης

ενεπλάκη σε δέκα τουλάχι-

στον πυρκαγιές, που αφο-

ρούσαν όμορους Δήμους.

Υπαρκτά 

Προβλήματα

Επισημαίνουν στην επιστολή

τους υπαρκτά προβλήματα

στην πόλη, που εγκυμονούν

κινδύνους σε περίπτωση κιν-

δύνου (πυρκαγιάς, πλημμύρας

κλπ.).

Τυφλοί δρόμοι που σε περί-

πτωση έκτακτης ανάγκης θα

καταστραφούν περιουσίες ή

θα εγκλωβιστούν άνθρωποι με

κίνδυνο τη ζωή τους. Οι δρόμοι

αυτοί είναι όπως τους αναφέ-

ρουν: Παρνασσού, Κατσαντώ-

νη, Θεμιστοκλέους, Θεσπιέων,

Λεωνίδου, Σπερχειάδος, Δαρ-

δανελίων και Ατλαντος, και

έχουν προσφύγει στις αρμό-

διες αρχές όπου ζητούν άμεση

παρέμβαση.

Για τον καθαρισμό των 3 ρεμ-

μάτων (Χλόης, Λυκορέμματος,

Σμόλικα), που παρά τις επα-

νειλλημένες παρεμβάσεις

τους στη Νομαρχία Ανατ. Αττι-

κής, δεν έχουν καμία πρόοδο. 

Τέλος προτείνουν ως απολύ-

τως αναγκαίο να συνεχιστεί η

επαγρύπνηση και κατά τη

διάρκεια του χειμώνα. Τη συ-

νέχιση απαγόρευσης και παρα-

μονής σε κάθε είδους όχημα

μετά τη δύση του ηλίου, προ-

κειμένου «να αποτρέψουμε

την εκφόρτωση μπαζών και

σκουπιδιών στο Δασικό χώρο

και να αποφύγουμε ζημιές και

δολιοφθορές στα οχήματα-μη-

χανήματα του Δήμου μας που

σταθμεύουν εκεί», σημειώ-

νουν.

Ακόμη επισημαίνουν ότι οι πε-

ρισσότεροι  από τους εθελο-

ντές (εκ των 35) προέβαλαν το

«λογικό επιχείρημα πως ενώ

θέλουν να βοηθήσουν, έχουν

οικονομικό κόλλημα. Δεδομέ-

νου πως επιβαρύνονται με έξο-

δα κίνησης και φθοράς του

οχήματος εφόσον ο Δήμος δεν

διαθέτει δικά του οχήματα και

είναι  υποχρεωμένοι να χρησι-

μοποιούν τα ιδιωτικά τους Ι.Χ. 

Θα πρέπει λοιπόν να βρού-

με λύσεις. Αντιλαμβάνεστε

πως είναι αντικίνητρο που

πρέπει να αντιμετωπιστεί

από το Δήμας ΤΩΡΑ. Σε λί-

γο καιρό θα επαναληφθεί

το φαινόμενο και τότε θα

υπάρξεις πάλι σοβαρότατο

πρόβλημα».

«Απολογισμός εθελοντικής Ομάδας 

αντιπυρικής περιόδου 2008 Βούλας

Δημοτικό Συμβούλιο είχε και την

περασμένη Τετάρτη το πρωί(!)

στη Βούλα με ογδόντα και πλέ-

ον θέματα επιβολής προστίμων

για ενδεικτικές ή διαφημιστικές

πινακίδες.

Η δημοτική σύμβουλος Νανά

Καραγιάν προ ημερησίας ζητάει

από τον πρόεδρο να διαβαστεί

επιστολή της που είχε καταθέ-

σει στο προεδρείο και ζητούσε

εξηγήσεις από το Δήμαρχο, για

τη συμπεριφορά του στο προη-

γούμενο δημοτικό συμβούλιο,

για την επίθεση που έγινε στο

πρόσωπό της με την προσβλητι-

κή έκφραση “γυναικουλίστικα”

(είχαμε γράψει στο προηγούμε-

νο φύλλο μας).

Παραθέτουμε την επιστολή

όπως μας την κοινοποίησε:

Ο Πρόεδρος διάβασε την επι-

στολή απόντος του Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος «απουσίαζε», μέσα

στο γραφείο του και βέβαια

άκουγε την επιστολή η οποία εί-

χε περιέλθει εις γνώση του

αφού η Ν. Καραγιάν, όπως μας

είπε, την είχε καταθέσει στο

προεδρείο τις προηγούμενες

ημέρες.

Ετσι εμφανίστηκε ο Δήμαρχος ο

οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ,

προσέβαλε για άλλη μια φορά

τη δημοτική σύμβουλο, χαρα-

κτηρίζοντας την ότι «πάσχει από

πολιτική δυσλεξία»!

Σ.Σ. Τώρα θα γίνω πάλι κακιά, αν
αναπαράξω την πολιτική πράγ-
ματι δυσλαλία του Δημάρχου
εντύπως, “το το το... το”.

ΝΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ

Δημοτική Σύμβουλος Βούλας

Προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. 

Κοινοποίηση: Γενική Γραμματεία Ισότητας

Τοπικό τύπο

Κύριε Πρόεδρε,
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1/12/2008, δέχθηκα αναίτια, απαράδε-
κτη και προσβλητική επίθεση από τον κ. Δήμαρχο, ως Δημοτική Σύμ-
βουλος, και ιδιαίτερα ως γυναίκα.
Αναφερόμενη σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης του
Δ.Σ. εξέφρασα την άποψή μου, ευσυνείδητα και τεκμηριωμένα
όπως πάντα προσπαθώ να κάνω. Η απάντηση του δημάρχου: «Αφή-
στε τα αυτά κ. Καραγιάν, αυτά είναι κουτσομπολίστικα και γυναι-
κουλίστικα», φράση που την είπε κατ’ επανάληψη στη ροή της συ-
νεδρίασης του Δ.Σ.
Επειδή αισθάνομαι ότι επλήγη το κύρος μου ως Δημοτικής Συμβού-
λου και ως γυναίκας, απαιτώ από τον κ. Δήμαρχο να δώσει εξηγή-
σεις στο δημοτικό Συμβούλιο και σε μένα προσωπικά και να ανακα-
λέσει την απαράδεκτη μειωτική και υβριστική, για το σύνολο των
γυναικών, φράση του.

Επιστολή της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, όπου γίνεται ένας απολογισμός της αντιπυρι-

κής περιόδου από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, διαβάστηκε στο προηγούμενο Δ.Σ. την οποία υπογρά-

φει ως υπεύθυνος ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 22/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 262/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί των με αρ. πρωτ. 5593/3-7-08 και 9578/7-11-08 αιτήσεων των Ξενοδο-

χείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI» σχετικά με χορήγηση άδειας στάσης

και στάθμευσης των οχημάτων των πελατών τους.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Δεκεμ-

βρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 10270/1-12-08 έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και

στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 9

και συγκεκριμένα :

Παρόντες:

1. Δ. Κοντονής, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Π. Σκουζής, 4. Σ. Πανάς, 5. Π. Κα-

ρυώτης, 6. Δ. Γεωργουλόπουλος, 7. Μ. Χόβρη – Σίνα, 8. Μ. Κακογιαννάκου,

9. Θ. Σταμάτης

Απόντες:

1. Κ. Καραγεώργος, 2. Γ. Καμπάνης, 3. Π. Κουλουβάρης, 4. Δ. Τζιώτης, 5. Α.

Φαρμακίδη, 6. Σ. Ελευθερίου, 7. Ε. Σκουλάξενου, 8. Ι. Κυριακόπουλος

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου

κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζή-

τηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, τις

με αρ. πρωτ. 5593/3-7-08 και 9578/7-11-08 αιτήσεις των Ξενοδοχείων «ΗΛΕ-

ΚΤΡΑ» και «THE MARGI» σχετικά με χορήγηση άδειας στάσης και στάθ-

μευσης των οχημάτων των πελατών τους.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρα-

κτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις με αρ. πρωτ. 5593/3-7-08 και 9578/7-11-08 αιτήσεις των Ξενοδοχείων

«ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI».

2. Την υπ’ αριθμ. 185/07 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

παρ. 2, εδαφ.2 του άρθρου 79.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, τη χορήγηση

αποκλειστικής άδειας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων των Ξενοδο-

χείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI», επί των οδών Πανός 28 και Λητούς 9-

11 αντίστοιχα, με την τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-40, απαγόρευση στάσης –

στάθμευσης με ένδειξη: εξαιρούνται οχήματα Ξενοδοχείου) και κίτρινη

γραμμή επί του οδοστρώματος στην προβολή του υπόψη Ξενοδοχείου για

στάθμευση (επιβίβαση – αποβίβαση πελατών κ.λ.π.), υπό την επίβλεψη της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 262/08 και υπογράφεται. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ όπως παραπάνω
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Α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ά ρ η ς

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέ-

ας, προτείνει να εκποιήσει

δύο περιουσιακά στοιχεία

του Δήμου, ένα κομμάτι δί-

πλα από το Goody’s και ένα

κομμάτι στη Βάρκιζα στα

όρια με τη Βουλιαγμένη,

προκειμένου να κάνει επεν-

δύσεις μέσα στο 2009 και

για κατασκευή δημοτικών

κοινωφελών έργων.

Ο επί σειρά ετών Αντιδήμαρ-

χος Ελεθ. Αργυρουδάκης

χαρακτήρισε φιλέτο το κομ-

μάτι δίπλα από το Goody’s

(που έχει προέλθει από ει-

σφορά σε γη) και ρώτησε το

δήμαρχο γιατί θέλει να το

εκποιήσει.

Η απάντηση ήρθε από τον

δήμαρχο, ότι «πρέπει να φύ-

γουν οι κάτοικοι της Μηλα-

δέζας από τη λάσπη, και να

γίνει το Δημοτικό Κτίριο».

Ο Αργυρουδάκης ρώτησε με

απορία: «Δηλαδή πουλάμε

ένα οικόπεδο για να κάνου-

με δρόμο;»

Ο Ε. Αργυρουδάκης επεσή-

μανε ότι το κομμάτι στη Βάρ-

κιζα είναι 20 στρέμματα και

μόνο τα 500μ. είναι εντός

σχεδίου. Ολο το κομμάτι

έχει επαφή μόνο με το εγκε-

κριμένο (τα 500μ. δηλαδή).

Και μάλιστα είναι εν μέρει

καταπατημένο. Αν μπορού-

σατε να το ξεκαθαρίσετε και

μετά να το εκποιήσετε όλο.

«Θα είναι μεγάλο σφάλμα

να το δώσουμε. Θα δώσουμε

το εντός σχεδίου και θα μεί-

νει το εκτός σχεδίου και το

καταπατημένο; Θα είναι με-

γάλο λάθος: Διαφωνώ στην

εκποίηση, αλλά τουλάχιστον

δώστε όλο το κομμάτι  και

όχι μόνο το εντός σχεδίου».

Ο Δήμαρχος δέχθηκε την

πρόταση του Ελ. Αργυρου-

δάκη και είπε θα προσπαθή-

σει να το εντάξει με τη Νο-

μαρχία στο σχέδιο για να

δώσει όλη τη στρεμματική

έκταση.

Και ο Δ. Αναστασίου διαφώ-

νησε και επεσήμανε ότι «η
εκποίηση είναι η τελευταία
λύση. Είναι περιουσιακά

στοιχεία του Δήμου και τα

έργα που προτίθεστε να κά-

νετε δεν έχουν μπει στον

προϋπολογισμό». Το θεωρεί

μείωση για το θεσμό του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Και κα-

τέληξε: «Τι είναι οι δρόμοι;

Εξαντλήσαμε όλα τα άλλα

ενδεχόμενα;»

Και η Λυδία Αργυροπούλου

(ανεξάρτητη) το χαρακτήρι-

σε από τα πιο εμπορικά ση-

μεία της Βάρης το κομμάτι

δίπλα από το Goody’s.

Ο Δήμαρχος απάντησε:

«Υπάρχουν υποβαθμισμένες

περιοχές όσον αφορά την

οδοποιία Μία είναι η Μηλα-

δέζα. Εγώ θέλω να εκπλη-

ρώσω έναν πόθο των κατοί-

κων της Μηλαδέζας να φύ-

γουν από τη λασπουριά. Θα

γίνει ένα κτίριο για να στε-

γάσει υπηρεσίες του Δήμου

και να γίνουν οι πλακοστρώ-

σεις πεζοδρομίων. Θα πά-

ρουμε ένα ποσό για να ξεκι-

νήσουμε την εργολαβία».

Ο Δημήτρης Κυπριώτης τό-

νισε: «Εγώ δεν εμπιστεύο-

μαι τίποτα από ότι λέτε και

από ότι κάνετε. Και την ίδια

εμπιστοσύνη χάνουν και

όσοι εμπιστεύθηκαν. 

Πριν δύο χρόνια ακριβώς ο κ.

Αργυρουδάκης σας βομβάρ-

διζε με ερωτήσεις  για το θέ-

μα του Goody’s. Προσπαθού-

σατε να τον αποφύγετε, λέ-

γατε δεν ξέρω και τέτοια.

Ηρθε και επαληθεύθηκε ότι

ήταν προδιαγεγραμμένο σχέ-

διο τι πάει να γίνει εκεί πέρα.

Και απεδείχθη. Το ξεπουλή-

σαμε για 500.000 ευρώ. Του-

λάχιστον η αντιπολίτευση

σας έλεγε: “ζητήστε ένα εκα-

τομμύριο”. Εσείς βιαστήκατε

να το δώσετε και ακόμα δεν

έχουμε δει τα λεφτά.

Η τιμή μονάδος λοιπόν δεν

σας ενδιέφερε. 

Χάνονται τα συμφέροντα

του Δήμου γιατί δεν θα ει-

σπράξετε το ποσό που αξί-

ζει. Δεν έχει περάσει ούτε

ένας μήνας και έχετε κάνει

τη μεταγραφής στο Υποθη-

κοφυλακείο. Θα γελάσει το

παρδαλό κατσίκι, όταν δού-

με τις εταιρίες».

Οσο ένα εκτός 

σχεδίου στο Χέρωμα

Ο Βασίλης Γούλας διαφώνη-

σε κάθετα με το «φιλέτο του

Δήμου στο Goody’s», όπως

είπε. 369.000 απέφερε στο

Δήμο, «είναι ισόποσο με ένα

ακίνητο εκτός σχεδίου στο

Χέρωμα!» Αυτό εφάπτεται

με τη Λεωφ. Βάρης και έχει

μεγάλη εμπορική αξία και θα

μπορούσε να το αξιοποιήσει

ο ίδιος ο Δήμος, έτσι που να

του αποφέρει σε διάρκεια

ένα έσοδο, κατέληξε ο Β.

Γούλας.

“Η καθημερινότητα

του πολίτη”
“Λυπάμαι γι’ αυτούς τους

συμβούλους που είπαν ότι

ξεπουλάμε την περιουσία

του Δήμου. Για μας, πρώτη

ανάγκη είναι η καθημερινό-

τητα του Δημότη.

…Το κομμάτι του Goody’s εί-

ναι από το μερίδιο διανομής.

Αυτή η διαδικασία προχωρά-

ει πολύ αργά. Μπορεί να κά-

νει και ένα χρόνο. Ετσι χά-

νουμε το παιχνίδι της καθη-

μερινότητας», τοποθετήθη-

κε ο Δήμαρχος.

Την αναβολή που ζήτησε

όλη η μειοψηφία καταψήφι-

σε η πλειοψηφία και προχώ-

ρησε στην υπερψήφιση της

εκποίησης.

Να βρουν άλλη λύση
Σ.Σ. Κατανοούμε την πρόθε-

ση του Δημάρχου να κρατή-

σει το λόγο του στους κατοί-

κους της Μηλαδέζας και να

φανεί συνεπής στις υποσχέ-

σεις που έδωσε όταν έβγαινε

δήμαρχος, για να τους φτιά-

ξει δρόμους και πλακοστρώ-

σεις, αλλά η εκποίηση γης –

σε μια τέτοια στιγμή μάλιστα

– δεν είναι η καλύτερη λύση.

Προτείνουμε στη Δημοτική

Αρχή να το μελετήσει από

όλες τις πλευρές. Ισως να

βρει κάποια άλλη λύση που

να μην «τραυματίζει» το Δή-

μο.              Αννα Μπουζιάνη

Εκποίηση δημοτικής γης για κατασκευή

δημοτικών κοινωφελών έργων

ΛΥΠΑΜΑΙ πολύ για τον

άδικο χαμό του άτυχου μα-

θητή, που αγγίζει τα όρια

της δολοφονίας. 

35 χρόνια μετά την ξενοκί-

νητη δικτατορία, η αστυνο-

μία συμπεριφέρεται με τον

ίδιο περίπου τρόπο, όπως

και τότε. Βέβαια οι ευθύνες

δεν αφορούν ένα συγκεκρι-

μένο άτομο. Είναι η πολιτι-

κή, που κατά τη γνώμη μου

δεν άλλαξε, είναι η πολιτική

που πρέπει να βάλει σε άλ-

λη βάση τη δομή της αστυ-

νομίας, τη βάση προστασίας

των ιδιοκτησιών του ελληνι-

κού λαού. 

Παναγιώτης Καπετανέας

Δήμαρχος Βάρης

Μεταφορά του

εργοταξίου

«Υπήρχε ένα πάγιο αίτημα
από εσάς ως μειοψηφία για
μεταφορά του εργοταξίου.
Υπήρχε μία δέσμευση από

εσάς ως Δημοτική Αρχή ότι
θα το υλοποιήσετε σε μία
2ετία και είχατε κάνει οκτώ
ερωτήσεις γι’ αυτό. Τι έχετε
κάνει ως σήμερα;».

Δημήτρης Αναστασίου
τ. δήμαρχος και δημοτικός Βάρης

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι
«έχουν πάει πίσω. Υπάρχει
μία σκέψη να πάνε τα αυτο-
κίνητα του Δήμου κοντά στο
Νεκροταφείο μετά την απο-
μάκρυνσή του, και εγώ θα
κριθώ στο τέλος της τετρα-
ετίας».

Εκρηκτικό θα λέγαμε το δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης στη

Βάρη. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης κυριάρχησε, με σύσσωμη την

αντιπολίτευση θα ζητάει την αναβολή του, να επιμένει να ξανασυζητηθεί: Η

εκποίηση δημοτικών εκτάσεων προκειμένου να γίνουν έργα οδοποιίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 11/12/2008

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ.: 16160 Βαθμός προτ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25 Τ.Κ. 166 72

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ.ΤΗΛ.: 213-2030455, FAX: 213-2030449

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού

ακινήτου ως περίπτερο – αναψυκτήριο τύπου καντίνας που βρίσκεται

στην πλατεία «Πηγάδι» Κόρμπι. Το εν λόγω μίσθιο θα λειτουργεί για

την εξυπηρέτηση του προσωπικού των λεωφορείων, των επιβατών και

των κατοίκων του συνοικισμού Κόρμπι.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μη-

νός Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:30π.μ. και

ώρα λήξης 11:00π.μ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής και

προφορικής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, αυτή

θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους στις 16 Ια-

νουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:30π.μ. και ώρα

λήξης 11:00π.μ. στον ίδιο τόπο.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.000,00 ευρώ.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως εξής:

Με την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού το 50% του επιτευχθη-

σομένου μισθώματος, το δε υπόλοιπο εντός Α’ πενθημέρου του μήνα

Ιουνίου 2009.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην

επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας: α) εγγυητική επιστολή συμμε-

τοχής που ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 € και αποδεικνύεται με

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι-

στολή αναγνωρισμένης τράπεζας β) πρόσφατη φορολογική ενημερό-

τητα ότι δεν είναι οφειλέτης του Δημοσίου και βεβαίωση ότι δεν οφεί-

λει στο Δήμο και γ) έναν εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει ταυτότητα,

αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και φορολογική ενημερότητα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της

σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31-12-2009.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δήμου τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλ. 213-2030455, κ. Μάρκος Τσακίρης).

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης ζητούν

κάτοικοι βορείως της πλατείας Φιλικής

Εταιρίας στη Μηλαδέζα. Παρών στο συμ-

βούλιο και ο πρόεδρος του συλλόγου.

Είναι μεγάλο αγκάθι τα υψομετρικά στις

νέες περιοχές, που είτε δεν εφαρμόζονται

σωστά, είτε έχουν αλλάξει δημιουργώντας

μεγάλα προβλήματα στους ιδιοκτήτες.

Ο Αντιδήμαρχος Α. Χατζηδαβιτίδης τόνισε

ότι οι κατασκευαστές δεν κρατούν τα υψο-

μετρικά που δίνει η τεχνική υπηρεσία. Ετσι

χτίζουν τα πουλάνε στον κόσμο και μετά

έρχεται ο πολίτης που πνίγεται το υπόγειό

του να του βρούμε λύση. Θα πρέπει να γί-

νονται καταγγελίες από τους ίδιους τους

παρόδιους ιδιοκτήτες για να γίνεται έλεγ-

χος. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν εξουσιοδοτεί-

ται να διενεργεί ελέγχους.

Προβληματισμός επεκράτησε σε όλες τις

πτέρυγες γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε ο

«να κάνουμε την τροποποίηση. Αν αύριο

ξανασυμβεί (πράγμα βέβαιο), τι θα κάνου-

με;»

Το θέμα αναβλήθηκε για μεγαλύτερη με-

λέτη.

Τροποποίηση υψομετρικών στη Μηλαδέζα
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Τα grafiti που βλέπετε τα είχαμε φωτογραφήσει τις ημέρες των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο. Μας
έκαναν εντύπωση. Το καθένα στέλνει το δικό του μήνυμα. Σας είχαμε υποσχεθεί να τα παρουσιάσουμε 

Την περασμένη Κυριακή,  η

Ευρωπαϊκή Έκφραση Ανατο-

λικής Αττικής σε συνεργασία

με το ΤΟΣΥΝ (Τοπικό Συμ-

βούλιο Νέων) και το Δήμο

Κερατέας διοργάνωσε ανα-

δάσωση στην περιοχή Δρο-

σιά της Κερατέας με 800 δα-

σικά φυτά. Η περιοχή έχει

καεί 2 φορές τα τελευταία

χρόνια (1994 και 1996) αλλά

και παλαιότερα με αποτέλε-

σμα την αδυναμία φυσικής

αναγέννησης. Στην αναδά-

σωση πήραν μέρος πολλοί

νέοι από το ΤΟΣΥΝ Κερατέ-

ας και το ΤΟΣΥΝ Αναβύσ-

σου, η περιβαλλοντική ομά-

δα του Γυμνασίου Κερατέας

με τη συνοδό τους, τα «που-

λιά» από τους «οδηγούς»

Κερατέας με τους συνοδούς

τους, μέλη του εξωραϊστικού

συλλόγου «Δροσιά» και μέ-

λη του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Κερατέας.  

Η δράση αυτή υποστηρίζεται

από την Γ.Γ. Νέας Γενιάς και

τον ΕΟΤ με το  πρόγραμμα

«Δράσεις σε πυρόπληκτες

περιοχές». 

Στα πλαίσια του προγράμμα-

τος τα ΤΟΣΥΝ έχουν αναπτύ-

ξει μία δημιουργική δράση με

επισκέψεις περιβαλλοντικού

και επιστημονικού περιεχο-

μένου.

Εγκαινιάστηκε ο Βρεφονηπιακός – Παιδι-

κός Σταθμός στο Κορωπί από τον Σεβα-

σμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας & Λαυ-

ρεωτικής κ. Νικόλαο, την περασμένη Κυ-

ριακή.

Το κτίριο έχει υποδομή για να φιλοξενήσει

120 παιδιά και είναι επανδρωμένο με  14

άτομα προσωπικό. Το οικόπεδο προέρχεται

από  δωρεά της Ιεράς Μητρόπολης Μεσο-

γαίας και Λαυρεωτικής προς τον Δήμο Κο-

ρωπίου. Το έργο θεμελιώθηκε τον Απρίλιο

του 2006 και σήμερα είναι γεμάτο χαρού-

μενες φατσούλες. 

Παρευρέθη ο Βουλευτής Θ. Πάγκαλος, ο

Νομάρχης Λεων. Κουρής, η επ.Βουλευτής

Ντίνα Τριλίκη, ο Αντινομάρχης Θ. Γρίβας, ο

νομαρχιακός σύμβουλος Θ. Αυγερινός, ο

επικεφαλής της αντιπολίτευσης  Δημ. Κι-

ούσης, νομαρχιακοί σύμβουλοι καθώς και

δημοτικοί σύμβουλοι της Παιανίας, εκπρό-

σωποι φορέων, συλλόγων, γονείς και αρκε-

τοί κάτοικοι  της πόλης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Διακρίνεται από αριστερά: ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, ο νομ.σύμβ. Θ. Αυγερινός, η νομ.σύμβ. Αγγ. Γκιόκα, ο
δημ.σύμβ. Δ. Κιούσης, ο βουλευτής Θ. Παγκαλος, η η επ.Βουλευτής Ντίνα Τριλίκηκαι ο Δήμαρχος Θεοδ. Αθανα-
σόπουλος.

Η κεντρική πλατεία της Παιανίας γέμισε από μο-

τοσυκλετιστές. Μοτοσυκλετιστές αλλιώτικους,

που δεν γκάζωναν, ούτε κάνανε σούζες. Ηταν μο-

τοσυκλετιστές με γιλέκα που σε καλούσαν να γί-

νεις εθελοντής αιμοδότης. Μια πρωτοβουλία από

τους Ελληνες μοτοσυκλετιστές που φέρνουν  το

μήνυμα της αγάπης από Δήμο σε Δήμο, την ονο-

μαζόμενη Σκυταλοδρομία.

Ο Δήμαρχος Παιανίας Δημ. Δάβαρης υποδέχθηκε

στην πόλη τους μοτοσυκλετιστές αλλά και δεκά-

δες άλλους εθελοντές, που ήρθαν με πούλμαν και

έδωσε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή.

Δροσερά κορίτσια με παραδοσιακές στολές μοίρα-

ζαν  έντυπα.

Ο Πρόεδρος των Εθελοντών Σπ. Γραμμένος ευχα-

ρίστησε για την υποδοχή και τόνισε ότι: “η χώρα

μας δεν έχει επάρκεια αίματος και παραγώγων αυ-

τού και είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που κάνει

εισαγωγές. Ας αφιερώσουμε ένα δεκάλεπτo, ακίν-

δυνα, ανώδυνα, προσφέροντας τη ζωή στα πολυ-

μεταγγιζόμενα άτομα, στα μικρά παιδιά, στους συ-

νανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη”.

Η δημ. σύμβουλος Ζωή Αγγελοπούλου μίλησε για

την προσφορά του Δήμου στην αιμοδοσία. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν ο

βουλευτής Βασίλης Οικονόμου και οι επιλαχόντες

βουλευτές  Ντίνα Τριλίκη και Παντελής Ασπραδά-

κης. 

Και στην Κερατέα

Την ίδια ημέρα οι μοτοσυκλετιστές από την

Παιανία βρέθηκαν στην Κερατέα, μεταφέρο-

ντας τη “μήνυμα αγάπης”, όπου τους υποδέ-

χθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού ευχαρίστησε

θερμά τον Πρόεδρο των Εθελοντών Σπ.

Γραμμένο για τη συμβολική εκδήλωση της

σκυταλοδρομίας. Εκ μέρους της Τράπεζας

Αίματος μίλησε η Ρούλα Παναγιώτου, οδο-

ντίατρος, τονίζοντας ότι στη δωδεκάχρονη

πορεία της Τράπεζας Αίματος Κερατέας πρώ-

τη φορά υπάρχει ενδιαφέρον επισήμως από

την Πολιτεία  για το Σύλλογο με αυτή τη σκυ-

ταλοδρομία.

Το ΤΟΣΥΝ Κερατέας αναδασώνει 

μαζί με την Ευρωπαϊκή Εκφραση

«ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ» με μοτοσυκλέτες
από τους εθελοντές αιμοδότες

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην Παιανία. Ολοι, δήμαρχος, καλεσμένοι και εθελοντές με τα κόκκινα γιλέκα.
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και το κάνουμε αυτή την ώρα, που νομίζουμε ότι είναι η πιο επίκαιρη. Αξίζει να τα ...μελετήσετε.  Ισως
πάρετε απαντήσεις για όσα βιώνουμε σήμερα.

Μεγάλη γιορτή είχαν ετοιμάσει οι εθελο-

ντές Μαρκοπούλου, την περασμένη Πα-

ρασκευή 5/12, στον πολυχώρο Kwaba

στην πόλη τους.

Μία τεράστια αίθουσα κατάμεστη από

τους εθελοντές και τις οικογένειές τους.

Και φυσικά η Δημοτική Αρχή παρούσα,

που με τη δική της αρωγή οι εθελοντές

έχουν αναπτύξει μία ιδιαίτερα δραστήρια

υπηρεσία προς την πόλη τους και το

πράσινο που προστατεύουν.

Ψυχή της εθελοντικής ομάδας ο Γιώρ-

γος Σκαφάς που χρόνια “χτίζει” τον εθε-

λοντισμό και σήμερα αριθμεί 70 μέλη

ενεργά, που πρόσφεραν πολύτιμες υπη-

ρεσίες την καλοκαιρινή περίοδο.

Παρών και ο Νομάρχης Λεωνίδας Κου-

ρής, ο οποίος τιμήθηκε από το Δήμαρχο

Φώτη Μαγουλά.

Επίσης τιμήθηκε ο Διοικητής της Πυρο-

σβεστικής Μαρκοπούλου πύραρχος Τά-

σος Βλάχος, ο οποίος μίλησε με τα κα-

λύτερα λόγια για το Νομάρχη Λεωνίδα

Κουρή και το Δήμαρχο, τονίζοντας ότι ο

Νομάρχης έδωσε το αίσθημα της δύνα-

μης στην Πυροσβεστική, γιατί την έχει

“αγκαλιάσει”.

Για το Δήμαρχο είπε ο Τάσος Βλάχος,

ότι βρίσκεται πάντα δίπλα τους και γι’

αυτό έχουν κάνει μια δυνατή ομάδα.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς ευχαρί-

στησε ιδιαίτερα τον δήμαρχο Κερατέας

Σταύρο Ιατρού, που βρισκόταν εκεί και

τιμήθηκε, καθώς και  τον διευθυντή της

Πολιτικής Προστασίας της  Νομαρχίας

Γιώργο Καραμεσίνη και τέλος τον Γιώρ-

γο Σκαφά, τον πρώτο εθελοντή του

Μαρκόπουλου που τον τίμησε με ανα-

μνηστική πλακέτα.

Ο Γ. Σκαφάς μίλησε με υπερηφάνεια για

την ομάδα που έχουν φτιάξει και που εί-

ναι όλοι μια οικογένεια. Κάθε χρόνο δε

συναντιούνται με τις οικογένειες τους σ’

αυτή την ξεχωριστή γιορτή.

Στα πλαίσια της γιορτής μιλήσαμε με τον

πυροσβέστη Δημήτρη Κουτσούμπα, που

είχε τραυματιστεί στις περυσινές φωτιές

στα Καλύβια και κινδύνευσε να χάσει τη

ζωή του, με τον συνάδελφό του που τε-

λικά χάθηκε στις φλόγες...

Οι εθελοντές του Μαρκόπουλου γιορτάζουν και τιμούν

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά καθημερινά από 7.30μ.μ. εκτός Δευτέρας. Κυριακή από μεσημέρι.

Δεντροφύτευση με τους Ρόταρυ Γέρακα

Ο Ροταριανός όμιλος Γέρακα σας προσκαλεί την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου ώρα 10.00

στην  Καλλιτεχνούπολη, προκειμένου να συμμετάσχετε στην προσπάθεια αναδάσω-

σης της περιοχής. Στην προσπάθεια αυτή, θα συμμετάσχει και ο Ροταριανός Όμιλος

Νέας Ερυθραίας. 

Στη διασταύρωση της Λ. Μαραθώνος με τη Λ. Νταού Πεντέλης προς Καλλιτεχνούπο-

λη στρίβετε και προχωράτε περίπου 50μ.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς, τίμησε το Νομάρχη Λε-
ωνίδα Κουρή με αναμνηστική πλακέτα. Στη μέση ο
εθελοντής Γιώργος Σκαφάς.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς, τίμησε τον πύραρχο,
διοικητή της Πυροσβεστής Τάσο Βλάχο.

Ο Δήμαρχος τιμάει τον πρώτο εθελοντή Γ. Σκαφά.

Ο πυροσβέστης Δημ. Κουτσούμπας
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Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς

έκανε μία εφ’ όλης της ύλης ανα-

φορά στο έργο της δημοτικής αρ-

χής, τις δυσκολίες που συνάντη-

σε, τα έργα που έχουν προγραμ-

ματιστεί και εκείνα που έγιναν.

Με σύνθημα «κρατάμε τις υπο-
σχέσεις μας, τιμάμε την εμπιστο-
σύνη σας», ζήτησε από τους πο-

λίτες να δουν και να συγκρίνουν

όλα όσα υπόσχονταν, με όλα όσα

ήδη έχουν κάνει. 

Χαρακτηριστικά τόνισε: «Θα δια-
πιστώσετε έτσι πως στο τέλος
της τετραετίας μας, εμείς θα μπο-
ρούμε να σας κοιτάμε στα μάτια.
Μπορούμε να σας κοιτάμε στα
μάτια γιατί καμία ημέρα μας δεν
πάει χαμένη. Καμία ανάγκη σας
δεν αγνοείται, καμία υπόσχεσή
μας δεν θα μείνει απραγματοποί-
ητη.
…στα προηγούμενα τέσσερα
χρόνια, διαψεύσαμε τις εκτιμή-
σεις της αντιπολίτευσης, φτιάξα-
με τα οικονομικά του Δήμου, πε-
τύχαμε έναν από τους υψηλότε-
ρους ρυθμούς ανάπτυξης στην
Ελλάδα και επιλύσαμε σημαντικά
προβλήματα της πόλης μας. Σή-
μερα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό
για να περιοριστούν όσο το δυνα-
τό περισσότερα προβλήματα.
Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για
τη στήριξη της ανάπτυξης, των
έργων υποδομής, της πρόνοιας,
της ισχυροποίησης του Δήμου
μας. Εργαζόμαστε για να μεταβά-
λουμε το Δήμο μας σε κέντρο των
εξελίξεων και υπόδειγμα οργάνω-
σης σχεδιασμού και λειτουργίας.
Το εγχείρημα είναι, πράγματι, δύ-
σκολο. Μπορούμε ωστόσο, να το
πετύχουμε».
Και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε

κάθε έργο χωριστά. Θα αναφερ-

θούμε κι εμείς πολύ συνοπτικά.

- Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη

φάση, τις θεσμοθετημένες και

υφιστάμενες χρήσεις, τη χωροτα-

ξική ένταξη του Δήμου κλπ.

- Τα οικιακά απορρίμματα του Δή-

μου μεταφέρονται από το Φε-

βρουάριο του 2007 στον ΧΥΤΑ

Φυλής. Το οικονομικό κόστος για

το Δήμο είναι πολύ μεγάλο, αλλά

η προστασία του περιβάλλοντος

είναι σημαντικότερη. 

- Εχει πάψει η λειτουργία των Λα-

τομείων μετά από ενέργειες της

Δημοτικής Αρχής και των ομόφω-

νων αποφάσεων του Δ.Σ. Ηδη

ολοκληρώθηκε η διαδικασία βε-

βαίωσης του λατομικού τέλους

5% το οποίο όφειλαν στο Δήμο οι

λατομικές επιχειρήσεις.

- Εγινε η κτηματογράφηση της τε-

λικής φάσης διευθέτησης του

Ερασίνου, μετά από ενέργειες

προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, και προχωρά-

ει η διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για

χρηματοδότηση.

Αλματώδης αύξηση 

κατοίκων και μαθητών

Η αλματώδης αύξηση των νέων

κατοίκων στην περιοχή ανέβασε

και το ποσοστό των μαθητών στα

σχολεία κατά 40%! Ετσι βρέθηκε

το Μαρκόπουλο με μεγάλες ελ-

λείψεις σε σχολικά συγκροτήμα-

τα. Παρ’ όλα αυτά έχουν γίνει βή-

ματα:

Σε δικά τους κτίρια λειτουργούν:

3ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου

1ο Γυμνάσιο Πόρτο Ράφτη

Παιδικός Σταθμός Μαρκοπούλου

ενώ σε ενοικιαζόμενα λειτουρ-

γούν:

2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ρά-

φτη και 2ο Νηπιαγωγείο Πόρτο

Ράφτη

Εχουν προγραμματιστεί  νέες

σχολικές μονάδες για το 4ο Νη-

πιαγωγείο.

Εχει αγοραστεί ένα οικόπεδο για

το 4ο Δημοτικό Σχολείο, και έχει

επιχορηγηθεί από τον Ο.Σ.Κ. και

υπογραφεί σύμβαση με τον εργο-

λάβο για προκάτ δέκα αίθουσες

που θα στεγάσουν προσωρινά το

4ο Δημοτικό στο οικόπεδο του 3ου

Νηπιαγωγείου.

Ελλείψεις κτιρίων

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι

αυτές οι περιοχές και ιδιαίτερα

του Πόρτο Ράφτη ήταν παραθερι-

στικοί οικισμοί χωρίς καμία πρό-

βλεψη για κοινόχρηστους χώ-

ρους (σχολεία, εκκλησίες κλπ.).

Γι’αυτό  λείπουν και κτίρια κατάλ-

ληλα για να στεγάσουν σχολεία.

Αυτό άλλωστε φαίνεται από το

γεγονός ότι έχουν γίνει τουλάχι-

στον 20 άγονοι διαγωνισμοί από

τη Νομαρχία για ενοικίαση και

στέγαση του 4ου Δημοτικού, του

Λυκείου στο Πόρτο Ράφτη και

του 4ου Νηπιαγωγείου στο Πόρτο

Ράφτη.

Στο χώρο του αθλητισμού μίλησε

για ένα νοικοκύρεμα στους αθλη-

τικούς χώρους (κερκίδες στο Δη-

μοτικό Στάδιο, αντικατάσταση συ-

ντήρηση ηλεκτροφωτισμού, απο-

δυτήρια και αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων στο Δημ. Στάδιο. Κατα-

σκευή γηπέδου τένις στο αθλητι-

κό κέντρο του Αυλακιού).

Υψηλού επιπέδου πολιτισμό!

Το Μαρκόπουλο έχει αποκτήσει

όνομα ποιοτικών εκδηλώσεων.

Εχει φιλοξενήσει στους χώρους

του εκδηλώσεις, που εντυπωσία-

σαν για την αρτιότητά τους, τις

θεματικές επιλογές και την οργά-

νωσή τους (βραδιές κλασικής

μουσικής, φεστιβάλ Παραμυθιού,

συναυλίες, βραδιές χορού κλπ.).

Μίλησε ακόμη για την μονάδα

κοινωνικής μέριμνας που ασχο-

λείται με τη στήριξη της 3ης ηλι-

κίας και γενικότερα με άτομα που

χρήζουν βοήθειας. 

Για την παροχή υποστηρικτικών

υπηρεσιών, 

Για το Γραφείο ευρέσεως εργα-

σίας που έχει δημιουργήσει ο Δή-

μος σε συνεργασία με επιχειρή-

σεις και φορείς της ευρύτερης

περιοχής.

Με ορίζοντα μια λειψυδρία!

Μίλησε για τις παροχές νερού και

τις νέες παροχές που σε 16 μήνες

ανήλθαν σε 4000, παρά το υψηλό

κόστος που τους επέβαλε η ΕΥ-

ΔΑΠ και κοστίζει στο Δήμο περισ-

σότερο από όσο εισπράττει. «Εί-

ναι όμως μια κοινωνική παροχή»,

όπως χαρακτηριστικά είπε ο Φώ-

της Μαγουλάς.

Κατέθεσε τον προβληματισμό του

για την επερχόμενη έλλειψη νε-

ρού στον πλανήτη και θεωρεί

αναγκαία την  ένταξη του Δήμου

– εξ’ αυτού του λόγου – του δη-

μοτικού δικτύου σε έναν κρατικό

φορέα ο οποίος θα παρέχει το νε-

ρό αναλογικά, σε επερχόμενη

λειψυδρία.

«Γιατί ποιον θα υδροδοτήσει η
ΕΥΔΑΠ σε μια επερχόμενη λειψυ-
δρία κατά προτεραιότητα; Το Δή-
μο που έχει δικό του δίκτυο ή το
Δήμο που υδρεύει η ΕΥΔΑΠ;», εί-

πε χαρακτηριστικά.

Ο λόγος στη

μειοψηφία

Στη συνέχεια μίλησε ο επικεφαλής

της μείζονος μειοψηφίας Νίκος

Σουρμπάτης, ο οποίος χαρακτήρισε

απολύτως απογοητευμένο τον κό-

σμο για την απουσία του στην απο-

λογιστική συνεδρίαση.

«Ξεχάσατε να αναφέρετε ότι ο Δή-

μος έχει καθαρό χρέος 9 εκατομμύ-

ρια ευρώ, κύριε Δήμαρχε», είπε.

Στον προϋπολογισμό του 2008 έλε-

γε ο Δήμαρχος ότι θα εισπράξει τα

5 εκατομ. ευρώ από τους λατό-

μους. Είπαμε τότε ότι δεν πρόκειται

να τα εισπράξει αυτά, γιατί αυτοί θα

προσφύγουν και θα τραβήξει σε μά-

κρος η διεκδίκηση.

Πρώτιστη ανάγκη 

η αποχέτευση

«Το μεγαλύτερο έργο είναι που

έχει ανάγκη η πόλη, είναι το έργο

της αποχέτευσης. Η ουσία είναι ότι

τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει

διατεθεί ούτε ένα ευρώ. 

Πληρώνουμε 600 και 800 ευρώ για

να μεταφέρουν τα λύματα με τα βυ-

τιοφόρα. 

Ο βιολογικός καθαρισμός βρίσκεται

σε κακή κατάσταση. Εχει γίνει χώ-

ρος ρακοσυλλεκτών. Πρέπει να

επαναλειτουργήσει άμεσα, γιατί η

πολιτεία σχεδιάζει το μεγάλο βιο-

λογικό καθαρισμό για να ενταχθούν

μέσα οι γύρω πόλεις. Αν εμείς δεν

λειτουργήσουμε τον δικό μας τους

δίνουμε το δικαίωμα να μας εντά-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
“Στο τέλος της τετραετίας μας, εμείς θα μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια”

Οργανωμένα και με δημοκρατικές διαδικασίες εξελίχθηκε η ειδική απολογιστική συνεδρίαση της

Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μαρκοπούλου. Ολο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου (πλειοψη-

φία και μειοψηφίες) βρίσκονταν στα έδρανα.

Ο κόσμος, είναι αλήθεια, ήταν πολύ λίγος μέσα στην αίθουσα, κάτι που επισημάνθηκε από όλες

τις πλευρές, δίνοντας η κάθε μια τη δική της αιτίαση.

Η πρόεδρος κράτησε άψογη διαδικασία, δίνοντας πρώτα το λόγο στον Δήμαρχο και μετά σε

όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων. Ο μακρύς χρόνος βέβαια ομιλιών των δημοτικών πα-

ρατάξεων δεν άφησαν χρόνο για τους πολίτες.

Ο δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς απάντησε σε όλες τις προκλήσεις της μειοψηφίας. Στη συνέχεια

μίλησαν αντιδήμαρχοι και πρόεδροι των ΝΠΔΔ του Δήμου, οι οποίοι μίλησαν πιο αναλυτικά - ο

καθένας στον τομέα του – για τα έργα που έγιναν και εκείνα που προβλέπονται να γίνουν αλλά

και για τις κοινωνικές παροχές του Δήμου.

Στο ακροατήριο βρισκόταν και ο νομαρχιακός σύμβουλος Πάρης Ευαγγελίου.
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ξουν και εμάς εκεί.

Εχω την αίσθηση ότι αυτό το έργο

σας φοβίζει. Πάρτε μια πρωτοβουλία,

έχετε σύσσωμο το λαό στο πλευρό

σας». 

Διαφώνησε με τη διαμόρφωση της

πλατείας, τονίζοντας ότι θα επέλθει

κυκλοφοριακή ασφυξία, λόγω στενό-

τητας χώρου και έλλειψης χώρου

στάθμευσης. Το ονόμασε «έργο βιτρί-

νας και μάλιστα σε περίοδο κρίσης».

Διαφώνησε με την εκχώρηση του δι-

κτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ και τη

χαρακτήρισε στυγνότατο κερδοσκο-

πικό οργανισμό που δεν φημίζεται για

την ποιότητα των υπηρεσιών της!

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Σωτή-

ρης Μεθενίτης, 

Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή γιατί

έφερε τόσο καθυστερημένα (ο Κώδι-

κας ορίζει μέχρι τέλος Ιουνίου) την

ετήσια απολογιστική συνεδρίαση,

που γίνεται σήμερα.

«Και είμαστε κυριολεκτικά ο τελευ-

ταίος Δήμος που κάνει αυτή τη διαδι-

κασία στην Ανατ. Αττική», είπε χαρα-

κτηριστικά.

Σ.Σ.: Σωτήρη μου, μακάρι να ήταν

έτσι. Ξέρεις πόσοι Δήμαρχοι δεν ξέ-

ρουν τι θα πει απολογιστική συνε-

δρίαση και την έχουν διαγράψει από

τα καθήκοντά τους. Και μάλιστα πο-

λύ κοντινοί στο Μαρκόπουλο.

Θέμα πρώτης προτεραιότητας - όπως

είπε - είναι η αποχέτευση. Αναφέρθη-

κε και αυτός στην κακή κατάσταση

του Βιολογικού καθαρισμού.

Θεώρησε ότι θα πρέπει να είναι το Α

και το Ω της Δημοτικής Αρχής, η απο-

χέτευση και ο βιολογικός καθαρι-

σμός, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα

του 4ου πακέτου στήριξης.

– Για τα σχολεία τόνισε ότι έπρεπε η

Δημοτική Αρχή να έχει προβλέψει το

μέλλον.

– Προϋπόθεση για την ανάπλαση της

πλατείας θεωρεί την μερική πεζοδρό-

μηση και την μετακίνηση του ΚΤΕΛ

από εκεί.

– Για τα Δημοτικά τέλη,  «λυσσάξατε

τους δημότες με τις αυξήσεις τα δύο

τελευταία χρόνια» είπε και τώρα προ-

τείνετε μηδενική αύξηση. 

– Για το Κολυμβητήριο που δεν έχει

δρομολογηθεί, παρά τις προεκλογι-

κές εξαγγελίες του Δημάρχου (διάβα-

σε απόσπασμα από το προεκλογικό

πρόγραμμα του Φώτη Μαγουλά)

Ο Δήμαρχος ζήτησε παρέμβαση για

το Κολυμβητήριο και του παραχώρη-

σε τη θέση της η Γ. Στουραϊτη για πο-

λύ λίγο.

Ετσι είπε ο Δήμαρχος «ότι το Κολυμ-

βητήριο δεν είχε ούτε όρους δόμη-

σης, ούτε νομιμότητα. Και δεν είναι

εύκολες διαδικασίες αυτές. Θέλουν

χρόνο. Τώρα είναι έτοιμαι και είναι

ένα έργο που θα γίνει με πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Και είναι

έτοιμο για να βρεθεί χρηματοδότης». 

“Δεν χαϊδεύουμε αυτιά” 

Γεωργία Στουραϊτη

«Εχουμε ακούσει ψιθύρους ότι χαϊ-

δεύουμε τα αφτιά της πλειοψηφίας.

Όταν κατεβάζεις τις ιδέες σου και γί-

νονται αποδεκτές από την πλειοψη-

φία είναι χάιδεμα αυτιών αυτό; Σε βα-

σικά θέματα δεν κάνουμε αντιπολί-

τευση!»

Συμφώνησε με την ανάπλαση της

πλατείας, η οποία σήμερα θυμίζει

«αραβικό παζάρι».

Οσο για τα σχολεία είπε χαρακτηρι-

στικά ότι «δεν πιάσαμε το τάιμιγκ τη

δεδομένη στιγμή, ότι θα γίνουμε σε

λίγο 150.000 κάτοικοι και μας λείπουν

τα σχολεία, ενώ πιάσαμε το συντελε-

στή δόμησης και χτίσαμε πολυκατοι-

κίες με διαμερίσματα που τώρα μέ-

νουν απούλητα».

Ακόμη αναφέρθηκε στα έργα που

πρέπει να γίνουν με το τελευταίο πα-

κέτο στήριξης το ΕΣΠΑ που θα κλεί-

σει το 2013 και ό,τι προλάβει η Ελλά-

δα, πρόλαβε. Γι’ αυτό χρειαζόταν ο

στρατηγικός σχεδιασμός.

Στη συνέχεια μίλησε οι Αντιδήμαρ-

χοι Κώστας Δαρεμάς και ο Κων/νος

Κουτσωβασίλης.

Η πρόεδρος Μαρία Μαντάλα και οι

υπεύθυνοι της Δημοτικής Επιχείρη-

σης και του Πνευμ. Κέντρου. 

Αννα Μπουζιάνη

Αιχμηρή η μειοψηφία

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπά-

των την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε ομό-

φωνα, παρά το έλλειμμα που παρουσιάζεται το

‘08 στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φω-

τισμού, ύψους 722 χιλιάδων ευρώ περίπου, μηδε-

νική αύξηση. Ο δήμαρχος Αθ. Τούντας στην κα-

τάθεση της πρότασής του πρόταξε την οικονομι-

κή επιβάρυνση των πολιτών από την απίστευτη

κρίση του τελευταίου διαστήματος και παρά το

μεγάλο έλλειμμα που παρουσιάζεται στα ανταπο-

δοτικά τέλη επιμένει στην πολιτική των τελευταί-

ων ετών, δηλ. στην μηδενική αύξηση των τελών,

κάτι που θα ανακουφίσει οπωσδήποτε τους κατοί-

κους της περιοχής του. 

αναβολή για τη 

χωροθέτηση νοσοκομείου

Ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης ένα επιφανειακά

αδιάφορο θέμα όπως η λήψη απόφασης σε αίτη-

μα της εταιρείας «HOMENTALITY» για ανέγερση

Γενικού Νοσοκομείου σε περιοχή Γ2 του δήμου.

Όπως φάνηκε από την εξέλιξη της συζήτησης η

περιοχή Γ2 χαρακτηρίζεται ως φιλέτο και ο δήμος

διαθέτει τέτοιες περιοχές σε δύο τρία σημεία.

Στην πρόταση του δημάρχου να είναι θετικοί σ’

αυτή την προοπτική, καθώς μια τέτοια δραστηριό-

τητα αναβαθμίζει την περιοχή, με την επισήμανση

ότι στις Γ2 περιοχές δεν προβλέπονται χρήσεις

ανέγερσης νοσοκομείου, ενώ βρήκε θετική αντα-

πόκριση απ’ το σύνολο των συμβούλων, στην εξέ-

λιξη της συζήτησης προέκυψαν διάφορες από-

ψεις που στο τέλος απέτρεψαν οποιαδήποτε από-

φαση, με αποτέλεσμα να ξανασυζητηθεί το θέμα

εν καιρώ. 

Μεταξύ των επισημάνσεων ήταν του  Δημήτρη

Κανάκη, συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας

ο οποίος ζήτησε απ’ τον δήμαρχο να έλθει σε επι-

κοινωνία με τους αγοραστές, κάτι που ο δήμαρ-

χος απέρριψε, μάλλον δικαίως, μετά βδελυγμίας.

Ο Χρήστος Τσαντήλας τόνισε ότι η Γ2 περιοχή

μπορεί με ανάλογες ενέργειες να αλλάξει χρήση

γης και να μπορέσει να υποδεχτεί την κατασκευή

– λειτουργίας νοσοκομείου. Πολλοί σύμβουλοι

ήταν αυτοί που προβληματίστηκαν αν πρέπει ο

δήμος να ζητήσει την αλλαγή χρήσης γης, σ’ αυ-

τές τις περιοχές, που θα μπορούν να δεχτούν με-

τά και σχολικές μονάδες, αφήνοντας να εννοηθεί

ότι είναι καλύτερα να επωφεληθεί ο δήμος παρά

η εταιρεία απ’ την αναβάθμιση της περιοχής με

ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά.  

Αξιοπρόσεκτη η παρέμβαση του αρχηγού της μεί-

ζονος Αντώνη Τούντα, ότι «επειδή θα απασχολή-

σουν το σώμα από δω και μπρος τα χωροταξικά,

καλό είναι όσοι τα ξεκινήσαμε, (συμπεριλαμβάνε-

ται ο πρώην δήμαρχος κ. Λύγκος, ο ίδιος και ο

νυν δήμαρχος), να τρέξουμε τους χρόνους, χωρίς

να πάει να κερδίσει κανείς τις εντυπώσεις, προς

όφελος της πόλης. Ανεξάρτητα με τις διαφορετι-

κές απόψεις πρέπει να συμφωνήσουμε για να

ολοκληρωθεί το γρηγορότερο ο γενικός πολεο-

δομικός σχεδιασμός». Ουσιαστική και η επισή-

μανση του προέδρου   Κώστα Γκίκα «να μη βγαί-

νουν τόσο σοβαρά θέματα με περισσή ελαφρότη-

τα στη δημοσιότητα, μόνο για την δημιουργία

εντυπώσεων, που ενίοτε το μόνο που κάνουν εί-

ναι να προκαλουν σύγχυση στους πολίτες».   

Αγγελική Ραγκούση

Μηδενική αύξηση τελών στα Σπάτα

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Μια καινούργια πολυτελής και

πολυσέλιδη έκδοση, κυκλοφό-

ρησε πρόσφατα από τις εκδό-

σεις «Διόπτρα». Τίτλος του «Το

Βιβλίο των Ελληνικών Ρεκόρ»

και συγγραφείς του ο Θοδωρής

Καστρινός και η Τίνα Κωνστα-

ντάτου, που επί 4 χρόνια έκα-

ναν τη συλλογή του υλικού. Στις

σελίδες του περιλαμβάνονται

διαχρονικά περί τα 1000 ελληνι-

κά ρεκόρ από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα. 

Πολλοί αποκάλεσαν το βιβλίο

«ελληνικό Γκίνες», χαρακτηρι-

σμό που δεν εγκρίνουν ωστόσο

οι συγγραφείς.

Η παρουσίαση έγινε στην Αθή-

να (3 Δεκεμβρίου). 

Παραβρέθηκαν και έλαβαν το λό-

γο πολλοί δημιουργοί των ρεκόρ,

από το χώρο των συλλεκτών, των

τεχνών, του αθλητισμού της κοι-

νωνικής προσφοράς, των επαγ-

γελματικών δραστηριοτήτων και

των εντυπωσιακών κατορθωμά-

των. 

«Πρέπει οι Έλληνες να ακού-

σουν κάτι για τους συμπατριώ-

τες τους, που κατέχουν πρωτιές

σε διάφορους τομείς και να

τους έχουν σαν πρότυπα δημι-

ουργίας. Πολλοί απ’ αυτούς βρί-

σκονται στην αφάνεια και το βι-

βλίο ήρθε να τους δώσει τη θέ-

ση που τους αξίζει»  τόνισαν οι

παρουσιαστές.

Ο λαογράφος – ζωγράφος

Γιάννης Πρόφης, από το Κο-

ρωπί, αναφέρεται στο βιβλίο

για δυο διαφορετικές πρωτιές:

Η πρώτη είναι ότι ήταν ο πρώ-

τος Έλληνας τουρίστας που

επισκέφτηκε και τις δυο πολι-

κές περιοχές της Γης: Την Αρ-

κτική (Γροιλανδία, 1975) και

την Ανταρκτική (1988). 

Η δεύτερη ότι φιλοτέχνησε

τον πλέον πολυπρόσωπο ζω-

γραφικό πίνακα, με 480 πρό-

σωπα. Ακόμη και οι πολυπρό-

σωποι πίνακες της Αναγέννη-

σης δεν ξεπερνούν τα 130

πρόσωπα. 

Το Βιβλίο των Ελληνικών Ρεκόρ

Κορωπιώτικη 

πρωτιά 

από τον 

Γιάννη Πρόφη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ και 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει εκ-

δήλωση με θέμα: “Οικονομι-

κή κρίση και πολιτικές εξό-

δου” την Κυριακή 14 Δεκεμ-

βρίου στις 11 το πρωί στην

Πνευματική Εστία του Δή-

μου Βούλας (Ζεφύρου 2).
Ομιλητές θα είναι ο Γιάννης Τόλιος,

Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών,

μέλος Γ.Γ. Συνασπισμού και Μάκης

Μπαλαούρας, οικονομολόγος Τρά-

πεζας Ελλάδος, μέλος ΑΚΟΑ.
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Μια προσπάθεια των κρητικών σωματείων Ανατολικής Αττικής

που ξεκίνησε δειλά-δειλά το 2003, παίρνει «σάρκα και οστά»

Τον περασμένο μήνα οι δέκα κρητικοί σύλλογοι συν τον νεοϊ-

δρυθέντα σύλλογο Κρητών Ωρωπού συναντήθηκαν στη Ραφήνα.

Ο Παντελής Ασπραδάκης εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής

τόνισε ότι είναι μια ιστορική μέρα, που ήταν αποτέλεσμα της

καλής συνεργασίας όλων των προέδρων και Διοικητικών Συμ-

βουλίων των συλλόγων.

Αναφέρθηκε επίσης ότι στόχος μας είναι να εξαντλήσουμε

όλες τις δυνατότητες ώστε να ενισχυθούν οι σύλλογοι, είτε

από το κράτος ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προγράμματα

που βοηθούν τα σωματεία να αναδείξουν την παράδοση και τον

πολιτισμό της Κρήτης.

Επίσης το άρθρο 4 του καταστατικού λέει ότι τα σωματεία δια-

τηρούν την ανεξαρτησία και την αυτόνομη δράση και θα συνε-

χίσουν να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών

Σωματείων. 

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν οι τοποθετήσεις του Νίκου Καλιωρά-

κη μέλους της επιτροπής και των 11 Προέδρων:

Ραφήνας : Κατσουλάκης Δημήτριος

Βούλας-Βάρης : Λεμονάκης Γιώργος

Μενιδίου : Μανιδάκης Μανώλης

Λαυρίου : Τζωρτζινάκης Γιάννης

Κορωπίου : Σαφής Μιχάλης

Παλλήνης-Γλ.Νερών : Κακουλάκη Μαρία

Γέρακα : Λουκάκη Ιωάννα

Ν. Μάκρης : Φραγκιαδάκης Κώστας

Αρτέμιδας : Πιτσιγαυδάκης Θέμης

Αναβύσσου : Λιονής Νίκος

Ωρωπού : Γιαννουλάκης Αντώνης

Στο τέλος της εκδήλωσης ψηφίστηκε ομόφωνα το καταστατικό

και εξουσιοδοτήθηκε ο πρώην πρόεδρος Κρητών Βούλας κος

Μπίμπας Γιώργος και νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας να

καταθέσει στο Πρωτοδικείο το νέο καταστατικό.

Η προσωρινη διοικουσα επιτροπη αποτελειται απο τους:

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΚΑΛΙΩΡΑΚΗ ΝΙΚΟ, ΛΕΜΟΝΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟ, ΛΟΥΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΩΣΤΑ

Ακολούθησε κρητικό γλέντι με λύρα και λαούτο από τους αδελ-

φούς Κοζονάκη και χόρεψε το χορευτικό του συλλόγου Ραφή-

νας και όλοι οι συμμετέχοντες. 

Ο οικοδεσπότης πρόεδρος Κατσουλάκης Δημήτρης είχε φρο-

ντίσει ένα πλούσιο κρητικό γεύμα. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ “Η ΚΡΗΤΗ”

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βού-

λας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουα-

ρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στις εγκατα-

στάσεις του Ομίλου. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ι. Απολογισμός 1.1.2008 έως 31.12.2008

ΙΙ. Προϋπολογισμός 2009

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλ-

θει την επόμενη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 6.1.09 την ίδια ώρα

και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία

ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομί-

λου που είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα 8.12.08

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Μια συγκινητική πρωτοβουλία πήρε η Δημοτική Χορω-

δία Κερατέας ύστερα από πρόταση της  δημοσιογρά-

φου Σοφίας Μαλτέζου που κατοικεί στην Κερατέα.

Επισκέφθηκε (29 Νοεμβρίου) το Κέντρο Απεξάρτησης

Τοξικομανών στον Ελεώνα Θηβών (ελεώνας με "ε" για-

τί προκύπτει από το έλεος) και ψυχαγώγησε 60 περί-

που τοξικομανείς κρατουμένους που με την θέλησή

τους παρακολουθούν το πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η όλη εκδήλωση ήταν συγκινητική. Η Χορωδία παρου-

σίασε ένα πρόγραμμα με δημοφιλή τραγούδια Ελλή-

νων συνθετών Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Ζα-

μπέτα κ.α. σε διεύθυνση Τάσου Λαζάρου, οι κρατούμε-

νοι ευχαρίστησαν με θερμά λόγια, ο διευθυντής των

φυλακών και το προσωπικό ήταν ανθρώπινοι και άψο-

γοι.

Ολοι οι χορωδοί προσέφεραν τρόφιμα, γλυκά, τσιγάρα,

βιβλία κ.α. σ’ ένα κλίμα αλληλεγγύης και αγάπης προς

τους τοξικομανείς κρατούμενους… 

"Να επικεντρώσετε την
προσοχή σας στο ιδιαίτερα
προβληματικό δίκτυο της
Δ.Ε.Η. στην περιοχή της
Κερατέας και των οικισμών
της" ζητά με επιστολή του

ο Δήμαρχος Κερατέας

Σταύρος Ιατρού. Την επι-

στολή επέδωσε ο ίδιος

στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. Δ/νση Με-

ταφοράς Ηλ. Ενέργειας/Δι-

κτύου και την κοινοποίησε

στην Δ.Ε.Η. Κορωπίου,

Λαυρίου.

"Οι συνεχείς και συχνές
διακοπές του ηλεκτρικού
ρεύματος ιδιαίτερα τις μέ-
ρες και νύχτες με βροχή και

υγρασία πρέπει να σας
ενεργοποιήσουν και να δώ-
σετε οριστική λύση στο
πρόβλημα που έχει παρου-
σιαστεί τον τελευταίο και-
ρό" τονίζει μεταξύ των άλ-

λων στην επιστολή.

“Δεχόμαστε και εμείς ως
Δήμος έντονες διαμαρτυ-
ρίες πολιτών της Κερατέας
που είναι ασθενείς ή ηλι-
κιωμένοι και υποστηρίζο-
νται από συσκευές με χρή-
ση ηλεκτρικού ρεύματος,
από επαγγελματίες που
έχουν ζημιές, από συμπολί-
τες που ζουν σε απομονω-
μένα σημεία των οικισμών

της Κερατέας και χρησιμο-
ποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα
ως βασικό μέσο επιβίωσης”.
Ζητάει λοιπόν ο  Δήμαρχος

να ενημερώνεται για κάθε

ενέργεια, ώστε να αποκα-

τασταθεί η ομαλή λειτουρ-

γία στο δίκτυο, αποφεύγο-

ντας στο μέλλον τις ποικί-

λες παρενέργειες που είναι

εις βάρος όλων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

"ΤΟ ΚΟΠΑΝΕΛΙ"

Ένα εξαιρετικό επιτραπέζιο ημερολόγιο για το 2009 κυκλοφόρη-

σε η Δημοτική Παραδοσιακή Σχολή Κερατέας "Το Κοπανέλι" με

χορηγία του Δήμου Κερατέας.

Το 2007 δημιουργήθηκε η σχολή αυτή, ύστερα από έντονο ενδια-

φέρον σαράντα και πλέον γυναικών της πόλης και ανήκει στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο του Δήμου. Ετσι αναβίωσε η πρώτη σχολή, που

είχε ξεκινήσει το 1888!

Το ημερολόγιο αυτό είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνω-

ρίσουν οι συμπατριώτες μας αλλά και οι φίλοι της πόλης μας -κα-

ταλήγει- την προσπάθεια αυτή που αναβιώνει στις μέρες μας και

αποτελεί ακόμη μια ψηφίδα της πολιτιστικής ταυτότητας της Κε-

ρατέας.

Στο ημερολόγιο υπάρχουν δείγματα από κοπανέλια της Κερατέ-

ας και φωτογραφίες του παρελθόντος από τεχνίτριες του κοπα-

νελιού, καθώς και λίγα λόγια της υπεύθυνης της σχολής  Μαρί-

κας Μέγγουλη.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) και παρέχει

υπηρεσίες σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών άνω των 20 ετών και

τις οικογένειες τους. Στοχεύει στην απεξάρτηση, την εκπαίδευ-

ση και την κοινωνική επανένταξη των μελών του.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 με την ίδρυση της Εναλλα-

κτικής Κοινότητας Παρέμβαση στη Ραφήνα και το 1992 εξελί-

χθηκε σε ολοκληρωμένο πολυφασικό θεραπευτικό πρόγραμμα.

Σήμερα αποτελείται από τις εξής μονάδες:

– Συμβουλευτικό Κέντρο, όπου οι χρήστες ενημερώνονται και

κινητοποιούνται για τη θεραπεία.

– Εναλλακτική Κοινότητα, η οποία αποτελεί την κύρια φάση της

θεραπείας και βρίσκεται στη Ραφήνα.

– Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, το οποίο έχει στόχο τη σύν-

δεση των μελών του με την κοινωνία.

– Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης, το οποίο έχει στόχο τη

συμβουλευτική υποστήριξη συγγενών των μελών του προγράμ-

ματος ή των χρηστών που δεν έχουν ζητήσει θεραπεία. 

Λειτουργούν επίσης τα τμήματα Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεκ-

μηρίωσης και Διοίκησης /Οικονομικού. 

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι παρεμβάσεις

με κοινωνικό, οικολογικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ βρί-

σκεται σε διαρκή εξέλιξη, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας την

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι τα: 

Βαλτετσίου 37   -  106 81  Εξάρχεια Αθήνα

Τηλ.: 210 3300751, 3300779, 3300748, Fax:  210 3300759

www.kethea-paremvasi.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

«Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων (1.12.1913) από

την επίσημη ανακήρυξη της Ενωσης της Κρήτης με την

Ελλάδα, ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορεί-

της», οργανώνει εκδήλωση μνήμης που θα πραγματοποι-

ηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του συλ-

λόγου τους (Ντούνη 1 πλ. Οικονόμου στο Κορωπί), στις

7μ.μ.

Θα γίνει ιστορική αναδρομή, την οποία θα παρουσιάσει ο

Γιώργος Πανακάκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός και πρόε-

δρος της Ενωσης Κρητών Βριλησσίων.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
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Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Νομάρχη  Λ. Κουρή το

Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) της Νομαρχίας

με βασικό θέμα την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των

απαραίτητων ενεργειών και σχεδίων για τη χειμερινή πε-

ρίοδο 2008-2009.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Ν.

Καντερές και Αθ. Μπαλής, εκπρόσωπος από την Περιφέ-

ρεια Αττικής, ο Πύραρχος Αν. Βλάχος επικεφαλής των

προϊσταμένων των πυροσβεστικών υπηρεσιών, οι προϊ-

στάμενοι των Δασαρχείων, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχεί-

ρισης Πάρνηθας Δημ. Σπαθής, εκπρόσωποι των Αστυνομι-

κών Διευθύνσεων, Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων και

εκπρόσωποι των 44 ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής καθώς και εκ-

πρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΕΥ-

ΔΑΠ, Αττική Οδός κλπ).

Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση

εκ μέρους των υπευθύνων της Νομαρχίας σχετικά με τις

ενέργειες που έχουν προβεί για την αντιμετώπιση καιρι-

κών φαινομένων κατά την περίοδο του χειμώνα.

Συγκεκριμένα:

• Έχει ήδη γίνει η προμήθεια άλατος για τον αποχιονισμό

των οδικών αξόνων αρμοδιότητας της Νομαρχίας και προ-

ωθήθηκε η διανομή του σε επιλεγμένα σημεία της Ανατο-

λικής Αττικής για την εξυπηρέτηση των οδικών αξόνων με

τις μεγαλύτερες ανάγκες.

• Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μίσθωσης εκχιονιστι-

κών και βαρέων μηχανημάτων.

• Ετοιμάζεται η διανομή ενημερωτικού υλικού για την προ-

στασία των πολιτών από καιρικά φαινόμενα της χειμερινής

περιόδου (χιονοπτώσεις, παγετός, καταιγίδες κ.λ.π).

• Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας θα εί-

ναι σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο προκειμένου να

συντονίσει τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής προστα-

σίας.

Στη συνέχεια μετά την ενημέρωση ακολούθησαν οι εκτε-

νείς τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κρατικών υπηρε-

σιών και της αυτοδιοίκησης και αποφασίστηκαν τα εξής:

• Να προωθηθεί άμεσα η προμήθεια άλατος από τους Δή-

μους και τις Κοινότητες για τον καθαρισμό των δρόμων

αρμοδιότητάς τους.

• Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προγραμματισμένης μί-

σθωσης ιδιωτικών μέσων όπου αυτό απαιτείται.

• Να συγκληθούν τα αντίστοιχα Συντονιστικά Τοπικά Όρ-

γανα (ΣΤΟ) των Δήμων και Κοινοτήτων, σε περίπτωση που

δεν έχουν συνεδριάσει, και να κοινοποιηθούν οι αποφά-

σεις τους στη Νομαρχία και στην Περιφέρεια.

• Να επικαιροποιήσουν τις καταστάσεις με τα μηχανήματα

και το προσωπικό που διαθέτουν και να τις στείλουν άμε-

σα στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έτσι ώστε να τις

συμπεριλάβει στο Σχεδιασμό της χειμερινής περιόδου.

Εν όψει ακραίων καιρικών φαινομένων... 

η Νομαρχία οργανώνεται

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

εγκρίθηκαν, οι εντάξεις στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και

στο μέτρο «αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση ποιότητας

ζωής» 9 συνολικά έργων αντιπλημμυρικής προστασίας,

στις περιοχές Παιανίας και βορειοανατολικής Αττικής,

στις οποίες πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι σχετικές μελέ-

τες της Νομαρχίας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η ένταξη:

• Στην περιοχή Παιανίας 4 έργων κατασκευής αγωγών ομ-

βρίων υδάτων προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ.

• Στην περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής 5 έργων κα-

τασκευής ομβρίων υδάτων στις περιοχές Χαλκουτσίου,

Ωρωπού, Μαυρορέματος, Αγ. Φανουρίου και Φάρου προ-

ϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε από το Ν. Σ. η ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής

η επέκταση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της Κοι-

νότητας Πικερμίου προϋπολογισμού 870.000 ευρώ.

Εργα σε Παιανία, Πικέρμι

και Βορειοανατολική Αττική

Επίσης με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβου-

λίου, εγκρίθηκε η σύναψη 3 Προγραμματικών Συμβάσεων

με τους Δήμους Καλυβίων, Κερατέας και της Κοινότητας

Βαρνάβα συνολικού ύψους 77.000 ευρώ για την αναβάθ-

μιση και το φωτισμό των επαρχιακών οδών:

• Καλύβια - Ανάβυσσος

• Κερατέα - Κακή Θάλασσα - Δασκαλειό

• Γραμματικό -  Βαρνάβας – Καπανδρίτι (κόμβος Βαρνάβα)

Σ’ αυτές τις προγραμματισμένες συμβάσεις προβλέπεται η

προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων με πιστώσεις της

Νομαρχίας και η τοποθέτησή τους από τον αντίστοιχο Δή-

μο ή Κοινότητα. 

Αναβαθμίσεις οδικού δικτύου

σε Καλύβια-Ανάβυσσο

Κερατέα - Δασκαλειό

Ισως να προλάβαιναν!

Ο νομαρχιακή σύμβουλος Χριστιάνα Φράγκου αναφέρ-

θηκε στο έγκλημα που έγινε

προ εβδομάδων στα Σπάτα,

όταν η κόρη σκότωσε τη μη-

τέρα της επειδή άργησε να

επιστρέψει.

Η οικογένεια προφανώς είχε

προβλήματα, αφού όπως είπε

η Χρ. Φράγκου είχε επιλη-

φθεί η Κοινωνική Πρόνοια και

ήταν επίφοβο ότι κάτι θα

συμβεί.

Γιατί, άραγε, δεν το πρόλα-

βαν;

“Ολα αυτά τα θέματα που άπτονται της πρόνοιας είναι
μάλλον στο μεσαίωνα. Γιατί το κράτος δεν κάνει τίπο-
τα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει μία ψυχολογι-
κή και άμεση στήριξη αυτών των ανθρώπων”, τόνισε η

Χρ. Φράγκου και ζήτησε να έρθει στο Ν.Σ. θέμα η Κοι-

νωνική Πρόνοια γιατί την έχουν εγκαταλείψει.

Πόσους μετανάστες χωράμε;

Ο Χρ. Καλαποθαράκος μίλησε για την μεταρρύθμιση

που μπαίνει “στο ψυγείο” κατά τα φαινόμενα, αφού

και το συνέδριο της ΕΝΑΕ πάει

για ματαίωση.

“Θα υπάρξει καταγραφή μετανα-
στών που βρίσκονται στη χώρα
μας; Ολες οι ευρωπαϊκές χώρες
ορίζουν ένα ποσοστό εισόδου
μεταναστών. Εμείς πόσους θέ-
λουμε, πόσους χωράμε;” αναρω-

τήθηκε ο Χρ. Καποθαράκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Βάρη 24/10/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.120

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π.Η.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Προκειμένου το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βάρης να προβεί σε φανερή μειοδο-

τική Δημοπρασία μίσθωσης οικήματος για την εγκατάσταση του

Κ.Α.Π.Η.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρα-

σία, όπως σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από τη δημοσίευση της

παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και

να υποβάλουν στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βάρης αίτηση εκδήλωσης μισθώ-

σεως οικήματος με τις παρακάτω περιληπτικές προϋποθέσεις.

1. Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που

περικλείεται από τις οδούς Ηφαίστου (πλατεία Ηρώων), Τερψιχόρης,

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, Λεύκης μέχρι Πλατεία Ηρώων.

2. Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι έτοιμο εντός του μηνός

από την υπογραφή της σύμβασης, εμβαδού μαζί με τους βοηθητικούς

χώρους 180-210τ.μ. και να έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάστα-

ση ή δυνατόν και θέρμανση, τα απαιτούμενα αποχωρητήρια, προσα-

νατολισμό για φυσικό φωτισμό καθώς και χώρο στάθμευσης δύο αυ-

τοκινήτων.

3. Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι από κάθε πλευρά κατάλ-

ληλο για τη χρήση που εκμισθώνεται. Οι δε απαραίτητες συμπληρώ-

σεις και επισκευές αρύνουν τον ιδιοκτήτη και θα εκτελεστούν κατά

τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και θα περατω-

θούν εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε (3) χρόνια και αρ-

χίζει από την ημέρα παραδόσεως του οικήματος και βεβαιώνεται με

πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως δυναμένης να παραταθεί

και για τρία (3) ακόμη χρόνια αναπροσαρμοζόμενου του τιμήματος

αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία του Κ.Α.Π.Η., στο

Δημαρχείο Βάρης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με

την διακήρυξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΖΙΑΡΗ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 15, ΠΕΜΠΤΗ 18 & ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12

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 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Θ Η Κ Α Μ Ε

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  15/12  6 μ.μ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα  15

Δεκεμβρίου 6μ.μ. με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  15/12  7 μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  17/12  8 μ.μ.

Το Δ. Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΠΕΜΠΤΗ  18/12  7 μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  15/12  7.30 μ.μ.

Το Δ. Σ. Βάρης συνεδριάζει την Δευτέρα  15 Δεκεμβρίου στις

7.30μ.μ. με μοναδικό θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Τε-

τάρτη 17 Δεκεμβρίου στι 8μ.μ. με 9 θέματα στην

ημερήσια διάταξη και κύριο το πρώτο θέμα:

Κατάρτηση τεχνικού προγράμματος
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. . . γ ια την υγειά μας

Η πρόληψη και η αγωγή υγείας περνά στους Δήμους
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο καταλληλότερος φορέας να

υλοποιήσει προγράμματα πρόληψης. Kανένας άλλος φορέας,

εκτός από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι τόσο κοντά στον

πολίτη που να μπορεί να εφαρμόσει με αξιοπιστία και φιλικότη-

τα, τέτοιες πολιτικές, αναδεικνύοντας έτσι την μοναδικότητά

της σε αυτόν τον ρόλο. 

Αντιστρέφοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως: Η πρόληψη,

αποτελεί τον κυριότερο λόγο ύπαρξης υπηρεσιών υγείας από

την Τοπική Αυτοδιοίκηση.» 

Με αυτά τα λόγια ο Μιχάλης Γαβράς, πρόεδρος των Δημοτικών

Ιατρείων Αγίας Παρασκευής, έκλεισε την εισήγησή του με τίτ-

λο «O ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη», στο

3ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Οργανισμών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης που διεξήχθη στις 20 και 21 Απριλίου στο

Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ‘’Δαίς’’, στο Μαρούσι. 

Το Συνέδριο, το οποίο είναι το τρίτο κατά σειρά που διοργανώ-

νει το Διαδημοτικό Δίκτυο και κατά γενική ομολογία σημείωσε

μεγάλη επιτυχία, παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων δεκάδες

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους 30

Δήμους του Δικτύου αλλά και από άλλους Δήμους της χώρας

καθώς και από την Κύπρο. Μάλιστα έγιναν πολλές νέες αιτή-

σεις για εντάξεις στο διαδημοτικό Δίκτυο από Δήμους διαφό-

ρων περιοχών της χώρας. 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

στην Πρόληψη 
Η έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία περι-

λαμβάνει την πρόληψη, καθορίστηκε το 1978 με την διακήρυξη

της ¨Αλμα-Ατα : «Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος τόσο του υγειονομικού συστήματος της

χώρας, του οποίου είναι κεντρικός μοχλός και επίκεντρο, όσο

και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της κοινότητας

σε όλη της την έκταση. Είναι το πρώτο επίπεδο επαφής των

ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας με το Εθνικό Σύ-

στημα Υγείας, φέρνοντας το πλησιέστερα εκεί όπου ζουν και

εργάζονται οι άνθρωποι και αποτελεί το πρώτο στοιχείο του

προγράμματος υγειονομικής φροντίδας». (Υγεία για όλους,

1978) 

Σκοπός κάθε συστήματος υγείας είναι η διασφάλιση και η βελ-

τίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόλη-

ψης, της περίθαλψης κα της θεραπείας, ενώ τα ΕΣΥ δημιουρ-

γήθηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες υγείας των πολιτών

και όχι μόνο των ασθενών, μέσω των Κέντρων Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας. 

Σύμφωνα όμως με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο κύριος όγκος των δαπανών αφορά τη νο-

σοκομειακή περίθαλψη και όχι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεί-

ας και την πρόληψη. Το 1977 η νοσοκομειακή περίθαλψη απορ-

ροφούσε το 51,2% των δημόσιων δαπανών, η πρωτοβάθμια πε-

ρίθαλψη το 17,6%, το 1991 τα νούμερα αυτά διαμορφώθηκαν

σε 63,5% και 14,2% αντίστοιχα. 

Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη για αποκατάσταση της ισορ-

ροπίας μεταξύ προληπτικής και θεραπευτικής ιατρικής με αντί-

στοιχη αποκατάσταση της χρηματοδότησης 

Η Πρόληψη εκφράζει τις προσπάθειες των λειτουργών υγείας να

προλάβουν την εκδήλωση νόσων και ασθενειών και τις συνέπει-

ές τους για το άτομο, την κοινωνία και το περιβάλλον μέσω προ-

γραμμάτων προαγωγής της υγείας, δηλαδή με την αγωγή υγεί-

ας, την βελτίωση του τρόπου διαβίωσης και την πρόληψη. 

Ο Μαθητικός πληθυσμός, οι ενήλικες, οι εργαζόμενοι του δή-

μου και οι ηλικιωμένοι, αποτελούν μια πρώτη κατηγοριοποίηση

για την διάρθρωση των υπηρεσιών - δράσεων πρόληψης. 

Οι κυριότερες υπηρεσίες πρόληψης είναι: Ατομικοί και μαζικοί

εμβολιασμοί, έλεγχοι στους σχολικούς πληθυσμούς για ανα-

πτυξιακές και άλλες διαταραχές, εκτέλεση διαγνωστικών εξε-

τάσεων (π.χ. τεστ Παπανικολάου, μαστογραφίες, βιοχημικών

και αιματολογικών δεικτών κ.λ.π.), προγράμματα παρακολού-

θησης της υγείας δημοτών με χρόνιες παθήσεις, ενημερωτικές

ανακοινώσεις, έντυπα και καμπάνιες. 

Σήμερα πολλά Δημοτικά Ιατρεία Δήμων της χώρας  μας παρέ-

χουν Ιατρικές υπηρεσίες  και υλοποιούν προγράμματα Προλη-

πτικής Ιατρικής εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, όπως του Δήμου Αγίας Πα-

ρασκευής, Αργυρούπολης και Αλίμου. 

Οφείλουν τα Δημοτικά Ιατρεία, σε συνεργασία με το Γραφείο

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης να οργανώσουν

προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής στον Μαθητικό  πληθυσμό,

κάτι που η ΕΝΩΣΗ Συλλόγων Γονέων Παλλήνης ζητάει επίμονα

και περιμένει να υλοποιήσει διαχρονικά η εκάστοτε Δημοτική

Αρχή για το καλό όλων των πολιτών.

–––––––––––––––
Σημ: Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το δελτίο τύπου του 3oυ Ετή-
σιου Πανελλήνιου Συνέδριου του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α και από Ιστοσελίδες των Δήμων Αλίμου & Αργυ-
ρούπολης.

Αντώνης Ρεφούλιας
Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παλλήνης, - Μέλος Ομοσπονδίας Ενώσεων Αν. Αττικής

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Καφέ – Μπουφέ – Ταμείο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Αναψυκτήριο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Λάντζα

Ζητούνται άτομα για λάντζα και άτομα για μάζεμα δί-

σκων από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου. Για

Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ 2109656388

Μάγειρες και Βοηθοί 

Ζητούνται από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου.

Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Μίνι Μάρκετ

Υπάλληλοι για ταμείο και πώληση μικροαντικειμένων

στον χώρο του αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Βοηθοί Αποθηκάριοι 

με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας στον χώρο του αερο-

δρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας - Τηλ 2109656388

Ζαχαροπλάστες και Βοηθοί 

Ζητούνται από catering  στην περιοχή της Βάρης

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μό-

νιμοι. Τηλ 2109656388

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ   στο κέντρο της

Παλλήνης (Μιλτιάδου 27), 40τ.μ. και 50τ.μ., καινούρια,

νεόδμητα. Πληροφορίες 6977204573 & 210 6667473.

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ζητείται προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα και ευρύτερη

περιοχή των Μεσογείων. Δεκτή και συνταξιούχοι. Τηλ.:

210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία (26 Νο-

εμβρίου), στη Βάρη,  ημερίδα που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία

με το Κ.Α.Π.Η. και το Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου με θέμα: «Ψυχολογικά

προβλήματα της τρίτης ηλικίας» με ομι-

λητές συνεργάτες του Συμβουλευτικού

& Θεραπευτικού Κέντρου Βάρης “Ψυχο-

Σύνθεση”. 

Προλόγισε ο Χρήστος Ριφιώτης, ιατρός

- ορθοπεδικός και μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου καθώς και έφορος εκδηλώ-

σεων του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, ο οποίος

είχε και την ευθύνη συντονισμού της εκ-

δήλωσης. 

Τις εισηγήσεις προλόγισε η Ιωάννα

Βαρδάκου, Ψυχολόγος - Οικογενειακή

Ψυχοθεραπεύτρια και επιστημονική

υπεύθυνη του Συμβουλευτικού και Θε-

ραπευτικού Κέντρου «ΨυχοΣύνθεση», η

οποία αναφέρθηκε στις «Απώλειες και
το Πένθος», θέμα το οποίο αγγίζει

όλους τους ανθρώπους κάποια στιγμή

της ζωής τους. Η διαδικασία του πέν-

θους αποτελείται από ορισμένα στάδια

μέχρι την τελική «λύση» του. Το υγιές

πένθος είναι μια απελευθερωτική διαδι-

κασία όταν γίνεται με το ρυθμό του πεν-

θούντα. Σε περίπτωση παθολογικού

πένθους δεν υπάρχει η αναμενόμενη

αντίδραση (κλάμα), εκδηλώνονται σω-

ματικές ασθένειες, κρίσεις πανικού,

επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες, υπερβο-

λικός θυμός και ενοχή. Η αντιμετώπιση

και θεραπεία του πένθους μπορεί να γί-

νει με συμβουλευτική, με ατομική ή ομα-

δική υποστηρικτική θεραπεία και με θε-

ραπεία μέσω της τέχνης (ψυχόδραμα,

μουσικοθεραπεία ή χοροθεραπεία). 

Η δεύτερη ομιλήτρια Μαρίζα Παναρέ-

του, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ανα-

φέρθηκε στους «Νέους ρόλους του ατό-
μου στην Τρίτη ηλικία». Σύμφωνα με

έρευνες, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών

αντιπροσωπεύουν το 18% του πληθυ-

σμού της χώρας μας. Από ψυχολογική

άποψη το πρόβλημα που αντιμετωπί-

ζουν οι ηλικιωμένοι είναι η μοναξιά για-

τί επιδίδονται σε αρνητικές σκέψεις,

έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και λίγες

ασχολίες, και έχουν συναισθήματα λύ-

πης και απώλειας. 

Την ημερίδα έκλεισε η Μαρία Λάμπρου,

Ψυχολόγος - Γνωσιακή  Ψυχοθεραπεύ-

τρια, η οποία αναφέρθηκε στην «Κατά-
θλιψη: Πρόληψη και Αντιμετώπιση».

Άτομα με κατάθλιψη παρουσιάζουν ορι-

σμένα συμπτώματα όπως άγχος, κατα-

θλιπτική διάθεση, αλλαγή στην όρεξη,

διαταραχές του ύπνου, αίσθημα αναξιό-

τητας, ντροπή, ενοχές, αίσθημα ανικα-

νότητας, απαισιοδοξίας, απελπισίας κ.α.

Η κατάθλιψη μπορεί να οφείλεται στην

κληρονομικότητα, σε βιολογικά αίτια, σε

ασθένειες, χρήση φαρμάκων, διαπροσω-

πικές απώλειες και άγχος. 

α) Σαλόνι ολοκαίνουργο αποτελούμενο από 3θέ-

σιο, 2θέσιο καναπέ και πολυθρόνα

β) Γραφείο Μασίφ, καρυδιά. Τηλ.: 6937-524339

Ψυχολογική ημερίδα στη Βάρη
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Πριν από λίγες ημέρες o Δή-

μαρχος Παλλήνης Σπύρος

Κωνσταντάς συνοδευόμε-

νος από τον δημοτικό σύμ-

βουλο και πρόεδρο της σχο-

λικής επιτροπής και η Επι-

τροπή Παραλαβής τους Δή-

μου Γ. Πλατανιώτη, παρέλα-

βαν από αντιπροσωπεία του

Οργανισμού Σχολικών Κτι-

ρίων το νέο Κλειστό Γυμνα-

στήριο της Κάντζας.

Είναι ένα όμορφο και λει-

τουργικό γυμναστήριο με

κερκίδες, πλήρη αποδυτήρια,

και όλα τα εξαρτήματα που

διασφαλίζουν την καλή λει-

τουργία ενός γυμναστηρίου.

Στους χώρους του προβλέ-

πεται να φιλοξενηθούν οι

Ακαδημίες του Αθλητικού

Οργανισμού αλλά και κάθε

παιδί που θέλει να νιώσει τη

χαρά του αθλητισμού. Έτσι ο

προγραμματισμός του Δή-

μου Παλλήνης σε σχέση με

τα αθλητικά έργα υποδομής

βρίσκεται σε καλό δρόμο. 

Η βελτίωση του υπάρχοντος

αθλητικού κέντρου, το νέο

κλειστό γυμναστήριο στο

Πανόραμα, η κατασκευή του

οποίου έχει εγκριθεί και χρη-

ματοδοτηθεί, τα δύο νέα κο-

λυμβητήρια, συντελούν στο

να γίνει πραγματικότητα το

όνειρο για μια πόλη με σύγ-

χρονες και λειτουργικές

αθλητικές εγκαταστάσεις,

πόλο έλξης για τη νεολαία.

Και όμως η ολοκλήρωση του

νέου Κλειστού Γυμναστηρίου

πέρασε από σαράντα κύματα.

Μάλιστα ο ΟΣΚ, με έγγραφό

του την 1/12/2006, προειδο-

ποιούσε τον Δήμο Παλλήνης

ότι η εργολαβία θα σταμα-

τούσε αν δεν απομακρύνο-

νταν οι γραμμές μέσης τάσης

της ΔΕΗ, που διέρχονταν πά-

νω από το οικόπεδο που

επρόκειτο να κατασκευαστεί

το Κλειστό Γυμναστήριο. 

Μέχρι τότε είχαν γίνει οι εκ-

σκαφές και τα έργο ήθελε

πολύ δρόμο μπροστά του για

να ολοκληρωθεί! Η σημερινή

Δημοτική Αρχή  κατόρθωσε

στους πρώτους μήνες του

2007 να απομακρύνουν μετά

από πολύ αγώνα και εργώ-

δεις προσπάθειες τις γραμ-

μές μέσης τάσης της ΔΕΗ,

που διέρχονταν πάνω από το

οικόπεδο που επρόκειτο να

κατασκευαστεί το Κλειστό

Γυμναστήριο, και να σωθεί

το έργο που είχε κυριολεκτι-

κά μείνει στάσιμο.

Ο Δήμος Παλλήνης, για να

ολοκληρωθούν το συντομότε-

ρο δυνατόν οι διαδικασίες κα-

τασκευής του έργου, ανέλαβε

ακόμα και την κατασκευή του

έργου ύδρευσης του Κλειστού

Γυμναστηρίου, ενώ ταυτόχρο-

να ζήτησε από την ΔΕΗ να εκ-

πονήσει μελέτη για να ηλε-

κτροφωτίσει την οδό Τριγω-

νίων και να επεκτείνει στην

περιοχή το δίκτυο Δημοτικού

Φωτισμού με έξοδα του Δήμου

Σήμερα, σε συνεργασία με

τον ΟΣΚ, το Κλειστό Γυμνα-

στήριο μετά από πολύ αγώνα

και εντατικές εργασίες ενά-

μισι χρόνου αποδίδεται στη

νεολαία της πόλης και την

τοπική κοινωνία!

Εκείνο που χρειάζεται τώρα εί-

ναι η τελική διαμόρφωση των

εξωτερικών χώρων με δεντρο-

φύτευση και άλλες παρεμβά-

σεις και διορθωτικές κινήσεις,

τις οποίες έχει ζητήσει ο Δή-

μος Παλλήνης προκειμένου το

Κλειστό Γυμναστήριο να απο-

τελέσει έναν νέο πυρήνα

Αθλητισμού για την πόλη.

Κλειστό Γυμναστήριο Κάντζας
Πυρήνας αθλητισμού και πόλος έλξης για την νεολαία

ΤΑ ΝΕΑ

ΤΗΣ 

ΕΠΣΑΝΑ 
Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

αποφάσισε όπως ανα-

βάλλει μέχρι νεότερης

απόφασης του Δ.Σ.

όλους τους αγώνες του

σωματείου ΑΠΟ ΠΑΡΝΗ-

ΘΑΪΚΟΣ.

Λόγω των εορτών των

Χριστουγέννων, τα πρω-

ταθλήματα της

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Α’, Β’, και Γ’

κατηγορίας και τα πρω-

ταθλήματα των υποδο-

μών δεν θα διεξαχθούν

το Σαββατοκυριακο 27-

28/12/08. 

Επίσης το Σαββατοκύρια-

κο 3-4/1/2009 δεν θα διε-

ξαχθεί το πρωτάθλημα της

Γ’ κατηγορίας καθώς και

τα πρωταθλήματα των

υποδομών, αλλά ούτε και

οι αγώνες της Α’ και Β’ κα-

τηγορίας. 

Μετά από κλήρωση που

διεξήχθη αποφασίστηκε

οι αγώνες της Δ’ φάσης

Κυπέλου να πραγματο-

ποιηθούν την Τετάρτη

10/12/08

Απαγόρευση 

εισαγωγών σε

προϊόντα 

που προέρχονται 

από την  Κίνα 

εισηγείται η Κομισιόν

Αναλυτικά στοιχεία για τις ει-

σαγωγές προϊόντων σόγιας

από την Κίνα ζητά με ερώτησή

του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ,

Γιάννης Γκλαβάκης, με αφορ-

μή τη νέα απαγόρευση που ει-

σηγείται η Κομισιόν στα Κράτη

Μέλη. 

Ουσιαστικά επεκτείνει την

υφιστάμενη απαγόρευση εισα-

γωγών γαλακτοκομιών προϊό-

ντων από την Κίνα και στα

αντίστοιχα προϊόντα σόγιας.

Ο Γ. Γκλαβάκης ζήτησε αναλυ-

τικά στοιχεία από την Κομι-

σιόν για τις ποσότητες των

επιμολυσμένων προϊόντων, τα

σημεία εισόδου στα οποία

εντοπίστηκαν, καθώς επίσης

και αν προορίζονταν για αν-

θρώπινη κατανάλωση ή για

την παρασκευή ζωοτροφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμ-

φωνα με προηγούμενη απά-

ντηση της Επιτρόπου κας Βα-

σιλείου, σε ερώτημα του  Γ.

Γκλαβάκη, το 2007 διαπιστώ-

θηκε επιμόλυνση με μελαμίνη

σε συστατικά πρωτεϊνούχων

ζωοτροφών από την Κίνα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ και ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΕΣ 

ΕΞΟΔΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει

εκδήλωση με θέμα: “Οικο-

νομική κρίση και πολιτικές

εξόδου” την Κυριακή 14

Δεκεμβρίου στις 11 το

πρωί στην Πνευματική

Εστία το Δήμου Βούλας

(Ζεφύρου 2).
Ομιλητές θα είναι ο Γιάννης

Τόλιος, Διδάκτωρ οικονομι-

κών επιστημών, μέλος Γ.Γ.

Συνασπισμού και Μάκης

Μπαλαούρας, οικονομολό-

γος Τράπεζας Ελλάδος, μέ-

λος ΑΚΟΑ.
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Με δύο ακόμα ήττες συνέχι-

σε τις αγωνιστικές υποχρεώ-

σεις για το πρωτάθλημα της

Α1 κατηγορίας η Γυναικεία

ομάδα του “ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”.

Ηττήθηκε με 4-1 τόσο από

την ομάδα του Α.Ο. ΔΑΟ

ΤΑΥΡΟΥ όσο και από την

ομάδα Π.Κ. ΔΗΜΟΥ ΤΑΥ-

ΡΟΥ.

Μετά και απ’ αυτούς τους

αγώνες η ομάδα του ΑΡΗ

βρίσκεται στην προ τελευ-

ταία θέση του βαθμολογικού

πίνακα με 10 βαθμούς (2 νί-

κες και 6 ήττες) ισοβαθμώ-

ντας με την ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙ-

ΚΗΣ. 

Αντίθετα, η Αντρική ομάδα

του ΑΡΗ, για το πρωτάθλη-

μα της Α2 κατηγορίας πέτυ-

χε δύο νίκες με 4-0 επί του

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟ & Α.Ο. ΠΑΓΩ-

ΝΑ, μια ακόμα νίκη με 4-2

επί του Α.Ο. ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ

και έχασε με 4-2 από την

Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

Ύστερα από 12 αγώνες η

ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται

στην 6η θέση του βαθμολο-

γικού πίνακα με 18 βαθμούς

έχοντας μέχρι τώρα 6 νίκες

και 6 ήττες.

Η ομάδα των κοριτσιών του

ΑΡΗ 2006 πέτυχε άλλες δύο

νίκες και βαδίζει ολοταχώς

σε αγώνες “μπαράζ” για την

άνοδό της στην Β’ Εθνική

κατηγορία.

Κέρδισε με 4-0 τόσο τον ΜΕ-

ΣΟΓΕΙΑΚΟ Α.Σ. όσο και τον

Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

Με την ίδια επιτυχία συνεχί-

ζει τις αγωνιστικές της υπο-

χρεώσεις και η ομάδα των

αγοριών του ΑΡΗ 2006 για

το πρωτάθλημα της Γ’ κατη-

γορίας Αττικής και ελπίζει

και αυτή για την άνοδό της

στην Β’ κατηγορία.

Η ομάδα του ΑΡΗ 2006 κέρ-

δισε με 4-1 τον ΖΗΝΩΝΑ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ & 4-0 την ΧΑΝ

ΝΙΚΑΙΑΣ. 

Πινγκ - Πονγκ

Νίκες και Ήττες 

για τον “ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”

Τουρνουά σχολείων

στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Με τη συμμετοχή 25 αγοριών - αθλητών και 5 κορι-

τσιών - αθλητριών το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δ’ Αθη-

νών την Δευτέρα 8.12.2008 πραγματοποιήθηκε το πρω-

τάθλημα Λυκείων επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην Αν-

θούσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας. 

Αποτελέσματα αγοριων:

1. Αιμ. Μεταξάς 3ο Νέας Σμύρνης

2. Άγγελος Λαμπρόπουλος 1ο Καλλιθέας

3. Κ. Αλταμέρ 2ο Διαπολ/κής

και Πιπερίδης Δημ. 1ο Καλλιθέας

Αποτελέσματα Κοριτσιών:

1. Α. Μαλιγιάννη, 2ο Π. Φαλήρου

2. Κ. Θανασούλα, ,6ο Γλυφάδας

3. Β. Παπαδάκη, 1ο Καλλιθέας

και Μοιρακίδου, 3ο Γλυφάδας 

Οι δύο πρώτοι από κάθε κατηγορία προκριθήκανε

στην τελική φάση που θα γίνει το Φεβρουάριο στην

Καρδίτσα.

Παραβρέθηκαν στον Αγώνα ο Προϊστάμενος Γραφείου

Φυσικής Αγωγής της Δ’ Αθηνών Καρώ Σωτήρης και πο-

λύ καθηγητές Φυσικής Αγωγής από τα Λύκεια. Η νικήτρια τετράδα των αγοριών

Η συνέχεια των Alpha Private Bank 61ων

Πανελληνίων Αγώνων Υπερπήδησης

Εμποδίων δίνεται αυτές τις μέρες και μέχρι

τις 14 Δεκεμβρίου στο κλειστό ιπποδρόμιο

του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο. 

Στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ιππείς και αμα-

ζόνες από όλη την Ελλάδα. Η είσοδος για το

κοινό είναι ελεύθερη, ενώ πολλές εκπλήξεις

περιμένουν τους φιλάθλους που θα επισκε-

φθούν το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας κατά τη

διάρκεια των Πανελληνίων Αγώνων. 

Στο πλαίσιο των αγώνων, ο οίκος “Rita Pa-

teroni”, με την ευκαιρία του εορτασμού 25 ετών

δημιουργίας στο χώρο της υψηλής ραπτικής

προσφέρει έναν ολοκληρωμένο στιλιστικό συν-

δυασμό πέντε σχεδίων από την σειρά “Rita Pa-

teroni Exclusive Collection/Autumn & Winter

2008». Τα έσοδα από την διάθεση των σχεδίων

θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του

Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας

και του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιππο-

ειδών. 

Και φέτος η Ελληνική Ιππασία θα δώσει Χρι-

στουγεννιάτικο χρώμα στους αγώνες με τη διε-

ξαγωγή ιππικού παιχνιδιού το Σάββατο, 13 Δε-

κεμβρίου, αμέσως μετά την Κατηγορία Ενηλί-

κων, όπου θα πάρουν μέρος μεταμφιεσμένοι ιπ-

πείς και αμαζόνες. 

Το πρόγραμμα των 61ων Πανελληνίων Αγώνων

Υπερπήδησης Εμποδίων είναι το εξής: 

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ώρα: 10.00 Κατηγορία Εφήβων - ύψος 1.30μ. – 1ος γύρος 

Ώρα: 11.30 Κατηγορία Παίδων – ύψος 1.15μ. – 1ος γύρος 

Ώρα: 13.00 Κατηγορία Νεολέκτων Ίππων 6 ετών – ύψος

1.20μ.–2ος τελικός γύρος

Ώρα: 15.30 Κατηγορία Δ+Γ – ύψος 1.20μ. – 2ος τελικός

γύρος 

Ώρα: 17.00 Κατηγορία Ενηλίκων – ύψος 1.40μ. – 2ος τε-

λικός γύρος

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Ώρα: 10.00 Κατηγορία Β - ύψος 1.30μ.

Ώρα: 12.00 Κατηγορία Παίδων - ύψος 1.15μ. – 2ος τελικός γύρος 

Ώρα: 13.30 Κατηγορία Εφήβων – ύψος 1.30μ. – 2ος τελικός γύρος 

Ώρα: 15.00 Κατηγορία Νεολέκτων Ίππων 5 ετών – ύψος

1.10μ. – 2ος τελικός γύρος 

Ώρα: 16.00 Κατηγορία Ζ+Ε – ύψος 1.10μ. – 2ος τελικός γύρος.

Πανελλήνιοι Αγώνες Εμποδίων

Οι πρώτες τέσσερις νικήτριες

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

 Ν
Ε

Α
 

Τη δεύτερη θέση του

Πανελληνίου Πρωταθλή-

ματος κατέκτησε την Κυ-

ριακή η ομάδα μίνι-παί-

δων (1996) του ΝΟΒ που

ηττήθηκε στον τελικό 

από το Παλαιό Φάληρο

με 7-11.

Οι παίκτες του Φίλιππου

Σακέλλη που είχαν φτά-

σει αήττητοι ως τον τελι-

κό δεν τα κατάφεραν

απέναντι στον ΑΟΠΦ σε

ένα παιχνίδι που πραγ-

ματοποιήθηκε στο κο-

λυμβητήριο του Αλίμου.

Η ομάδα μας "πλήρωσε"

το κακό της ξεκίνημα

αφού βρέθηκε να χάνει

με 1-6 στο τρίτο οκτάλε-

πτο και παρότι στη συνέ-

χεια έκανε... αγώνα δρό-

μου για να ανακάμψει,

δεν τα κατάφερε.

Πλέον οι αθλητές μας

που είναι γεννημένοι το

1996 θα ενσωματωθούν

στην ομάδα παίδων

(1995) που θα αγωνιστεί

στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα του 2009 το οποίο

ξεκινάει τον Ιούνιο.

ΝΟΒουλιαγμένης

Η ηλιόλουστη και καλοκαιρινή ημέρα βοή-

θησε τα μέγιστα στην επιτυχημένη διεξα-

γωγή των Alpha Private Bank 61ων Πανελ-

ληνίων Αγώνων Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Ο

κόσμος που βρέθηκε στο Μαρκόπουλο χει-

ροκρότησε τις Πανελληνιονίκες Ιππικής Δε-

ξιοτεχνίας στις τρεις κατηγορίες, Παίδων,

Εφήβων και Νέων Ιππέων. 

Στην Κατηγορία Παίδων, μετά από σκληρή

μάχη, η 3η φετινή Πρωταθλήτρια Παίδων,

Λάουρα Μαρτίνη, κατάφερε να κερδίσει

τον τίτλο της Πανελληνιονίκη σημειώνο-

ντας ποσοστό 65,59%. Δεύτερη Πανελλη-

νιονίκης ήταν η Αμαρυλίς Γουλανδρή με

ποσοστό 64,51% και 3η Πανελληνιονίκης

ήταν η Σοφία Αφένδρα με ποσοστό

63,07%.

Στην Κατηγορία Εφήβων, η 2η φετινή Πρω-

ταθλήτρια, Κέλλη Σκλαβούνου, κατέκτησε

τον πρώτο σημαντικό τίτλο της καριέρας

της, αφού αναδείχθηκε Πανελληνιονίκης

μετά από τις τρεις ημέρες και τα τρία αγω-

νίσματα με συνολικό ποσοστό 64,98%.

Δεύτερη Πανελληνιονίκης ήταν η Ρέα Κα-

πετάνου με συνολικό ποσοστό 64,75%,

ενώ τρίτη ήταν η Άννα Μαρία Παπαγιαννά-

κου με ποσοστό 62,13%.

Τέλος, στην Κατηγορία Νέων Ιππέων τον

πρώτο τίτλο του Πανελληνιονίκη πήραν η

Χαρά Πουλή μετά από τρία αγωνίσματα με

συνολικό ποσοστό 62,07%.

Δεύτεροι στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα πόλο οι μίνι παίδες

Σπουδαία εκτός έδρας

νίκη με 11-10 επί του Πα-

λαιού Φαλήρου πήρε ο

ΝΟΒ στο παιχνίδι με το

οποίο άνοιξε η «αυλαία»

της 5ης αγωνιστικής

στην Α1 ανδρών.

Οι παίκτες του Γιάννη

Γιαννουρή πραγματοποί-

ησαν καλό ξεκίνημα και

μέχρι το τρίτο οκτάλε-

πτο είχαν το προβάδισμα

στο σκορ.

Π. Φάληρο-

ΝΟΒ: 

10-11Αναδείχθηκαν οι Πανελληνιονίκες

Ιππικής Δεξιοτεχνίας
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Σε λίγες ημέρες πλησιάζει η πιο αγαπημένη γιορ-

τή του χρόνου για τα παιδιά, και η πιο γλυκιά φι-

γούρα των παιδικών μας χρόνων, ο Άη Βασίλης, εί-

ναι έτοιμος να γεμίσει τη ζωή μας δώρα κι αγάπη. 

Έχοντας το «προνόμιο» να επικοινωνούν με τον

Άη Βασίλη για 180 χρόνια, τα ΕΛΤΑ έχουν πλέον

μια μοναδική σχέση με τον αγαπημένο μας Άγιο

και τη γιορτή των Χριστουγέννων. Έτσι και φέτος,

τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα αναλάβουν και πάλι

να παραδώσουν στον Άη Βασίλη τα γράμματα που

θα κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Τα ΕΛΤΑ περιμένουν τα παιδιά, αλλά και όσους

ζουν τα Χριστούγεννα σαν παιδιά, στο παραμυθέ-

νιο ταχυδρομείο του Άη Βασίλη που βρίσκεται στο

μαγευτικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο The Mall

Athens. Εκεί, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να

γράψουν το δικό τους γράμμα στον αγαπημένο

τους Άγιο και να του το στείλουν, μέσω του «μαγι-

κού», κόκκινου ταχυδρομικού κουτιού.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, κάθε Δεκέμβριο, τοπο-

θετούν τα ειδικά, κόκκινα γραμματοκιβώτια στα

καταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα, περιμένο-

ντας να φιλοξενήσουν τις επιθυμίες, τα όνειρα, τις

σκέψεις και την αγάπη των παιδιών. 

Δεκάδες χιλιάδες γράμματα απαντώνται κάθε

χρόνο, χάρις στην μεγάλη προσπάθεια των αν-

θρώπων του ΕΛΤΑ, οι οποίοι από την Παρασκευή 5

Δεκεμβρίου, περιμένουν τους μικρούς αγαπημέ-

νους τους φίλους στο The Mall, για ένα ταξίδι στο

όνειρο, βάζοντας στη ζωή μας τη μαγεία των Χρι-

στουγέννων με μοναδικό τρόπο. 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Περιμένουν τους μικρούς φίλους του

Αη Βασίλη στο παραμυθένιο Ταχυδρομείο στο The Mall

Για τρεις μέρες η  καρδιά της Σαγκάης-της πόλης των 20

εκατομμυρίων κατοίκων- χτυπούσε σε ελληνικούς ρυθ-

μούς. Με σεβασμό στην ιερή πόλη του Μαραθώνα και στην

ιστορία της, υποδέχθηκαν την μαραθώνια φλόγα, εκπρό-

σωποι της πόλης και του Αθλητισμού. Εκατοντάδες χιλιά-

δες άνθρωποι επισκέφθηκαν το περίπτερο του Δήμου Μα-

ραθώνα στο εκθεσιακό κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου

της Σαγκάης.

Η μαραθώνια φλόγα έγινε δεκτή με τιμές και αποτέλεσε

το κεντρικό γεγονός του διεθνούς μαραθωνίου της Σα-

γκάης συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον ΜΜΕ και του

απλού κόσμου.

Εκατοντάδες άνθρωποι έτρεξαν στο πολυπληθή αυτό μα-

ραθώνιο ντυμένοι στα ελληνικά χρώματα κρατώντας ση-

μαίες του Μαραθώνα και της Ελλάδας.

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε για τον Δήμαρχο Μαραθώνος

η έκδοση του βιβλίου του στην κινέζικη γλώσσα!

«Η πόλη της Σαγκάης εξέδωσε ένα βιβλίο, που μοιράστη-

κε σε εκατομμύρια κόσμο. Το μισό βιβλίο είναι αφιερωμέ-
νο στην πόλη της Σαγκάης και τον μαραθώνιο του 2007 και
το άλλο μισό στον Μαραθώνα και είναι βασισμένο στο
πρώτο φωτογραφικό λεύκωμα που είχα εκδώσει για τον
Μαραθώνα» λέει ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Σπύρος Ζαγά-

ρης. «Αυτή η έκδοση αποτελεί, όχι μόνο τιμή αλλά και ιδι-
αίτερη προβολή της πόλης του Μαραθώνα».

Ποιοι συντελεστές δόμησης δίνουν αυτό το έκτρωμα των τόνων τσιμέντου πάνω στο βουνό του Πανοράματος της
Βούλας; Δεξιά και αριστερά τελειώνει το μπετόν εκεί που τελειώνει και το οικόπεδο· το δε ύψος είναι απίστευτο!
Και όλο αυτό σε έναν αδιέξοδο δρόμο, που αναρωτιέται κανείς, πόση αμετροέπεια έχει ο άνθρωπος!!

Αμετροέπεια και 
...οικολογική συνείδηση!!!

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ

Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΣΤΗ

ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Με μπλουζάκια που γράφουν Ελλάς και ελληνικές σημαίες στα
χέρια οι Κινέζουν υποδέχθηκαν την Μαραθώνια φλόγα.

Κάτω: το περίπτερο προβολής του Δήμου Μαραθώνα, που οργά-
νωσαν οι Ελληνες της Σαγκάης.

Μπλουζάκια, καπελάκια και αυτοκόλητα που γράφουν City of
Marathon, φορούν με καμάρι Κινέζοι και Ευρωπαίοι!!


