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Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Το ‘χουμε ξαναγράψει και δεν θα κουραστούμε να το

επαναλαμβάνουμε: 

Δεν ζεις με δανεικά.

Δανείζεσαι μόνο σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν η

απόδοση του κεφαλαίου που δανείστηκες είναι με βε-

βαιότητα μεγαλύτερη του επιτοκίου του δανεισμού.

Απλά, όταν η απόδοση της επένδυσης του δανεικού

κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό τόκο

και τα τοκοχρεωλύσια που θα πληρώσεις.

Δεύτερον, δανείζεσαι σε άκρως ανα-

γκαίες περιπτώσεις και κατά προτί-

μηση, με εσωτερικό δανεισμό.

Ο πέραν των δυνατοτήτων σου και

της αποδόσεως δανεισμός θεωρείται

υπερχρέωση.

Η υπερχρέωση οδηγεί στην απώλεια

περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή σε

μείωση παραγωγικής δυνάμεως και,

ιστορικά αποδεδειγμένα, στη δου-

λεία.

Δουλεία ατόμων, κοινωνικών ομάδων, κρατών. Μονα-

δική ενδεδειγμένη αντίδραση σ’ αυτήν την περίπτωση

είναι η σεισάχθεια. Η απόσειση, η αποτίναξη του δυ-

σβάσταχτου και αβάσταχτου άχθους-βάρους.

Ο δανεισμός για την αποπληρωμή δανείου δεν επιλύει

το πρόβλημα, απλά αναβάλλει τις συνέπειες, τις επι-

βαρύνει και τις καθιστά αναπότρεπτες.

Η σεισάχθεια είναι η ριζοσπαστική λύση. Είναι το

σπάσιμο του γόρδιου δεσμού.

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων και μάλιστα παρα-

γωγικών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, ιστορικά

αποδεδειγμένη στην επιπλέον αποδυνάμωση και τε-

λικά στην καταστροφή.

Πολλές φορές στην ιστορία έχουμε πληρώσει ακριβά

την ακρισία, την ανικανότητα και την ανευθυνότητα

των ηγητόρων μας.
Συνέχεια στη σελ. 2
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Για να μην ανατρέξουμε στο Βυζάντιο και τη Φραγκο-

κρατία, αλλά και στην επανάσταση του γένους, που έχω

αναφερθεί στο παρελθόν, ας θυμηθούμε το πιο πρό-

σφατο ολέθριο και καταστροφικό ιστορικό γεγονός, πριν

από 90 ακριβώς χρόνια: Τη μικρασιασική καταστροφή.

Οι εκτελέσεις στο “Γουδή” δεν δίνουν λύσεις, αλλά και

η προκλητική ατιμωρησία εκτρέφει την ανεθυνότητα και

τη διαφθορά και υποδαυλίζει τα εθνικά ολοκαυτώματα

και παραδίδει το έθνος και το λαό έρμαια στις δηώσεις1,

στην αρπαγή του εθνικού πλούτου και του ιδιωτικού

μόχθου.

Τώρα που ετοιμάζονται οι πατ-κιουτ (fast track) αποκρα-

τικοποιήσεις - αποεθνικοποιήσεις μεταβαπτισμένες σε

“αξιοποιήσεις” είναι καιρός οι υπεύθυνοι (Πρωθυπουρ-

γός - Υπουργοί - βουλευτές και συναγελαζόμενοι περι

την εξουσίαν) να το ξανασκεφθούν.

Ν’ απαλλαγούν από τις ιδεοληψίες τους και τα νεοφιλε-

λεύθερα “οικονομικά” τους, του Φρίντμαν και της Σχολής

του Σικάγο, της Goldman Sachs και του Ρότσιλντ. Είναι

παντελώς άπειροi και επί τούτου λάθος σπουδαγμένοι.

Οικονομικά μαθαίνει - γνωρίζει εκείνος που σφυρηλα-

τείται στο καμίνι της ζωής. Εκείνος που δημιουργεί με τη

σκληρή εργασια του. Εκείνος που χτίζει “με τα χέρια

του”.

Εκείνος που κληρονομεί, που βγάζει εύκολο χρήμα,

εκείνος που αρπάζει, ούτε γνωρίζει οικονομικά, ούτε

“πονάει” αυτό που κατέχει.

Φίλος μου Υπουργός οικονομικών, από τους πρώην, στο

ερώτημά μου “με ποια λογική μπορει να πουληθεί ο

ΟΠΑΠ που αποφέρει στο δημόσιο 550 εκατομμύρια

κέρδη το χρονο, με λιγότερα από το διπλάσιο”, μου

απάντησε “πουλάς όσο βρίσκεις”. Λάθος!

Δεν πουλάς ένα διαμερισμα με τα λεφτά που σου δίνει

σε δυο χρόνια, σε ενοίκια. Αυτό λέγεται ξεπούλημα.

Αυτο δεν λέγεται οικονομική πράξη. Αυτη την πώληση

μπορεί να την κάνεις είτε “με το πιστόλι στον κρόταφο”,

είτε μεθυσμένος “σκνίπα”, είτε από κρίση στερητικού

συνδρόμου ηρωινομανούς, είτε γιατί πεθαίνει η οικογέ-

νειά σου από πείνα. Εδώ όμως παρεμβαίνει το δίκαιο,

θετό και απαράγραπτο άγραφο. 

Η πώληση είναι άκυρη γιατί είναι ετεροβαρής λεόντια

σύμβαση. Καλά θα κάνει, λοιπόν, η αντιπολίτευση να το

δηλώσει όσο πιο έντονα μπορεί. “Οι ετεροβαρείς, επαχ-

θείς και λεόντιες συμβάσεις δεν αναγνωρίζονται και θα
καταγγελθούν!’
Ακούς εκεί, “πουλάς όσο βρεις”. Απλά, ΔΕΝ πουλάς. 

Ναι, αλλά “πώς θα πληρώσεις μισθούς και συντάξεις;”
Αναστέλεις τις πληρωμές σου. Δεν πληρώνεις τους το-

κογλύφους. Τους ξωφλάς όσο πρέπει - με επιτόκιο το

πολύ 1% όταν θα έχεις. Δεν πεινάει ο λαος σου - Δεν

καταστρέφεται η οικονομία σου - το αίμα που τροφο-

δοτεί τον κοινωνικό οργανισμό σου με οξυγόνο - Δεν

παραδίδεις τη χώρα σου και την εθνική σου ανεξαρτη-

σια, που έχει με αίμα αποκτηθεί.

Προέχει της υποχρέωσης προς τους δανειστές, η σω-

τηρια του λαού, όπως αποφάνθηκαν επανειλημμένα διε-

θνή δικαστήρια και για μας το 1938. 

Salus populi suprema lex esto. (Η σωτηρια των λαων

είναι υπερτατος νόμος).

――――――

1. δηώνω (αρχ. δηώ = καίω) = λεηλατώ, ρημάζω.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης Σελ. 4

Συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στα
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Χωρίς πετρέλαιο τα σχολεία, ανα-
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σταση γιάννης κορναράκις Σελ. 8
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το ξεπούλημα

Αδεια μουσικής στην Α’ πλαζ

Αδεια λετιουργίας μουσικής για ένα χρόνο έδωσε το

Τοπικό Συμβούλιο Βούλας σε τρία αναψυκτήρια της Α’

πλαζ για ένα χρόνο: Το Seazone”, το “Oxyzen” και το

“South Coast”.

Η άδεια μουσικής ισχύει μέχρι τις 9 το βράδυ που λει-

τουργεί η πλαζ.

Περίεργο πάντως ακούγεται, οδεύοντας προς το χει-

μώνα, να ζητούν άδεια μουσικής στην ακτή, πάνω στην

άμμο!

Βαριές “καμπάνες” 

σε Δήμαρχο και Ταμία

Ποινή κάθειρξης 13 ετών επιβλήθηκε 14/9, στον πρώην δή-

μαρχο Ρεθύμνου και ποινή κάθειρξης 19 ετών στον πρώην ει-

δικό ταμία του Δήμου Ρεθύμνου από το Τριμελές Εφετείο

Κακουργημάτων Χανίων για ταμειακό έλλειμμα στο Δήμο, που

έφθανε το 1 εκατ.€.

Οι δύο καταδικασθέντες πήραν αναστολή, με περιοριστικούς

όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγ-

γύηση 50 χιλ. €), μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση στο Εφετείο. 

Ενταση παρατηρήθηκε κατά τη διαμαρτυ-

ρία Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και

Υπαλλήλων Δήμων έξω από το Υπ. Εσω-

τερικών, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, την

περασμένη Πέμπτη 13.9.

Στη συγκέντρωση μετείχαν πολλοί  εκλεγ-

μένοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και μέλη της ΠΟΕ – ΟΤΑ, οι οποίοι

απαίτησαν να συναντήσουν τον  Υπ. Εσω-

τερικών Τάσο Γιαννίτση.

Προσπάθησαν μάλιστα να σπάσουν αστυ-

νομικό κλοιό και να μπουν στο Υπουργείο,

αλλά τους ...υποδέχθηκαν τα ΜΑΤ.

Οι Δήμαρχοι επιμένουν να διαμαρτυρόνται

για τα  450 εκατ. € που  “ξέχασαν”  να πε-

ράσουν  οι αρμόδιοι υπουργοί και γραμμα-

τείς στον προϋπολογισμό του 2012  και τη

μείωση κατά 15% της χρηματοδότησης

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,

γεγονός που τους οδηγεί σε ένδεια· και

τους Δήμους και τους δημότες που θα

αναγκαστούν να βάλουν βαθιά το χέρι

στην τσέπη...

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, το Προ-

εδρείο της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον

υπουργό Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδη,

στον οποίο εξέθεσε τα αιτήματά τους.

Ο δε πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης,

εξερχόμενος ανέφερε, ότι ο υπουργός δε-

σμεύτηκε πως θα καταβάλει κάθε δυνατή

προσπάθεια ώστε να καταβληθούν μέχρι

την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη τα 35 εκατ.

ευρώ από τα 213 εκατ. που αφορούν οφει-

λές προς αυτούς παρελθόντων ετών.

Ακόμα είπε πως ο υπουργός τους υποσχέ-

θηκε, ότι όταν γίνει η εκταμίευση της επό-

μενης δόσης των 31 δις, οι οικονομικές

εκκρεμότητες που αφορούν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση θα μπουν σε πρώτη προτε-

ραιότητα.

Ετσι, φαίνεται πως η  ΚΕΔΕ μεταθέτει τις

κινητοποιήσεις των Δήμων, αφού αποφά-

σισε, να συνεδριάσουν οι ΠΕΔ της χώρας,

προκειμένου «να καταγράψουν με ακρί-
βεια και διακριτικότητα(!) τις αντιδράσεις
των δήμων το διήμερο των κινητοποι-
ήσεων», και σε νέα συνεδρίασή τους να

εξετάσει τα δεδομένα... 

Οι δήμαρχοι πήραν υποσχέσεις για 

μια δόση, την προσεχή εβδομάδα

ΤΟ Δ.Σ. 3Β 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις

6μ.μ. συνεδριάζει ο Δήμος 3Β με

22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
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Μετά από 6 ώρες συνεδρίαση προ ημε-

ρησίας στο Δημοτικό Συμβούλιο (γρά-

φουμε στη σελ. 14) και αφού είχε

φθάσει η ώρα 12η νυχτερινή, ξεκίνησε

η συζήτηση για το Επιχειρησιακό Στρα-

τηγικό Σχέδιο του Δήμου, ένα σπου-

δαίο εργαλείο κατά τον εμπευστή του,

που όπως αποδείχθηκε δεν είχε μελε-

τηθεί ούτε από αυτούς που το συνέτα-

ξαν ούτε από αυτούς που το

παρουσίασαν.

Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η

“Εβδόμη” το Σάββατο 8/9, ενημέρωσε

τους πολίτες και τους Φορείς για το

Επιχειρησιακό Σχέδιο!

Ελλείψεις, παραλείψεις, λάθη και προ-

χειρότητα, ήταν μερικές από τις εκ-

φράσεις που το χαρακτήρισαν

σύμβουλοι όλων των παρατάξεων - αν

και πολλοί είχαν πλέον αποχωρήσει,

όπως είχε αποχωρήσει και το ακροατή-

ριο το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο.

Η απάντηση αναγνώστη της

ΕΒΔΟΜΗΣ, ότι πράγματι η

Μαρίνα Βουλιαγμένης δεν

διαθέτει αποχετευτικό δί-

κτυο, που έγραφε ο τέως

δημοτικός σύμβουλος Βου-

λιαγμένης Σωτήρης Ελευ-

θερίου στο φύλλο μας αρ.

747/1.9.12 ήρθε να επιβε-

βαιώσει μέσω  της ιστοσε-

λίδα μας, σχόλιο στο

δημοσίευμα, το οποίο παρα-

θέτουμε:

«Κύριε Ελευθερίου, έχομε
ειδικότητα στο θέμα και

έχουμε προμηθεύσει αρκε-
τές μαρίνες με τέτοια συ-
στήματα (όπως επίσης και
για την αποκομιδή των πε-
τρελαιοειδών καταλοίπων. 
Είμαστε σε επαφή με τον
Αστέρα, αλλά οι διαδικα-
σίες υπογραφής της σύμβα-
σης παραχώρησης
καθυστερούν. Το ίδιο πρό-
βλημα συμβαίνει και σε
άλλες δημόσιες μαρίνες. Οι
ιδιωτικές πάντως (Φλοί-
σβος, Ζέα, Ιστιοπλοϊκό -
άγιος Κοσμάς) διαθέτουν

ήδη κατάλληλες υποδομές.
Αν θέλετε, επικοινωνήστε
μαζί μου μέσω του mail. 
Ευχαριστώ - το κείμενο σας
είναι πολύ σωστό και αντα-
ποκρίνεται στην πραγματι-
κότητα».

Σ.Σ.: Οπως βλέπετε φίλοι

αναγνώστες, η “ωραία” Βου-

λιαγμένη έχει κρυφές

...πληγές. 

Ας ελπίσουμε ότι θα τακτο-

ποιηθεί από τον νέο διαχει-

ριστή.

Στα χέρια κόντεψαν να έρθουν συνδικαλι-

στές της ΔΑΚΕ με βουλευτές της Ν.Δ. κατά

την προσέλευσή τους σε συνεδρίαση της

Κοινοβουλευτικής Ομάδος της  παράταξης

στη  Λεωφόρο Συγγρού.

Προστατευόμενος μπήκε μέσα στο κτίριο ο

Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τζαβάρας, ενώ

η λογομαχία συνεχίστηκε και μέσα στο κτίριο. 

Και ποτήρια με ...νερό αντάλλαξαν μεταξύ

τους... Μάλιστα φέρεται να είπε ο Κ. Τζαβά-

ρας προς τους συνδικαλιστές: «Δεν με ψηφί-

σατε εσείς ο ελληνικός λαός με ψήφισε», 

Αλήθεια, τα μέλη της μπλε παράταξης δεν

είναι ελληνικός λαός. Μήπως έχουν μπλε

αίμα και έχουν έρθει από άλλο πλανήτη;

Η συνέχεια είναι ότι με εισήγηση του Προ-

έδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας της

Ν.Δ. διέγραψαν από καταλόγους και μη-

τρώα του κόμματος, το Νίκο Κιουτσούκη. 

Καταψηφίστηκε το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο στα 3Β

Εναρξη

νέων

τμημάτων

Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη, εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6982 645545

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

Για τα κολωνάκια στο Πανόραμα αναφέρθηκαν πολλοί σύμβουλοι, τα οποία όπως εί-
δαμε την πρώτη ημέρα στο σχολείο, δημιούργησαν μία ασφυξία στο δρόμο, γιατί
όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο όταν σταματήσει ένα όχημα δεν περνάει
άλλο, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ουρά.
Αλλιώς πρέπει να τα πηγαίνουν με “καταπέλτες” όπως πολύ εύστοχα είπε γονιός στο
Δημ. Συμβούλιο.
Με ποια απόφαση τοπικού, με ποια απόφαση Δ.Σ. και με ποια δασπάνη τοποθετήθη-
καν; ρώτησε ο Δ. Δαβάκης και ο Δημ. Βαμβασάκης!

Επεισόδια και διαγραφές στη Ν.Δ.

3ο Δημοτικό - πρώτη ημέρα στο Σχολείο

Χωρίς αποχετευτικό δίκτυο 

η Μαρίνα Βουλιαγμένης
Η απάντηση ήρθε σε δημοσίευμά μας 
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Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Κυριακή 16-9, ώρα 21.30

Τρίφωνο, μουσική εκδήλωση
Το Τρίφωνο κλείνει φέτος 10 χρόνια ενεργής παρου-

σίας στα μουσικά δρώμενα και γιορτάζει συνεχίζοντας

τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Με καινούργια

σύνθεση πια, Ερωφίλη, Δημήτρης Υφαντής και Γιώρ-

γος Περαντάκος, αλλά πάντα πιστοί στον τρόπο, το

ρεπερτόριο και την αισθητική που χαρακτηρίζει τα προ-

γράμματα τους, μας υπόσχονται μοναδικές συναυλίες

γεμάτες με δυνατές ερμηνευτικές στιγμές και απογει-

ωτικές τριφωνίες.

Κιθάρα: Δημήτρης Παπαλάμπρου,

πιάνο-πλήκτρα: Ευαγγελία Μαυρίδου,

μπάσο: Γιάννης Γρυπαίος,

τύμπανα: Νίκος Χριστόπουλος

Δευτέρα 17-9, ώρα 21.00 - “Το Μήλο” των

Γιώργου Βάλαρη - Στέλιου Παπαδόπουλου
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με θέμα τις σημερινές σχέ-

σεις ανδρών - γυναικών... ένα θέμα επίκαιρο όσο ποτέ,

με χιούμορ, συγκίνηση, τρυφερότητα και πολλές ανα-

τροπές.

Τετάρτη 19-9, ώρα 21.30

Novi Tango & Φένια Παπαδοδήμα

Συναυλία με αργεντίνικα τάνγκο και άλλα

ερωτικά τραγούδια.

Πέμπτη 20-9. 21.30 - Τhe Burger Project
Ευρηματικοί, διασκεδαστικοί, ταλαντούχοι, παίζουν

αναπάντεχες διασκευές απ’ όλο το φάσμα της σύγ-

χρονης μουσικής. Κινούνται μέσα σε ένα performing

live που σφίζει από ζωή.

Παρασκευή 21-9, ώρα 21.00

“Που θα πάει η βαλίτσα”. Μουσικοθεατρική πα-

ράσταση αφιέρωμα στον παλιό ελληνικό κινηματο-

γράφο από την ομάδα “Just Voice”. 

Ένα τρίωρο πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια, που όλοι

αγαπήσαμε, αποσπάσματα σκηνών... 

Κυριακή 23-9,  ώρα 21.30

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο
Δημήτρης Μπάσης - Αν. Μουτσάτσου
Σχεδόν 20 χρόνια μετά το θάνατό του και με σύμφωνη

γνώμη της κόρης του, Έρης Ρίτσου, παρουσιάζουν το

έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά ο Δημήτρης Μπά-

σης και η Αναστασία Μουτσάτσου. Μαζί τους 7μελής

ορχήστρα.

Τετάρτη 26-9, ώρα 21.00 - “Μήδεια” του

Μποστ από το Θεατρικό Εργαστήρι του

Κ.Α.Π.ΠΑ. Απολαυστική κωμωδία με αφορμή το

μύθο της τραγικής ηρωίδας Μήδειας.
Σκηνοθεσία-κινησιολογία: Ι.Αγγελίδη & Κατ. Αλεξοπούλου

Σκηνικά: Giuseppe Tiberini

Κοστούμια: Μαριάννα Γαρεφαλάκη

Μουσική Σύνθεση: Χρήστος Μαραγκουδάκης

Ηθοποιοί: Μήδεια: Μαρία Μυρώνη, Τρόφος: Θοδωρής Σαρά-

φης, Καλόγρια: Θεοδώρα Λάσκαρη, Ιάσων: Διονύσης Δηλμπε-

ράκης, Οιδίποδας: Μιλτιάδης Αγιανδρίτης, Αντιγόνη: Εύη

Ζυγούρη, Ευριπίδης/ Ψαράς: Λευτέρης Σαράφης, Καλόγερος:

Μαριάνννα Γαρεφαλάκη, Εξάγγελος: Αναστασία Σαράφη,

Χορός: Αντριάνα Βασιλειάδη, Γεωργία Βλάχου, Άρτεμις Βονι-

τσάνου, Ευγενία Δημοπούλου, Μαρία Ελισάβετ Καραδοσίδου,

Ιωάννα Κατσούλη, Νάγια Κωσταρέλου, Μαρία Λίναρη, Βίκυ Νι-

κολάου, Έλενα Πάγκα, Σοφία Παπούλια, Νίκη Πισπίνη, Άννα

Τρίπλη, Βασούλα Χάιδου.

Παρασκευή 28-9, ώρα 21.30

Ένα πακέτο Ελλάδα. Μουσικό πρόγραμμα με

τον  Τάσο Κατοπόδη και τους  Πηνελόπη Βελέ-

τζα, Γωγώ Βαγενά.

Σάββατο 29-9, ώρα 21.00 - Βραδιά χορού

από τα τμήματα του ΚΑΠΠΑ παραδοσια-

κών και latin χορών

Κυριακή 30-9, ώρα 21.30 Συναυλία του

Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας
Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας υπόσχεται μια μεγαλει-

ώδη συναυλία με μοναδικές και αξέχαστες στιγμές με

μουσική διαδρομή και θέαμα.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Δήμο Γλυφάδας
Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Γλυφάδας (Κ.Α.Π.ΠΑ.), οργάνωσε πλούσιο  πρόγραμμα εκ-

δηλώσεων   που θα εξελιχθεί από 5 έως 30 Σεπτέμβρη. Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται στην

3η Μαρίνα Γλυφάδας.

Περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, αφιερώματα. 

Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2012

θα πραγματοποιηθούν από 14 Σεπτεμβρίου έως

7 Οκτωβρίου, με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ως εξής:

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00 :

Συναυλία Αφιέρωμα στον Έλληνα σύνθετη Βα-

σίλη Τσιτσάνη ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-

ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : Συναυλία

Αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο «ΕΜ-

ΜΕΛΟΝ» Συγκρότημα έντεχνης ελληνικής μου-

σικής, στο Θερινό Κινηματογράφο του Γέρακα.

*Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα με-

ταφερθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21.00 : ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΕΡΓΟ «Θα τρελαθούν κι αφεντικά θα τρελαθούν

και δούλοι» του Γεωργίου Σουρή Εταιρία Θεά-

τρου «ΒΗΜΑΤΑ» Ελένης Γερασιμίδου – Αντώνη

Ξένου ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ *Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση

θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00 - ΠΑΡΑ-

ΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ : «Η κού-

νια του Καραγκιόζη» ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00 : ΘΕΑ-

ΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΝΟ …ΘΕΙΑ», σύγχρονη κωμωδία

Θεατρική ομάδα «ΚΡΙΣΗΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝ-

ΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20.00: ΓΙΟΡΤΗ

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ) 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30 : Μου-

σικό αφιέρωμα «Λάτιν αλά Ελληνικά» Στην πα-

ράσταση τραγουδούν η υψίφωνος Μαριέττα

Δελώτη και ο τενόρος Κων/νος Τζέμο. Συνο-

δεύει η πιανίστα Ιουλία Τζανετουλάκου στο «ΟΙ-

ΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ» 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.00 : «ΣΕΒΝΤΙ-

ΚΙΟΪ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΣΕΒΝΤΑ ΜΟΥ» Εκδήλωση

για τα 90 χρόνια από την Μικρασιατική κατα-

στροφή, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ»

στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21.00 : Εγκαίνια Έκ-

θεσης σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή απο-

φοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών -

ΔΙΑΛΟΓΟΣ # 2 Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου

σε συνεργασία με το Γρ. Διασύνδεσης της Κ.Ε.Ε.Τ.

30/09 ΕΩΣ 21/10 Ωρες λειτουργίας: Δευτ.-Πα-

ρασκ.  17:30 -20:30: ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 108, ΚΑΝΤΖΑ  

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.00: ΠΑΙΔΙΚΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ Ο ΤΖΙΜ ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟ-

ΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙ-

ΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ  στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ  

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης αγκαλιάζει κάθε δράση, κίνηση ή εκδήλωση πνευματική και πολιτι-

στική που συμβάλλει στην καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών προσφέροντας

στους δημότες την δυνατότητα να εντρυφούν σε ποιοτικές στιγμές πολιτισμού. Έτσι, για

μία ακόμα χρονιά η πόλη μας υποδέχεται τη χειμερινή σεζόν με χρώματα πολιτισμού με

τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2012, δηλώνει σε μήνυμά του

ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος.

«Η ΣΜΥΡΝΗ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία

της Ελλάδος και η Ενωσις Σμυρναίων

οργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: “Η

Σμύρνη των Ελλήνων”, τη Δευτέρα 17

Σεπτεμβρίου στις 7.30μ.μ.  στο Εθνικό

Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς

Βουλής), Σταδίου 13, Πλατεία Κολο-

κοτρώνη. Είσοδος Ελεύθερη.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΤΖΙΑ

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, η “Εναλλα-

κτική δράση” οργανώνει εξόρμηση στη

Τζιά, με πεζοπορία, ξενάγηση, μπάνιο:
• Εκκίνηση 8 πμ στο λιμάνι του Λαυρίου

• 8.30 πμ Αναχώρηση με το πλοίο για Τζιά.

• 9.30 Άφιξη στη Τζιά και έναρξη της πεζοπο-

ρίαςι από  το λιμάνι της Κορρησίας. Πεζοπορία

1 ώρας  στο γραφικό καλντερίμι μέσα σε βλά-

στηση και φθάνουν στη  γραφική Ιουλίδα.

• Στάση για περιήγηση στο Κάστρο και καφέ.

• Στη συνέχεια θα πεζοπορήσουν για 2,30 ώρες

εύκολη διαδρομή για την παραλία του Οτζιά,

μέσα από το ομώνυμο φαράγγι. Ξενάγηση στο

αρχαίο μνημείο του Λέοντα της Ιουλίδας.

• Στην παραλία του Οτζιά για μπάνιο και φαγητό

Δηλώσεις συμμετοχής 

Μ. Κορομηλά  210 8991145, 6940308757

Email ena.drasi@gmail.com 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ

στην Ακρόπολη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8μ.μ.                                                        

Στην Ακρόπολη και το Θησείο  προγραμ-

ματίζουν οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   τη

βραδινή τους  ποδηλατοβόλτα  την Παρα-

σκευή   21 Σεπτεμβρίου.  Στο Θησείο θα

σταματήσουν για ποτό και κουβεντούλα

προτού ξεκινήσουν την επιστροφή.

Η ποδηλασία,  θα ξεκινήσει στις 8μ.μ. από

την  αφετηρία  του Τραμ στη Βούλα. Τ 

Πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   

ή στο κινητό 6974767750 Κ. Ρούμπης



ΕΒΔΟΜΗ  15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Μικρασιάτικη βεγγέρα

Ο Οργανισμός του Δήμου Βούλας ΟΑΠΠΑΒ και

ο Σύλλογος “Απολλωνία” οργανώνουν σε συ-

νεργασία με το Δίκτυο ενημέρωσης “Μικρασιά-

της”, την εκδήλωση “Μικρασιάτικη Βεγγέρα, την

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. στο θέατρο

Βέμπο (παραλία Βούλας). 

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδια, χορό,

δρώμενα και κεράσματα...

Ο χορευτικός όμιλος του Πνευματικού Κέντρου

Νέας Ερυθραίας και το μουσική σχήμα “Δήθεν”

θα είναι εκεί.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

"Αφιέρωμα στη Μικρασία"
"Προσφυγιά, από το δράμα, στο θαύμα"

με τον Σαράντο Καργάκο

Τρίτη 18/9/2012 στις 19:00

Το "Αφιέρωμα στη Μικρασία" διοργανώνεται φέτος για 3η

χρονιά, από το επιστημονικό ινστιτούτο "Κοινόν Ωρωπίων". 
Το “Κοινόν Ωρωπίων” έχει  επιτύχει σημαντικές συνεργασίες.
Στο δελτίο τους σημειώνουν μεταξύ άλλων:

Η Μικρασιατική Καταστροφή, είναι μάθημα εθνικής επι-
βίωσης, είναι ένας τρόπος να διδαχτούμε από τα μεγάλα
λάθη που έκαναν την Ελλάδα των Σεβρών ένα καταχρεω-
μένο ράκος που απώλεσε κάθε έρεισμα στις πατρώες
εστίες της Ανατολής και απομονώθηκε στην βαλκανική
απόληξη.  
Έτσι, επιμένουμε να προσκαλούμε ομιλητές εγνωσμένου
κύρους, που έχουν να μας καταθέσουν έργο ζωής και να
ποτίσουν με τις γνώσεις τους την εδώ άνυδρη γη μας.
Φέτος, τον θεσμό τιμά με την παρουσία του, ο μεγαλύτε-
ρος εν ζωή Έλληνας ιστορικός και συγγραφέας Σαράντος
Καργάκος. Θέμα: "Προσφυγιά, από το δράμα, στο θαύμα".
Σκοπός της συζήτησης θα είναι να διερευνήσει τις πτυχές
της ιστορίας που οδήγησαν από το Έπος στην Τραγωδία
για να διαφωτίσει το κοινό του Ωρωπού σε μια εποχή που
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τις συνέπειες του
1922.

Πληροφορίες (info@koinonoropion.gr, 6944 696 729)

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ΣΑΠΑΝΙΔΕΙΟ ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (αντί του ΕΠΑΛ

όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί), την Τρίτη 18/9, 19:00.

In Progress 2012

«Καλλιτέχνες με Κρίση»
20 Σεπτεμβρίου – 21 Οκτωβρίου

Δώδεκα έργα «υπό διαμόρφωση»  παρουσιάζονται στο

φεστιβάλ In Progress, που επιστρέφει με φρέσκια διά-

θεση, χιούμορ και αισιοδοξία στις 20 Σεπτεμβρίου, ανοί-

γοντας την νέα καλλιτεχνική περίοδο του Κινητήρας

Studio. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά

στο πλαίσιο του προγράμματος  «Καλλιτέχνες με Κρίση»,

δίνοντας κίνητρο και ενθαρρύνοντας την καλλιτεχνική

κοινότητα να συνεχίσει να δημιουργεί.
Mέσα από τα «μικρού μήκους» έργα (διάρκειας 30’ – 40’) που πα-

ρουσιάζονται στο In Progress,  οι καλλιτέχνες έρχονται σε άμεση

επαφή και συνεργασία με τους θεατές με συζητήσεις, ερωτημα-

τολόγια και άλλους ευφάνταστους τρόπους ανταλλαγής ιδεών,

διερευνώντας την εξέλιξη της δημιουργικής διαδικασίας και τον

τρόπο που μπορεί να επηρεαστεί από τη γνώμη του κοινού.  

Τα έργα που παρουσιάζονται επιλέχθηκαν από το ανοιχτό

κάλεσμα που προηγήθηκε, ενώ το έργο «Ανάμεσα» της

Άρτεμις Λαμπίρη ξεχώρισε στο διαγωνισμό με θέμα «Τί
θα έκανες αν δεν φοβόσουν» και ανεβαίνει με τη μορφή

ολοκληρωμένης παράστασης. 

Κινητήρας Studio-Artistic Residency Centre

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, Τηλ:  2109248328

www.kinitirastudio.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Η συνέλευση των εθελοντών  του κάμπινγκ Βούλας  απο-

φάσισε πρόγραμμα  πολιτιστικών και οικολογικών εκδη-

λώσεων για το μήνα Σεπτέμβριο, όπως παρακάτω:

Α  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

― Τετάρτη 19/9, 8μμ

«Navigators» του  Κεν Λόουτς
― Τετάρτη 26/9, 8 μμ

«Πάρε τα λεφτά και τρέχα» του Γούντι  Άλλεν

― Κυριακή 16/9   6-8μμ Χοροθεραπεία με πρωτόγονη

έκφραση και με συνοδεία κρουστών, με την Κατε-

ρίνα Σταύρου, εθνολόγο του χορού

― Κυριακή 23/9, 7μμ

«Εκτός Δρόμου»,  θεατρική παράσταση από τη θεατρική

ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών

Θα παρουσιασθούν τα μονόπρακτα του  Άντον Τσέχωφ

«Αρκούδα»  και «Πρόταση Γάμου»

ΟΜΙΛΙΑ για

ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Στο πλαίσιο του εορτα-

σμού της Παγκόσμιας

Ημέρας Νόσου Αλτσχάι-

μερ (21 Σεπτεμβρίου), το

ΚΑΠΗ Βάρης – Βούλας -

Βουλιαγμένης οργανώνει

ομιλία που θα γίνει την Τε-

τάρτη 26 Σεπτεμβρίου στις

19.00 στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο «Ιωνία», (δίπλα στο

Δημαρχείο στη Βούλα) με

θέμα: “ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΪ-
ΜΕΡ.  Σύγχρονες προσεγγί-
σεις για την αντιμετώπιση
της νόσου”.
Ομιλητής είναι ο Dr. Βικε-

λής Μιχάλης , Νευρολόγος,

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών.

Η “Εναλλακτική Δράση”

οργανώνει ξενάγηση στην

Πνύκα και την αρχαία

αγορά στην Αθήνα, την Κυ-

ριακή 16 Σεπτεμβρίου. Η

συνάντηση θα γίνει στις

10.30π.μ. στο σταθμό

Μετρο Ακρόπολις.

Το πρόγραμμα  περιλαμβά-

νει βάδισμα στην οδό Διονυ-

σίου Αρεοπαγίτου και μόλις

περάσουν την εκκλησία του

Αγ. Δημητρίου Λουμπαρ-

διάρη θα ανέβουν στο λόφο

της Πνύκας φθάνοντας στην

Εκκλησία του Δήμου.

Θα γίνει ξενάγηση στο χώρο

και θα  μιλήσουν για το ρόλο

της σεισάχθειας του Σό-

λωνα στην Αθηναϊκή Δημο-

κρατία, το ρόλο του

Καλλικράτη στην πολεοδό-

μηση της Αρχαίας Αθήνας,

και το ρόλο του Περικλή

στην Άμεση Δημοκρατία.

Ξενάγηση στην Πνύκα
και την αρχαία αγορά

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10,30 πμ

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Μετάβαση και επιστροφή με πολυτελές και κλιματιζόμενο

πούλμαν.

Οι δύο διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή σε 4* ξενοδοχείο.

Οι τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο 4* ξενοδοχείο στην Κων-

σταντινούπολη (περιοχή Ταξίμ)

5  πρωινά μπουφέ. 5  γεύματα - Οι περιηγήσεις.

Ο ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη.

6ήμερη εκδρομή 

στην Κωνσταντινούπολη
Δευτέρα 8 έως Σάββατο 13 Οκτωβρίου

Τιμή συμμετοχής 370,00€

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - “ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ”
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 198,  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 210 6623.018, FAX: 210 6624.647
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1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Το 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κορωπίου, σε συνεργασία με το

Δήμο Κρωπίας διοργανώνει καθ΄ όλο το σχολικό έτος

2012-2013 ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

σε δεκαέξι 2ωρα, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέα-

τρο του  σχολικού συγκροτήματος στην οδό Κολοκο-

τρώνη 101, στο Κορωπί.  Εισηγήτριες των σεμιναρίων

είναι η  Μαρία Δήμου, ψυχολόγος -  σύμβουλος ψυχικής

υγείας και η  Κατερίνα Κοροβήλου, ψυχολόγος.

Το πρώτο σεμινάριο αρχίζει την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου,

στις 7 το απόγευμα με θέμα : «Η δύναμη της πρόθεσης»
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο  αντιδήμαρ-

χος Παιδείας Ανδρέας Ντούνης και ο Διευθυντής του 1ου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Σίμος Μασέλης, προσκα-

λούν όλους τους δημότες και τους κατοίκους των γειτο-

νικών Δήμων και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχουν

σε αυτά τα σεμινάρια. Ο Δήμος Κρωπίας είναι στο πλευρό

του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και κάθε σχολικής μονάδας,

που συμβάλει στην σύνδεση του σχολείου με την κοινω-

νία και τα καθημερινά  προβλήματα των πολιτών. 

H ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πληροφορίες:  Tηλ.: 210.6624267 (19:00-22:30), κιν. Δι-

ευθυντή Σίμου Μασέλη τηλ. : 6936056002

Ιστοσελίδα σχολείου: http://1epal-esp-korop.att.sch.gr 

Κατηχητικές Συνάξεις στον

Αγιο Νεκτάριο Βούλας

Οι Κατηχητικές Συνάξεις του Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου

Πανοράματος Βούλας, λειτουργούν ξανά, για το νέο Εκ-

κλησιαστικό έτος! 

Οι Κατηχητές και οι Κατηχήτριες είναι άριστα καταρτισμέ-

νοι, εθελοντές, με αγάπη και πραγματικό μεράκι, για πλού-

σια ενασχόληση, ψυχαγωγία και γνώση για τα παιδιά.

Οι εγγραφές γίνονται έως 14/10/ 2012.

Ο Αγιασμός θα γίνει την Κυριακή 14/10 και ώρα 10:00

π.μ., κατά την Απόλυση της Θ. Λειτουργίας.

Οι Συναντήσεις ξεκινούν από 21/10, μία φορά την εβδο-

μάδα, κάθε Σάββατο 10:30 με 11:30 το πρωί.

Τα Τμήματα που θα λειτουργήσουν και φέτος στην Ενο-

ρία, είναι τα εξής:
Α1) ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (παιδιά νηπίου από 3 έως 8 ετών).

Α2) ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (παιδιά δημοτικού από 9 έως 12 ετών).

Β) ΜΕΣΟ ΤΜΗΜΑ (παιδιά γυμνασίου από 13 έως 15 ετών).

Γ) ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ παιδιά Λυκείου από 16 έως 18 ετών).

Δ) ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ (νέοι και νέες από 18 μέχρι 45 ετών),

κάθε Πέμπτη   9μ.μ. με 11 μ.μ (σε συνεργασία με τον Ι.Ν. Κοι-

μήσεως Θεοτόκου, στο Πνευματικό του Κέντρο).

Πλατεία Άλσους Βούλα

Τηλ: 210 8954921 , fax: 210-8990684

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ

ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ 

3 μήνες μετά τις εκλογές, το νέο πακέτο μέτρων των

15δις θα σαρώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο από τα προηγού-

μενα Μνημόνια.

Δραματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, αύξηση του

εργάσιμου χρόνου, απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό

τομέα, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, κλείσιμο μαγαζιών.

Τα χαράτσια ξανάρχονται και πολαπλασιάζονται (ΔΕΗ,

Εφορία, κλπ). 

Η δημόσια υγεία και παιδεία διαλύονται – για όλα πρέπει

να πληρώνουμε ατομικά 

Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας έχει αρχίσει

(Αγροτική, ΤΤ, νοσοκομεία, παραλίες,)

ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ:

• να σταματήσουμε και να ακυρώσουμε τα χαράτσια και

τη φοροληστεία 

• να μην περάσει το νέο πακέτο μέτρων – να μην αφή-

σουμε να ψηφιστούν

• την ανατροπή της πολιτικής της συγκυβέρνησης, της ΕΕ

και του ΔΝΤ 

η Επιτροπή Αγώνα Μαρκόπουλου – Πόρτο Ράφτη

καλεί σε Γενική Συνέλευση 

την Κυριακή 16/9/2012, στις 11πμ
στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

«Όχι στα χαράτσια» 

Τηλ. 6934552574, epagomarko@gmail.com

Η προσπάθεια του Δήμου

Κρωπίας για τη βελτίωση

των συνθηκών εκπαίδευσης

συνεχίζεται και τη νέα σχο-

λική χρονιά 2012-2013.

Μετά την τοποθέτηση

πέρσι, 3 σύγχρονων προκα-

τασκευασμένων αιθουσών

σε σχολεία του Κορωπίου

εγκαταστάθηκαν επιπλέον

άλλες πέντε  προκατα-

σκευασμένες αίθουσες στα

Δημοτικά,  3ο, 4ο Κίτσι και

2ο Νηπιαγωγείο. Η ποι-

ότητα της κατασκευής και

οι υποδομές που διαθέτουν,

πληρούν στο μέγιστο

βαθμό τις απαιτήσεις προ-

διαγραφές και παρότι προ-

σωρινές καλύπτουν τις

έκτακτες ανάγκες που δημι-

ουργούνται, όπως επισημαί-

νει ο Αντιδήμαρχος

Παιδείας Ανδρέας Ντού-

νης. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δη-

μήτρης Κιούσης όμως ση-

μειώνει «αυτές οι λύσεις
είναι αναγκαστικές. Οι  χρό-
νιες αδυναμίες του κράτους
σε συνδυασμό με τις τωρι-
νές οικονομικές συνθήκες
δημιουργούν περαιτέρω
προβλήματα στο ζήτημα
της επίλυσης της σχολικής
στέγης στο Κορωπί και σε
όλη την Ανατολική Αττική. 
Αγωνιζόμαστε για να ξεπε-
ράσουμε αυτά τα εμπόδια.
Απαιτούμε αυτά που δι-
καιούμαστε εδώ και δεκαε-
τίες. Διεκδικούμε από το
Υπουργείο, οργανωμένα
σχολικά συγκροτήματα,
που θα καλύπτουν τις πραγ-
ματικές ανάγκες του Δήμου
μας».

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας

επισήμανε ότι έγιναν όλες

οι αναγκαίες συντηρήσεις

των σχολικών κτιρίων που

είχαν προγραμματιστεί. Ιδι-

αίτερη αναφορά έκανε στην

υλοποίηση της απόφασης,

μετά από πρωτοβουλία του

Δημάρχου, να δημιουργηθεί

ράμπα για μαθητές που αν-

τιμετωπίζουν κινητικά προ-

βλήματα στο 2ο Δημοτικό

σχολείο Κορωπίου. 

Αίθουσες προκάτ και ράμπα

σε σχολεία του Κορωπίου

Κάθε χρόνο μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους ἀρχί-

ζουν,  τά μαθήματα τῆς ἀναγνωρισμένης ἀπό τό Κράτος

Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μη-

τρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β.

Ἡ Σχολή ἱδρύθηκε πρίν ἀπό ἐννέα χρόνια καί στεγάζε-

ται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ναοῦ Εἰσοδίων Θεο-

τόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, στήν Πλατ. Καραϊσκάκη.

Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετής, γίνονται δεκτοί σπουδαστές

καί σπουδάστριες ἀπό 10 ἕως 60 ἐτῶν καί τά μαθήματα

παραδίδονται τίς ἀπογευματινές καί βραδυνές ὧρες.

Τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολίτη ἀφ’ἑνός, καί

τό πολύπειρο διδακτικό προσωπικό, μέ Διευθυντή τόν

Πρωτοψάλτη κ. Ἠλιόπουλο ἀφ’ ἑτέρου, ἐγγυῶνται γιά

τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν καί γιά τήν κατά Θεόν

ἐπίδοση τῶν σπουδαστῶν καί τῆς Σχολῆς γενικώτερα.

Τά μαθήματα ἀρχίζουν τήν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τρ.

ἔ. καί ὥρα 7.00 ἕως 9.00 μ.μ..

Πληροφορίες καί ἐγγραφές ἀπευθύνεσθε στό γραφεῖο τοῦ
Ναοῦ ἤ στόν π. Γεώργιο Γαντζό, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμ.

Θεοτόκου Βαρκίζης, τηλ. 6932261964 καί 2108972460.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Μαθήματα εκκλησιαστικής

Βυζαντινής Μουσικής

Χωρίς πετρέλαιο τα σχολεία;
O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, με αφορμή έγγραφο του αντιδη-

μάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής Σταύρου Ρόζη, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή, για την

αδυναμία προμήθειας πετρελαίου στα σχολεία λόγω υψηλού κόστους.

Ο Γ. Βλάχος, κατέθεσε υπόμνημα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο οποίο εκφράζονται ανη-

συχίες για το αν θα είναι σε θέση ο Δήμος, λόγω των μεγάλων περικοπών, να ανταπε-

ξέλθει στην προμήθεια πετρελαίου τον χειμώνα με κόστος 1,4€/λίτρο, με αποτέλεσμα

οι σχολικές μονάδες του Δήμου, να κινδυνεύουν να λειτουργήσουν δίχως θέρμανση, με

ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των μαθητών.. 

Για το λόγο αυτό ο Βουλευτής της περιφέρειας Αττικής, ζητά να ενημερωθεί, εάν είναι

στις προθέσεις της Κυβέρνησης, να επιτρέψει την προμήθεια πετρελαίου ατελώς στις

σχολικές επιτροπές.



ΕΒΔΟΜΗ  15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Αιτήσεις προς τη κεντρική διοίκηση για την καταβολή απο-

ζημίωσης, αναφορικά με το μείζον κοινωνικό ζήτημα που

απασχολεί τις περιοχές πέριξ του Υμηττού, οι οποίες πλήτ-

τονται από το λεγόμενο διάταγμα για τις ζώνες προστα-

σίας του Υμηττού, καταθέτει η δικηγορική εταιρία «Απ.

Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας & Συ-

νεργάτες» που εκπροσωπεί τους Δήμους, αλλά και χιλιά-

δες ιδιώτες των εν λόγω περιοχών. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Απ. Παπακωνσταντινου

(εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας στον Απ. Ρόσσιο,

και στην ερώτηση: «Μετά το πρόσφατο προεδρικό διά-
ταγμα για την προστασία του Υμηττού, το οποίο εντάσσει,
όπως γνωρίζετε, εκτεταμένες περιοχές, ιδίως στο Κορωπί,
την Παιανία, τη Βάρη, τη Γλυφάδα, την Αγία Παρασκευή και
την Ηλιούπολη σε “Ζώνες Προστασίας”. Οι ιδιοκτήτες των
εκτάσεων αυτών μπορεί να ζητήσουν τη ρύθμιση των αυ-
θαιρέτων τους που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές;
Ο Απ. Παπακωνσταντίνου, απάντησε μεταξύ άλλων ότι

«είναι πιθανόν οι οικείες Πολεοδομικές Υπηρεσίες να θεω-

ρήσουν ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε

ακίνητα τα οποία έχουν περιληφθεί εντός των “Ζωνών προ-

στασίας του Υμηττού” δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατά-

ξεις για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Σας υπενθυμίζω ότι η

Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ασκήσει και συνεχίζει να κα-

ταθέτει (έως το τέλος του Οκτωβρίου) αιτήσεις ακυρώσεως

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους εκα-

τοντάδων ιδιοκτητών, αλλά και εκ μέρους των Δήμων και

των συλλόγων, κατά του προεδρικού διατάγματος του πε-

ρασμένου Ιουνίου, με το οποίο καθορίζονται εκ νέου οι

Ζώνες προστασίας του Υμηττού. Επίσης, έχει ξεκινήσει την

κατάθεση αγωγών αποζημιώσεως εκ μέρους των ιδιοκτη-

τών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθη-

νών. Ενόψει της εκκρεμοδικίας που υπάρχει και θέτει εν αμ-

φιβόλω τους δραστικούς περιορισμούς που περιέχει το π.δ.

για την προστασία του Υμηττού, κρίνεται, κατά την άποψή

μας, σκόπιμη η υποβολή της σχετικής δηλώσεως για την

υπαγωγή στις διαδικασίες ρύθμισης των αυθαιρέτων εκ μέ-

ρους των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται εντός των

Ζωνών προστασίας του Υμηττού και έχουν προσφύγει στο

Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις περιπτώσεις αυτές, στην

αίτηση και στην προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση που απο-

στέλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για τη ρύθ-

μιση των αυθαιρέτων πρέπει να αναφέρεται από κάθε

ιδιοκτήτη που έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας η ύπαρξη αυτής της δικαστικής εκκρεμοδικίας. Είναι

σαφές ότι σε περίπτωση απόρριψης από την αρμόδια Πο-

λεοδομική Υπηρεσία του αιτήματος για ρύθμιση αυθαιρέ-

του είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή η δικαστική

προσφυγή εκ μέρους του ιδιοκτήτη κατά της απορριπτικής

αυτής πράξεως. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η αποδοχή

των αιτήσεων ακυρώσεως κατά του προεδρικού διατάγμα-

τος και η δικαίωση όσων ιδιοκτητών έχουν προσφύγει είτε

από το ΣτΕ, είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, τότε η Διοίκηση

είναι υποχρεωμένη να δεχθεί και την τακτοποίηση των αυ-

θαιρέτων αυτών.

“Πρωταρχικός στόχος των υπόψη νομικών ενεργειών είναι

να αναγνωρισθεί ο παράνομος χαρακτήρας των επίμαχων

δεσμεύσεων των ιδιοκτησιών και, συνακόλουθα, να επι-

τευχθεί η αποδέσμευσή τους”, σημειώνει ο Απ. Παπακων-

σταντίνου. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος και αυτό

αφορά πρωτίστως τους ιδιοκτήτες, που πλήττονται άμεσα

από το διάταγμα: “Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που δεν

συμμετείχαν έως τώρα στις νομικές διαδικασίες που ακο-

λουθήθηκαν μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω νομι-

κές κινήσεις. Γι’  αυτό μπορούν να αποστείλουν στη

δικηγορική εταιρεία (τηλ. 210-7222007 και fax: 210-

7222182), το συντομότερο δυνατόν, τα εξής στοιχεία: α) Βε-

βαίωση από τον οικείο Δήμο ή την Πολεοδομία για τη Ζώνη (Α΄ ή

Β΄ ή Γ΄) στην οποία ανήκει το ακίνητο, β) τίτλους ιδιοκτησίας, γ)

τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, δ) δήλωση στο κτηματολό-

γιο, ε) φωτοτυπία της ταυτότητας των ιδιοκτητών.

Σημειώνεται ότι η δικηγορική εταιρεία «Απ. Παπακωνσταν-

τίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας & Συνεργάτες»

(www.publiclaw-lawfirm.gr), έχει ήδη ασκήσει ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας σειρά αιτήσεων ακυρώσεως

εκ μέρους ιδιοκτητών εκτάσεων που έχουν περιληφθεί σε

Ζώνη Προστασίας με το από Ιουνίου 2011 προεδρικό διά-

ταγμα, κατά το μέρος του που αφορά στις ιδιοκτησίες τους.

Η προθεσμία για την άσκηση εκ μέρους των ενδιαφερομέ-

νων ιδιοκτητών αιτήσεως ακυρώσεως έχει παρέλθει.

Όπως είναι γνωστό, με το από 14.06.2011 προεδρικό διά-

ταγμα «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του

όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή –

Ιλισσίων» (ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 187/16.06.2011) επιβλήθηκε,

στην ουσία, απόλυτη δέσμευση των ακινήτων που περι-

λαμβάνονται στις Ζώνες Α΄, Β΄ και Γ΄. 

Αιτήσεις για αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες 

από το διάταγμα του Υμηττού

Αγαπητά μας παιδιά,

Μαθητές καί μαθήτριες,

«Γιά νά γυρίσει ὁ ἥλιος θέλει δουλειά
πολλή».

Ἀρχίζει μιά νέα σχολική χρονιά.

Κι  ἀρχίζει αὐτή ἡ χρονιά μέσα σέ δύσκο-

λες ἐξωτερικές κοινωνικές συνθῆκες.

Οἱ λέξεις κρίση, ἀνεργία περικοπή κοινω-

νικῶν παροχῶν εἶναι γνωστές σέ ὅλους

σας, ἀκόμη καί στούς μαθητές τῶν μικρῶν

τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ.

Τά ἀκούσματα πού ἔχετε καθημερινά φέρ-

νουν μηνύματα ἀπογοητεύσεως γιά τό σή-

μερα καί γιά τό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου καί

τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς.

Καί ἐπειδή εἶστε νέοι ἄνθρωποι, μέ ζωντά-

νια στή σκέψη καί στό φρόνημα, θά ἔχετε

σίγουρα διερωτηθεῖ, γιά τή στάση πού πρέ-

πει νά λάβετε μπροστά στά γεγονότα:

Προτιμᾶτε νά μείνετε ἀδιάφοροι ἤ νά κά-

νετε μιά ἐπανάσταση;

Εἶναι σίγουρο πώς ἡ ἀδιαφορία δέν ἔδωσε

καί δέν δίνει ποτέ, λύση στίς μεγάλες τρα-

γωδίες.

Οἱ ἀδιάφοροι μπροστά στήν τραγωδία

εἶναι ὑπεύθυνοι ὅσο καί οἱ ὑπεύθυνοι τῆς

τραγῳδίας.

Τό μόνο πού μένει πλέον εἶναι ἡ ἐνεργη-

τική καί δραστική λύση τῆς ἐπαναστά-

σεως.

Ποιός ὅμως θά πάρει πάνω του τό κόστος

της; Ἡ ἐπαναστάση ἔχει μέσα της βία καί

ταραχή, αἷμα καί πόνο καί πάντα ἀφήνει

πίσω της κατεστραμμένες πόλεις καί τραυ-

ματισμένες ψυχές.

Τό Μάη τοῦ 1968 στό Παρίσι, μέσα ἀπό

ἀντίστοιχες μέ τό σήμερα συνθῆκες, ἔγινε

ἡ πρώτη στήν ἱστορία ἐπανάσταση τῶν

νέων. Ἡ ἐπανάσταση ἦταν κορυφαία, ἀλλά

τά ἀποτέλεσματά της ἦταν φτωχά καί

εὐτελῆ. Μιά ὁλόκληρη ἐπανάσταση πῆγε

χαμένη, μέ ἀντάλλαγμα κάποιες πρακτικές

καί οἰκονομικές διευκολύνσεις, πρός τούς

σπουδαστές. Μετά ἀπό λίγα χρόνια οἱ
πρωτεργάτες τῆς ἐπαναστάσεως πού ζη-

τοῦσαν ἀλλαγή τοῦ συστήματος, ἔγιναν οἱ
ἴδιοι ὑπηρέτες καί βίδες τοῦ συστήματος

καί μερικοί ἀπό αὐτούς, εἶναι ὑπεύθυνοι

γιά τήν κρίση τοῦ σήμερα.

Οὔτε λοιπόν ἡ ἀδιαφορία, οὔτε ἡ ἐπανά-

σταση, ὡς βίαια ἀνατροπή τοῦ κοινωνικοῦ

συστήματος προσφέρουν τήν λύση καί τότε

τί μένει; Μήπως ἡ λύση βρίσκεται ἀλλοῦ;

Σέ μιά ἀλλη ἐπανάσταση, πού πρώτα γίνε-

ται στίς καρδιές μας καί μετά ἀρχίζει νά

ἀγκαλιάζει τόν πιό ἄμεσο πλησίον, ὡς

πράξη ζωῆς. Τά ἄλυτα προβλήματα τοῦ
κοινωνικοῦ συστήματος δέν θά τά λύσει

ποτέ τό ἴδιο τό σύστημα, ἀλλά κάτι πού δέν

γίνεται ποτέ σύστημα.

Ὁ ἕνας χορτάτος πού ταΐζει ἕνα πεινα-

σμένο δέν εἶναι σύστημα, ἀλλά συνάνθρω-

ποι. Οἱ χίλιοι χορτάτοι πού ταΐζουν χίλιους

πεινασμένους δέν εἶναι κρατικό ἀπρόσωπο

σύστημα πρόνοιας, ἀλλά κοινωνία ἀγάπης.

Ἐδῶ δικαιώνεται ὁ ποιητής: «Εἴμαστε δυό,
εἴμαστε τρεῖς, εἴμαστε χίλιοι δεκατρεῖς».
Αὐτή τήν παιδεία τήν ἔχει αὐτός ὁ τόπος,

ἐδώ καί αἰῶνες. Δέν χρειάζεται νά ἀπελ-

πιστοῦμε, δέν χρειάζεται νά γίνουμε

δοῦλοι μνημονίων. Χρειάζεται ἡ παιδεία

τῆς μικρῆς κοινότητας, ὅπου μπορεῖς νά

δεῖς τόν γείτονα, νά φᾶς ἀπό μισό πιάτο

μέ τόν γείτονα καί νά σηκώσεις κάτι ἀπό τό

βάρος τῆς πλάτης του.

Αὐτή εἶναι ἡ δική μας παιδεία κι ἡ δική μας

πρόταση ζωῆς γιά τήν παιδεία. Εὔχομαι

μέσα ἀπό τόν λόγο τοῦ ποιητοῦ:

«Σέ μαύρους καί στενούς καιρούς, ὁ Θεός
νά τά φυλάει τά Ἑλληνόπουλα» .

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο   ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΣΑΣ

†    Ο     ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  

ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  &  ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

Μήνυμα Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου προς τη μαθητιώσα νεολαία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος 

της δικηγορικής εταιρείας 

Απ. Παπακωνσταντίνου, 

που εκπροσωπεί τους θιγόμενους Δήμους
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Η  αρχαία Μίλητος σύμφωνα με το  οικείο
λήμμα  του λεξικού ήταν μια  παραθαλάσσια
μεσογειακή πόλη  στη βόρεια  άκρη της Μι-
κράς Ασίας, απέναντι από την εκβολή  του πο-
ταμού Μαιάνδρου.  
Κατά τον Ηρόδοτο  γεωγραφικά  συγγένευε
με την Καρία.  Αργότερα ήρθαν οι Κρητικοί με
τον Σαρπηδόνα που ήταν αδελφός του βασι-
λιά Μίνωα. Αποίκισαν  τον τόπο  με  αρχηγό
τον Μίλητο.  Κατά μια εκδοχή αυτός έχτισε
την πόλη  και της έδωσε το όνομα του.  
Στο λεξικό του ο   Στέφανος ο Βυζάντιος  (6ος
μ.Χ. αι.) σχετικά  γράφει,  ότι στον εν λόγω
τόπο  αρχικά κατοικούσαν οι Λέλεγες, γι’ αυτό
όπως επιβεβαιώνεται από τον Πλίνιο και από
τις περιηγήσεις του Παυσανία, το πρώτο
όνομά της χώρας αυτής ήταν Λελεγηίς,  αλλά
και Πτύουσα ή Ανακτορία, ενώ ο Ηρόδοτος
δηλώνει ότι Λέλεγες και Κάρες ήσαν αδελφά
φύλα.  Ο Στράβων πάλι γράφει, πως  πολύ αρ-
γότερα όταν επισκέφθηκε την περιοχή, είχε
βρεί  εκεί κοντά, τάφους, τείχη και διάφορα
άλλα λείψανα των Λελέγων.  

Η γεωπολιτική θέση αυτών των περιοχών,
χρησίμευε σαν γέφυρα  μετακίνησης εθνικών,
μορφωτικών και πολιτιστικών συνόρων, δεδο-
μένου ότι η Μικρά Ασία αποτελούσε    την
προέκταση και την άμεση γειτνίαση  της Ασίας
προς την Ευρώπη.   Αμφίδρομη λοιπόν ήταν η
δι΄ αυτής  πολιτική μεταναστευτική δραστη-
ριότητα των λαών, άλλοτε   εμπορική  και άλ-
λοτε  πολεμικά   επεκτατική.   
Φτάνομε  στο 1000 π.Χ. με την έλευση των
Ιώνων, αποίκων στη Μίλητο από την μητροπο-
λιτική Ελλάδα και κυρίως από την Αττική.
Κατά τον Ηρόδοτο οι εκτός μητρόπολης
΄Ιωνες, δεν έχαιραν και τόσο καλής φήμης.
Εξαίρεση αποτελούσαν  οι ΄Ιωνες  της   Δω-
δεκάπολης,  μιας ανεξάρτητης   Ομοσπονδίας
στην οποία συμμετείχε και η Σμύρνη,  παρ’
όλο που ο πληθυσμός της ήταν Αιολικός. Κάθε

4 χρόνια όλοι οι Ίωνες ακόμα και της διασπο-
ράς συγκεντρώνονταν  στη Δήλο, γιορτάζον-
τας όλοι μαζί σε ιερές τελετές τον  Πανιώνιο
Δία.
Η Μίλητος αποτελούσε μια από τις ισχυρότε-
ρες πολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά πόλη
της παραπάνω Ιωνικής Ομοσπονδίας.
Λόγω  της προνομιακής της θέσης, η Μίλητος
είχε εξελιχθεί σε μια ισχυρή ναυτική δύναμη
από Μεσόγειο μέχρι Ατλαντικό, αλλά και Εύ-
ξεινο Πόντο και είχε ιδρύσει πολλές πόλεις -
αποικίες οι οποίες έφταναν περίπου στον
αριθμό 75, και   από τις οποίες εξεμαιεύετο
και συνέρρεε ο πλούτος.  Μερικές από τις ση-
μαντικότερες αυτές αποικίες ήταν: η Λάμψα-
κος, η Αβυδος, το Πάριο του Ελλησπόντου,
στην Προποντίδα η Προκόννησος  και η Κύζη-
κος,   στον Εύξεινο η Σινώπη και η Αμισός  και
άλλες στη Θράκη και  Κριμαία.   Συνάμα δε
είχαν φροντίσει να διατηρούν δεσμούς,  αλλά
χαλαρούς με την μητροπολιτική Ελλάδα.  
Στις αρχές του 5ου  π.Χ. αιώνα οι Μιλήσιοι
υποδουλώνονται στους Πέρσες. Υποχρεώ-
νονται  σαν υποτελείς, αντί να δίνουν χρή-
ματα να συστρατεύονται μαζί τους στους
πολέμους και να προμηθεύουν το μεγαλύτερο
μέρος του Περσικού στόλου.  Οι Πέρσες  στο
πρόγραμμα μιάς  επεκτατικής τους πολεμικής
τακτικής   έχουν  ήδη καταλάβει  τα στενά του
Ελλησπόντου, με συνέπεια να δημιουργούν
δυσκολίες στις εμπορικές συναλλαγές  των
Μιλησίων   με τη Δύση. Το ίδιο συνέβη με την
κατάληψη της Σκυθίας  από τους Πέρσες,
οπότε αποκόπηκε ή περιορίστηκε στο μέγιστο
η ελεύθερη διακίνηση  προς τις παρευξείνιες
χώρες.
Εξ αυτών όλων των αιτίων  οι Ίωνες  αποφα-
σίζουν απελευθερωτική επανάσταση.  
To 499 π.Χ.  οι  ΄Ιωνες  με αρχηγό τον Ιστιαίο
εξεγείρονται ενάντια στον Πέρση κατακτητή.
Ο Ιστιαίος στέλνει μήνυμα  κρυπτογραφημένο

στον τοποτηρητή τύραννο της Μιλήτου  Αρι-
σταγόρα και  τον  καλεί  σε πανιώνια εξέ-
γερση κατά των Περσών κατακτητών. Η
εξέγερση αυτή έκτοτε έγινε  γνωστή σαν Ιω-
νική ΄Επανάσταση, της οποίας όμως  οι λόγοι
καίτοι επιφανειακά έδειχναν  πολιτικοί και οι-
κονομικοί, εν τώ βάθει υπήρξαν ιδιοτελείς και
μόνο εξ ανάγκης στο δρόμο έγιναν εθνικοί.  Η
ιδιοτέλεια ιστορικά απεδόθη αποκλειστικά
στον Αρισταγόρα  και στην αχαλίνωτη φιλο-
δοξία του, η οποία συνεβάδιζε με την φιλοδο-
ξία του Ιστιαίου. Και να πως τα γράφει ο
Ηρόδοτος. Ο Αρισταγόρας ήταν  τοποτηρητής
Τύραννος στη Μίλητο.  Δηλαδή  κάτι σαν ανα-
πληρωτής γιατί ο πραγματικός Τύραννος
ήταν ο Ιστιαίος. Ο Ιστιαίος ήταν και αυτός
΄Ιωνας υποτακτικός σύμβουλος του Δαρείου,
όχι απόλυτα εθνικά έντιμος.  Ο Δαρείος   σε
ανταμοιβή των προς αυτόν υπηρεσιών του τον
είχε διορίσει διοικητή Τύραννο  στη Μίλητο.
Κάποιες ενέργειες όμως του Ιστιαίου   προκά-
λεσαν τη δυσμένεια του  Πέρση μονάρχη.
Αυτή τη δυσμένεια ο Δαρείος δεν του την φα-
νέρωσε, αλλά για να τον ελέγχει, διπλωμα-
τικά του ζήτησε να έρθει για λίγο  κοντά του.
Στην πραγματικότητα σε μια υπολανθάνουσα
ομηρία, με το πρόσχημα ότι είχε ανάγκη από
τις συμβουλές του. Τον είχε διαβεβαιώσει μά-
λιστα, πως  η μετακίνηση αυτή θα ήταν προ-
σωρινή και  του συνέστησε  να αφήσει για όσο
καιρό λείπει κάποιον στη θέση του και αυτός
ήταν ο Αρισταγόρας. 

Την περίοδο εκείνη είχαν  καταφύγει στη Μί-
λητο πολιτικοί πρόσφυγες από τη Ναξο. Αυτοί
πλησίασαν τον Αρισταγόρα και του ζήτησαν
να τους ενισχύσει στρατιωτικά για να ανατρέ-
ψουν το καθεστώς της Νάξου.   Αυτό του κα-
λοάρεσε του Αρισταγόρα καθώς φαντάστηκε
τον εαυτό του  με το πρόσχημα αυτό  να επε-
κτείνει την Τυραννία του και στην γειτονική
Νάξο. Τους υποσχέθηκε λοιπόν  για καλύτερο
αποτέλεσμα να ζητήσει και τη συνδρομή των
Περσών,  μέσω του φίλου του Αρταφέρνη. Οι
Νάξιοι εξόριστοι συμφώνησαν. Υποσχέθηκαν
μάλιστα να αναλάβουν τα έξοδα της όλης εκ-
στρατείας και πολλά χρυσά και αργυρά δώρα
στον Αρταφέρνη, αν τους ενίσχυε με  εκατό
πλοία. Η  διπλωματική διγλωσσία του Αριστα-
γόρα δεν είχε όρια. Έτσι στον Αρταφέρνη  με-
τέφερε τα δικά του: «Βάλε με αρχηγό, δώσε
μου εκατό πλοία και θα σου φέρω τη Νάξο
δική σου και από εκεί την Κύπρο και ότι άλλο
θέλεις». Ο Αρταφέρνης ενθουσιάστηκε. Του
έδωσε στρατό και μάλιστα διακόσια πλοία  με
ναύαρχο τον Μεγαβάτη (την κόρη του οποίου
λέγεται αργότερα είχε παντρευτεί ο Σπαρτια-

της Παυσανίας). 
Όταν η εκστρατεία ξεκίνησε στους  Ναξίους
και Μιλήσιους άνδρες είχε ειπωθεί παραπλα-
νητικά, ότι εκστρατεύουν προς Ελλήσποντο
και όχι εναντίον της  Νάξου για να μην αντι-
δράσουν.  Κάπου όμως στην πορεία τα πράγ-
ματα στράβωσαν. Αφορμή υπήρξε η πράξη
του Μεγαβάτη να τιμωρήσει με βασανιστήρια
τον κυβερνήτη του Μιλήσιου πλοίου Σκύλακα,
όταν διαπίστωσε ότι οι ναύτες του δεν το εφύ-
λασσαν κανονικά, περνώντας το κεφάλι του
έξω από την τρύπα που έβγαιναν τα κουπιά.
Ακολούθησε σφοδρή φιλονικία μεταξύ Αρι-
σταγόρα και Μεγαβάτη και τότε ο Αρισταγό-
ρας κατάλαβε το παιχνιδι που έπαιζαν οι
Πέρσες.  Ο Αρισταγόρας τελικά το κατάπιε,
αλλά φρόντισε  θέλοντας   να εκδικηθεί, να ει-
δοποιήσει  μυστικά τους Ναξίους, ότι οι Πέρ-
σες τον ξεγέλασαν και σκοπό έχουν να
επιτεθούν στη Νάξο.  Εκείνη την περίοδο φτά-
νει με αγγελιοφόρο και το μήνυμα από τον
Ιστιαίο. Και να πως εστάλη. Ο Ιστιαίος είχε ξυ-
ρίσει το κεφάλι του αγγελιοφόρου και είχε με
στίγματα (τατουάζ) γράψει το μήνυμα. Είχε
αφήσει να περάσει κάποιος χρόνος για   να
μεγαλώσουν τα μαλλιά του ώστε να έχει κα-
λυφθεί το μήνυμα και τότε τον έστειλε στον
Αρισταγόρα.  Το κεφάλι ξαναξυρίστηκε και
παρουσιάστηκε το μήνυμα που ήταν  περίπου
αυτό: «Ξεσηκωθείτε όλοι  οι Ίωνες να διώξομε
μαζί τους  Πέρσες». Αυτό το γενικό ξεσήκωμα
ο Ιστιαίος το προκάλεσε,  όταν κατάλαβε ότι ο
Δαρείος είχε σαν πρόγραμμα να τον εξοντώ-
σει. Προκειμένου λοιπόν να χάσει την εξου-
σία και τα οφφίτσια, ξεσήκωσε το λαό. Έτσι
όπως γίνεται και θα γίνεται πάντοτε ιδιαίτερα
μάλιστα  όταν έχεις να κάνεις με ένα λαό εύ-
πιστο και αφελή, ο οποίος εύκολα δέχεται σαν
και τώρα, να του ξεπουλάς τα ιδανικά του.
Τέλος πάντων ζητήθηκε ακόμα και η βοήθεια
της Σπάρτης, η οποία δεν ήρθε και το αποτέ-
λεσμα ήταν ολέθριο. Η Επανάσταση απέτυχε
και η Μίλητος κατεσφάγη, καταγράφοντας
έτσι το τέλος της ένδοξης πορείας της. Πάν-
τως επίσημα καταγράφηκε και αυτή ως
Εθνική Επανάσταση*.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Ηροδότου ‘’Ιστορία ‘’Εκδ. Γκοβόστη

2) Θουκυδίδου ‘’Ιστορία ΄΄Εκδ. Εστία

3) Λεξικό Αρχαίου Κόσμου Εκδ. Δομή  

* Ο γυιος του Ιστιαίου, ο Φύλακος, είχε λάβει ενεργό

μέρος στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Βούλιαξε πολλά ελ-

ληνικά πλοία και γι’ αυτό ο Ξέρξης, τον έγραψε στον κα-

τάλογο των ευεργετών του Βασιλιά και του εδωσε

μεγαλη έκταση γης.

Αρχαία Μίλητος, Ιωνική Επανάσταση

και τα παραλειπόμενα (Μέρος δεύτερο) 

Aριστοτεχνικό σχέδιο της
Χρυσής Αυγής

Η Χρυσή Αυγή εκτελεί ένα σχέδιο, που όταν έρθει η ώρα θα

της επιτρέψει να επιβληθεί με τη βία. Πέρα από την επικοινω-

νιακή διαχείριση της κατάστασης από τη Χρυσή Αυγή, η οποία

είναι άριστη και καλά δουλεμένη, το κόμμα φαίνεται ότι έχει

δυο στόχους.

Ο πρώτος είναι να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να αντικα-

ταστήσει τη διαλυμένη αστυνομία.

Για κάθε φτωχό αστυνομικό, που κουβαλάει τα ψώνια της συ-

ζύγου ενός πολιτικάντη, υπάρχει ένας καλογυμνασμένος χρυ-

σαυγίτης στον Αγ. Παντελεήμονα, που θα πηγαίνει τη γριούλα

στο ΑΤΜ. Ο κόσμος αρχίζει και πείθεται ότι μπορεί να αναζη-

τήσει προστασία σε μια συμμορία, ακριβώς όπως στη Σικελία,

οι φτωχοί που δεν εμπιστεύονται τις αρχές, απευθύνονται

στον “νονό”  της περιοχής.

Ο δεύτερος στόχος, είναι να δημιουργηθεί ένα πραγματικό

τάγμα, που θα είναι έτοιμο να επιβάλει με τη βία την πολιτική

της Χρυσής Αυγής και να τρομοκρατήσει όσους διαφωνούν. Η

συμμετοχή βουλευτών στις εφόδους, διευκολύνει τις “δοκι-

μές” σε πραγματικές συνθήκες, όπως διαπιστώσαμε πρό-

σφατα σε Ραφήνα και Μεσολόγγι.

Πρέπει να απαντήσουμε
Τα δημοσκοπικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής ανεβαίνουν και

με τα νέα μέτρα το έδαφος θα είναι ακόμα πιο πρόσφορο με

δεδομένο ότι χάρη στον εκμαυλισμό του λαού και τη διάλυση

της Παιδείας (τα δύο μεγαλύτερα εγκλήματα της Μεταπολί-

τευσης), ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν αντιλαμβάνεται

τον κίνδυνο.

Η λύση δεν είναι ο κατευνασμός. Το παράδειγμα του Χίτλερ

είναι χαρακτηριστικό. Την ώρα που ετοίμαζε το Ολοκαύτωμα,

η Ευρώπη του άπλωνε το χέρι.

Ό,τι έχει απομείνει από την οργανωμένη πολιτεία πρέπει να

αντισταθεί, εδώ και τώρα. Είναι ακατανόητο το γιατί, στις εφό-

δους των περασμένων ημερών δεν υπήρξε μια  σύλληψη.

Όσοι καλλιτέχνες, διανοούμενοι και δημόσια πρόσωπα έχουν

ακόμα οποιοδήποτε έρεισμα στην κοινωνία, οφείλουν να κι-

νητοποιηθούν, εδώ και τώρα, αντί να ιδιωτεύουν κρυμμένοι

και παραδομένοι στην ήττα και στον φόβο.

Και όσοι πολίτες μπορούν ακόμα να διακρίνουν ότι πίσω από

τις διακηρύξεις περί Έθνους και υπερηφάνειας και ιστορίας,

κρύβεται απλώς το πάθος για κτηνώδη δύναμη και αχαλίνωτη

εξουσία, πρέπει να σταματήσουν να δείχνουν ανοχή.

Σήμερα είναι οι αλλοδαποί, αύριο μπορεί να είναι οι Αριστεροί,

οι ομοφυλόφιλοι ή απλώς όσοι δεν είναι αρκετά γυμνασμένοι.

Αν δώσεις την δύναμη σε κάποιον να επιλέγει αυθαίρετα

ποιος αξίζει να ζει σε αυτή τη χώρα και ποιος όχι, ποτέ δεν ξέ-

ρεις αν θα ακούσεις χτύπημα και στη δική σου πόρτα.

romioi.com

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Βγαίνεις λιγάκι έξω από τα κάγκελα. Να σεργιανίσεις

λίγα μέτρα πέρα δώθε. Κάτω από έναν ουρανό, που

λες βαραίνει μέρα τη μέρα κι εκείνο το γαλανό το

πέπλο του θαρρείς φωτογραφία σε χαρτί, που κά-

ποιος κόλλησε ψηλά και ξέχασε να την αλλάξει. Να

κοιτάζεις ολόγυρα, τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, τί-

ποτε δεν αλλάζει, τίποτε. Μέσα ξανά, τρεις σπιθαμές

τόπος πως να χωρέσουν τ’ Άπειρο; Πως μιά καρέκλα

σ’ ένα τζάμι από πίσω, να χωρέσει τ’ άτι το καθαρό-

αιμο, το γοργοπόδαρο, που πλάστηκε να τρέχει λεύ-

τερο στ’ απέραντα λιβάδια και να μεθά στης δύναμής

του τους χυμούς, στης γης τ’ αρώματα και στ’ αντι-

πάλεμα τ’ αγέρα;

Δυό λόγια πέρα δώθε κι όχι αυτά που θά ‘θελες να

πεις και ν’ ακούσεις. Που να μιλήσεις; Πως τ’ ανασή-

κωμα του κεφαλιού σου το αγέρωχο, στο ίδιο νά ‘ρθει

μπόϊ μ’ ανθρώπους σκυφτούς, καλούς ανθρώπους

που γονάτισε η ψυχή τους κι όποτε καταφέρνουν γε-

λαστή την καλημέρα, πίσω η πίκρα κι η παραίτηση τα

γκέμια να τραβούν και να πονάει το χαλινό στα σω-

θικά, να μην ξεχνιόμαστε.

Θέλω να σκοτώσω αυτούς που σκοτώνουν το γέλιο

σου. Νά ‘ξερες πόσο το θέλω. Βρέθηκα κάποτε σε μιά

λιμνούλα νεραϊδένια έξω από το Σκρα. Έπεφτε ο κα-

ταρράκτης κι άπλωνε την ορμή του στην αγκάλη της.

Ξέσπασμα ομορφιάς, σαν να σκιζόταν στα δυό ο βρά-

χος, να προβάλει το Καθαρό, το Δυνατό, τ’ Αρχέγονο,

να σμίξει με τη Γαλήνη, Ορμή και Γαλήνη ένα να γε-

νούν κι ο Ήλιος να βλογάει το σμίξιμό τους. Έτσι

γελάς. Μισώ αυτούς που σκοτώνουν το γέλιο σου κι

αν είμαι κι εγώ ανάμεσά τους, δεν μου πρέπει συχώ-

ρεση.

Δέκα χιλιάδες χρόνια Ελλάδα χαρίζουν ένα χαμό-

γελο, κόσμος πάει κι έρχεται, κοιτούν μα δεν βλέ-

πουν, κοιτούν με μάτια σβησμένα το Φως, βλέπουν το

όμορφο μα όχι το Ωραίο, και αν τολμήσεις να τους

πεις από ποιόν Άνθρωπο μπροστά περάσανε, σε

ποιόν εμίλησαν και κοίταξαν μα δεν τον είδαν, θα σε

περάσουν για τρελό, θα σε κοιτάξουνε χαζά. Κι όμως,

χαζοί δεν είναι. Νεκροζώντανοι είναι, έσβυσαν μέσα

τους πολλά κι άλλα θαφτήκανε πολύ βαθιά κι άμα

τους έδειχνες φωτογραφία της ψυχής τους, τραβηγ-

μένη τριάντα χρόνια πριν, θα σε ρωτούσανε «ποιός

είναι αυτός;».

Πόσες φορές κοιτάξαμε τη θάλασσα και νοιώσαμε να

χανόμαστε στην απεραντοσύνη της. Υπάρχουν άν-

θρωποι που της ψυχής τους η απεραντοσύνη ανεβαί-

νει στα μάτια τους κι όποιος μπορεί να βλέπει κι όχι

απλά να κοιτά, νοιώθει να χάνεται σε τέτοια μάτια.

Μάτια καθρέφτες μιάς ψυχής, που και η ίδια ίσως δεν

έχει επίγνωση του βάθους της και της αληθινής, πα-

νάρχαιας ηλικίας της. Μόνο ξαφνιάσματα, αναλαμ-

πές, τρομάγματα του Χθες στο Σήμερα. Όμως, το

καμάρι και η περηφάνεια να νοιώθεις ξεχωριστός, δεν

μπορούν πάντοτε να κρύψουν και να σιγάσουν τη μο-

ναξιά και τον πόνο του εντελβάϊς μέσα στα χιόνια.

Ανατολές και ηλιοβασιλέματα, ξεχωριστά κι αλησμό-

νητα. Στα Τζουμέρκα, στον Όλυμπο, στη Σαντορίνη,

στο Μόλυβο, σε δυό μάτια. Και κάπου στο βάθος,

πίσω πολύ απ’ τις ανατολές, τα μεσουρανήματα του

ήλιου και τα λιογέρματα, η πίκρα η προσταγμένη σε

σιωπή να ιριδίζει ανταύγειες μελαγχολίας στα χρώ-

ματα που παίρνει η Κυρά στα Γιάννενα, η Λίμνη, όταν

της στέλνει καταχνιά και βροχή το Μιτσικέλι.

Άραγε να μπορεί η περηφάνεια η ζηλευτή να σκεπά-

ζει τέλεια την πίκρα; Σε όλη μου τη ζωή μόνο έναν

άνθρωπο έχω δει να το καταφέρνει σχεδόν τέλεια.  

Τέλος ωραρίου. Ένας Άνθρωπος, από εκείνους που

στέλνει λιγοστούς σε κάθε εποχή ο Θεός, ευλογία και

υπόμνηση Ωραιότητας, βγαίνει έξω από τα κάγκελα,

που μόνος του τα διάλεξε θα πούνε οι πολλοί, αλλά

δεν είναι έτσι. Αν το σωστό και το δίκιο είναι πάντοτε

στη γνώμη των πολλών, τότε σωστά και δίκαια τρα-

βάμε όσα τραβάμε.

Μισώ όλους αυτούς που ύψωσαν τριγύρω σου κάγ-

κελα και φυλάκισαν το γέλιο σου, τα καθαρά σου

μάτια και την αρχέγονη μοσχοβολιά της Ελλάδας

στην ψυχή σου.

Είσαι Δώρο Θεού, Φως στην άβυσσο, βροχή στην ξε-

ραμένη γη. Όμως Μεγαλοδύναμε, αναρωτήθηκες

ποτέ μήπως υπάρχουν στιγμές που το Δώρο Σου θα

ήθελε να είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος;

Η ανείπωτη μοναξιά του ξεχωριστού

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Για την υποταγή ενός έθνους δεν χρειάζον-

ται πλέον στρατεύματα και δαπανηρός πολε-

μικός εξοπλισμός, αρκεί να οδηγήσεις το λαό

στην υπερκατανάλωση με δανεικά, να τον κά-

νεις να  παραιτηθεί από κάθε δημιουργική ενα-

σχόληση παραγωγής των αγαθών που

καταναλώνει και να εισάγεις φθηνά αλλά

ξένα εργατικά χέρια ώστε να τον αντικατα-

στήσεις και συγχρόνως  να τον αλλοιώσεις

πολιτισμικά με  το πρόσχημα της φιλανθρω-

πίας και του αντιρατσισμού. Στο τέλος δεν

έχεις παρά να ζητήσεις να σου επιστραφούν

τα δανεικά, που δεν θα μπορεί πλέον να ξε-

πληρώσει, έχοντας χάσει την παραγωγική του

ικανότητα και να τον αναγκάσεις  να εκποι-

ήσει την περιουσία του για να φανεί αξιόπι-

στος στις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Αυτή η τάχα διεθνής αξιοπιστία αποτελεί το

κύριο επιχείρημα στα χείλη των πολιτικών και

οικονομικών αναλυτών του συστήματος που

εξυπηρετούν τα συμφέροντα όσων μεθο-

δεύουν την υποταγή του Ελληνικού έθνους.

Ο Ελληνικός λαός, λέγουν, μέσω ‘των πολιτι-

κών του εκπροσώπων,  υπέγραψε ορισμένες

συμφωνίες και πρέπει να τις εκπληρώσει δεί-

χνοντας την αξιοπιστία του. Μία μονομερή

αξιοπιστία προς τα ξένα συμφέροντα, ενάντια

στον ίδιο το  λαό που κατά τη  διάρκεια της

δημιουργικής του ζωής πλήρωνε τις εισφορές

του για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη και τώρα του τα στερούν για να φα-

νούν αξιόπιστοι προς τους ξένους

τοκογλύφους. 

Δανείστηκαν χρήματα, άλλα για να εξαγορά-

σουν συνειδήσεις, άλλα για να τροφοδοτή-

σουν την συναλλαγή και τη διαφθορά και

άλλα για να προωθήσουν ξένα συμφέροντα

εις βάρος του τόπου. Ακόμη πληρώνουμε δι-

σεκατομμύρια ευρώ για δάνεια του Ανδρέα

Παπανδρέου με επιτόκια από 17% έως και

24% και κανείς δεν ενδιαφέρεται να τα επα-

ναδιαπραγματευθεί τη στιγμή που ήδη έχουν

εξοφληθεί τρεις και τέσσερις φορές. Αντιθέ-

τως μειώνουμε τις συντάξεις και τις παροχές

υγείας σε ανθρώπους που επί δεκαετίες πλή-

ρωναν τις εισφορές τους.

Υπάρχουν εξόφθαλμα αδικήματα πρωθυπουρ-

γών, υπουργών, βουλευτών  διοικητών δημο-

σίων επιχειρήσεων και οργανισμών και η

δικαιοσύνη είτε σιωπά είτε παραπέμπει τις

υποθέσεις σε εξεταστικές επιτροπές της Βου-

λής μπροστά στα μάτια του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας  που υποτίθεται ότι επιβλέπει την

τήρηση του Συντάγματος και την ανεξαρτησία

των τριών εξουσιών του κράτους της Νομο-

θετικής, της Δικαστικής και της Εκτελεστικής.

Αποβιομηχάνισαν τη χώρα και τώρα υπόσχον-

ται ανάπτυξη που θα βασίζεται στις επενδύ-

σεις ξένων καιροσκόπων που καραδοκούν τις

εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων του κρά-

τους υπό νέο μεσαιωνικό καθεστώς συμβά-

σεων εργασίας και αποικιοκρατικό νομικό

πλαίσιο προστασίας των αρπακτικών του εθνι-

κού μας πλούτου.

Η ανάπτυξη σημαίνει συμμετοχή όλων σε μία

κοινή προσπάθεια επανόρθωσης του έθνους

και όχι  απλά την ανταγωνιστικότητα του

επενδυμένου κεφαλαίου εις βάρος της ποι-

ότητας ζωής των πολιτών. Ανάπτυξη σημαίνει

την εκούσια προσαρμογή όλων στους κανό-

νες λειτουργίας μιας ευνομούμενης κοινω-

νίας. 

Πώς θα απαιτήσεις από τον μικροεπιχειρημα-

τία, που κινδυνεύει να κλείσει την επιχείρηση

του, να μη φοροδιαφεύγει όταν η διαφθορά

αφήνει δισεκατομμύρια να διαφεύγουν; Πώς

μπορείς να απαιτήσεις από τον εργαζόμενο

παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας όταν

το παραγόμενο προϊόν δεν βελτιώνει την ποι-

ότητα της ζωής του; Πώς θα πείσεις τον

ιδιώτη να ζητήσει  απόδειξη από το συνεργείο

αυτοκινήτων όταν θα επιβαρυνθεί άμεσα με

23% επιπλέον, ενώ χρειάζεται τα βασικά; Πώς

θα πείσεις τον αγρότη να επιμείνει στην καλ-

λιέργεια της γης όταν οι μεσάζοντες λυμαί-

νονται τον κόπο του; Πώς θα πείσεις τον νέο

επιχειρηματία να επενδύσει σε ατομική επι-

χείρηση όταν ο κρατικός μηχανισμός ουσια-

στικά είναι εναντίον του; Πώς θα πείσεις τον

Έλληνα πολίτη να είναι έντιμος όταν η δια-

φθορά και η διαπλοκή αποτελούν τον τρόπο

λειτουργίας της κοινωνίας χωρίς την άμεση

επιβολή δικαιοσύνης;

Δεν αρκούν πλέον η ευφυής τάχα επιχειρη-

ματικότητα, η επιστημονική γνώση και η και-

νοτόμος τεχνολογία για την  οικονομική

ανάκαμψη του τόπου. Αυτό που πρωτίστως

χρειαζόμαστε είναι η αποκατάσταση της δι-

καιοσύνης που ξεκινάει με την κάθαρση και

την τιμωρία των ενόχων, που αν και έχουν

φέρει τη χώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση εξα-

κολουθούν να ευρίσκονται στην εξουσία και

να υπόσχονται ακόμη όσα είχαν ήδη υποσχε-

θεί οι προκάτοχοι τους ψευδόμενοι προς τον

λαό. Αντί να ζητήσουν συγνώμη επιμένουν

ακόμη να υποσκάπτουν τα θεμέλια του τόπου

ξεπουλώντας την πατρίδα και εξαθλιώνοντας

των λαό της.

Είναι υποχρέωση όλων μας να αποτινάξουμε

το ζυγό των καπηλευτών της εξουσίας, να

τους δικάσουμε και να τους απονομιμοποι-

ήσουμε. Αμέσως μετά από αυτό η διάδοχη κα-

τάσταση δεν θα τελεί πλέον υπό το βάρος των

πεπραγμένων τους και θα μπορεί να επανα-

διαπραγματευθεί με τους “εταίρους” μας  όλες

τις επαχθείς συμβάσεις και τα δάνεια που

έχουν υπογράψει. Η οικονομική κρίση είναι

πρωτίστως κρίση θεσμών και αξιών και μόνο

εάν αυτές αποκατασταθούν τότε θα δει ο

τόπος άσπρη μέρα. Όλοι στην αντίσταση και

στον αγώνα για την κάθαρση από τους φαύ-

λους· εάν δεν το κάνουμε άμεσα σε λίγο θα

είναι ακόμη χειρότερα, θα μας μετατρέψουν

σε Κόσσοβο, ο εχθρός είναι ήδη εντός των

πυλών.

* Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

Η κάθαρση ως προϋπόθεση 

της εθνικής αναγέννησης
Ηλίας Σταμπολιάδης* 
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μέσω του facebook πλέον πραγματοποιείται κάθε μορφή

επικοινωνίας, φιλική, ερωτική, επαγγελματική. Είναι μια

“εικονική κοινωνία” από την οποία δεν θα μπορούσαν να

λείπουν οι εκβιασμοί, τα εγκλήματα και η κάθε είδους πα-

ραβίαση. 

Εφιάλτης έγινε λοιπόν, για μια 36χρονη το προφίλ στο

facebook της, καθώς όπως κατήγγειλε στα αρμόδια όρ-

γανα, δεχόταν από άγνωστα άτομα απειλές κατά της

ζωής της, τηλεφωνικά, μέσω αποστολής γραπτών μηνυ-

μάτων αλλά και μέσω του λογαριασμού της στο Facebook

τον οποίο είχαν παραβιάσει και δημοσιοποίησαν από

αυτόν διάφορες πολύ προσωπικές φωτογραφίες της.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-

κλήματος, η οποία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος ενός

25χρονου και μιας 46χρονης φίλης του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ο 25χρονος, ο οποίος

είχε ερωτική σχέση με τη 36χρονη στο παρελθόν, είχε

παραβιάσει τον διαδικτυακό της λογαριασμό στο Face-

book και είχε δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες της, ενώ

ταυτοποιήθηκε η 46χρονη, ως η κάτοχος του λογαρια-

σμού κινητού τηλεφώνου, από τον οποίο είχαν σταλεί

γραπτά μηνύματα SMS, με το απειλητικό και εξυβριστικό

περιεχόμενο.

Έχουμε γράψει πολλές φορές για τους κινδύνους του in-

ternet και συγκεκριμένα του facebook και θα πρέπει όσοι

τα χρησιμοποιούν να ακολουθούν κάποιους κανόνες

ασφαλείας. Αν μη τι άλλο, μη δίνετε σε ΚΑΝΕΝΑΝ τον

κωδικό πρόσβασής σας. 

Εγκλήματα και απειλές μέσω facebook

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης

& νέες τεχνολογίες στον ΟΑΣΑ

Σαν παιδιά της πόλης, έχουμε συνη-

θίσει τον νυχτερινό ουρανό, σκο-

τεινό και χωρίς πολλά αστέρια. Αν

όμως έχετε κάτσει ποτέ ανάσκελα

να παρατηρήσετε τον ουρανό σε κά-

ποιο απομακρυσμένο χωριουδάκι θα

θαυμάσατε μια λαμπερή έκδοση του

νυχτερινού ουρανού από τα άπειρα

αστέρια που ταξιδεύουν σ’ αυτόν. 

Ο Nick Risinger, διευθυντής μάρκε-

τινγκ με έδρα το Σιάτλ  άφησε τη

δουλειά του για να ξεκινήσει μια

ιστορική προσπάθεια φωτογράφη-

σης: 20 εκατομμύρια αστέρια, αμυ-

δρά σκοτεινά νεφελώματα,

νεφελώματα εκπομπής και αστρικά

σμήνη. Όλα χωρίς τηλεσκόπιο. Στό-

χος του; Απλά να αναδείξει το με-

γαλείο του νυχτερινού ουρανού.

Έτσι αφιέρωσε ένα χρόνο από τη

ζωή του, ταξιδεύοντας συνολικά

60.000 χιλιόμετρα, τραβώντας

37.440 φωτογραφίες τον νυχτερινό

ουρανό και συνδυάζοντάς τες σε μια

υπερ-φωτογραφία των 5.000

megapixel!

Πριν ξεκινήσει χώρισε τον ουρανό

σε 624 ισομεγέθεις περιοχές και βά-

ζοντας τις συντεταγμένες του στον

υπολογιστή, επιβεβαίωνε πως βρι-

σκόταν στο σωστό σημείο και δεν θα

είχε κενά στη φωτογράφισή του. Σε

κάθε περιοχή τράβαγε 60 λήψεις: 4

σύντομες, 4 μεσαίες, 4 μακράς διαρ-

κείας με την καθεμία από τις 6 φω-

τογραφικές μηχανές.

Κατάφερε να απαθανατίσει τον ου-

ρανό με χίλιες φορές περισσότερη

λεπτομέρεια απ' όσο τον βλέπουμε

όλοι, αποκαλύπτωντας δεκάδες εκα-

τομμυρίων αστέρων, τμήματα του

γαλαξία μας καθώς και γειτονικούς

γαλαξίες.

Το αποτέλεσμα είναι απλά εκπλη-

κτικό και αξίζει να το δείτε στο πα-

ρακάτω site 

http://media.skysurvey.org/open-

zoom.html, όπου μπορείτε να κάνετε

zoom και να ανακαλύψετε την μαγεία

του ουρανού που μας περιβάλει. 

Νυχτερινός Ουρανός
37.440 φωτογραφίες έγιναν μία!

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης, 16 -

22 Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος ΟΑΣΑ και η Στέγη Γραμμάτων &

Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, διοργανώνουν από κοινού

δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολι-

τών στη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών και την προβολή

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

To Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου η Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο

στις Αστικές Συγκοινωνίες, για παιδιά ηλικίας 8-13 ετών.

Στη Στέγη (λεωφ. Συγγρού 107, 10π.μ.-2μ.μ.) στελέχη του

ΟΑΣΑ θα συζητήσουν με τα παιδιά, για τις Αστικές Συγκοι-

νωνίες της Αθήνας με στόχο η νέα γενιά να εξοικειωθεί με

τρόπους μετακίνησης φιλικούς στο περιβάλλον.

Οι δράσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου,

Ημέρα «Στην πόλη χωρίς το αυτοκίνητό μου», 10π.μ.-2μ.μ.

στην οδό Όθωνος στην πλατεία Συντάγματος, όπου η

ομάδα των παιδιών, με την καθοδήγηση του Τμήματος Εκ-

παιδευτικών Προγραμμάτων της Στέγης, θα «ντύσουν» με

ζωγραφιές το εξωτερικό ενός λεωφορείου. 

Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους κάθε ηλι-

κίας, να ζωγραφίσουν - με την καθοδήγηση της δημιουργι-

κής ομάδας της Στέγης - ένα τρόλεϊ.

Ενώ όσοι βρεθούν στο Σύνταγμα θα έχουν την ευκαιρία να

δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν δίπλα σε δύο οχή-

ματα-αντίκες της Ο.ΣΥ. ΑΕ, ένα τρόλεϊ της δεκαετίας του

‘40 και ένα λεωφορείο της δεκαετίας του ‘50.

Νέες τεχνολογίες για την 

εξυπηρέτηση των επιβατών

Εκσυγχρονίζεται ο ΟΑΣΑ χρησιμοποιώντας νέες τεχνολο-

γίες διαδικτυακής εφαρμογής για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των επιβατών του.

Παρέχει λοιπόν μία νέα δωρεάν υπηρεσία προσβάσιμη από

οποιονδήποτε υπολογιστή, έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smart

phone), netbook, tablet, με σύνδεση στο internet, με την

οποία ο ενδιαφερόμενος βρίσκει την βέλτιστη διαδρομή για

τον προορισμό του με χρήση Δημοσίων Μέσων Μεταφο-

ράς. 

Ο χρήστης - επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρ-

μογή και μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

(www.oasa.gr), απλά συμπληρώνοντας τις τοποθεσίες ανα-

χώρησης-άφιξης ή και την ημερομηνία-ώρα μετακίνησης.

Η εφαρμογή αυτομάτως υπολογίζει και παρουσιάζει τους

βέλτιστους συνδυασμούς χρήσης Αστικών Μέσων Μετα-

φοράς.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει την ιδανικότερη διαδρομή γι

αυτόν, έχοντας πάντα εικόνα χρονικής διάρκειας μετακί-

νησης με το κάθε Μέσο και απόστασης προς κάποια στάση

ή τον τελικό προορισμό.

Μπορεί ακόμα να επιλέξει στάσεις  λεωφορείων, τρόλεϊ,

μετρό, τραμ, προαστιακού και να ενημερωθεί για τα διερ-

χόμενα οχήματα - συρμούς.
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Έντεχνα έχουν κυκλοφορήσει σχόλια τα οποία θεωρώ άκρως δυ-

σφημιστικά και παραπλανητικά διότι αναφέρουν ότι κλείνω την

πόρτα της άθλησης σε δεκάδες παιδιά, αλλά και σε αθλούμενους

γενικά για προσωπικούς λόγους στο χώρο των γηπέδων τένις στο

Καβούρι.

Θεωρώ υποχρέωση μου λοιπόν να σας ενημερώσω όλους υπεύ-

θυνα για το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τα 7 γή-

πεδα τένις και του υφιστάμενου εντός του χώρου κυλικείου στη

περιοχή του Μεγάλου Καβουριού Βουλιαγμένης. Ο χώρος αυτός,

όπως ήδη γνωρίζετε, έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στον Οργανι-

σμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής.

Στο παρελθόν, προ της ενοποίησης των τριών δήμων ο ίδιος χώρος

είχε παραχωρηθεί από το δήμο Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Ορ-

γανισμό της, τον οποίον με διαγωνισμούς μίσθωνε ο Οργανισμός

σε ιδιώτες. 

Τελευταίος μισθωτής των εγκαταστάσεων, πάντα με διαγωνισμό,

ήταν η εταιρία, ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ &ΣΙΑ ΕΕ με τον διακριτικό

τίτλο οι Μικροί Άσσοι με συμβατική διάρκεια έξι χρόνια.

Η σύμβαση έληξε 15 Ιουλίου 2011 και η εταιρεία απελευθέρωσε

το χώρο στις 26/04/2012.

Για τον χρόνο από τη λήξη της σύμβασης μέχρι της παράδοσης

έχουν βεβαιωθεί ποσά σαν αποζημίωση χρήσης από την ταμιακή

Υπηρεσία του Δήμου, η οποία εξυπηρετεί τον ΟΑΠΠΑ.

Μετά την παράδοση των εγκαταστάσεων άρχισα άμεσες ενέργειες

και συνεννοήσεις με τη νομική υπηρεσία του Δήμου για την εκ νέου

δημοπράτηση προκειμένου να μη στερηθεί ο ΟΑΠΠΑ εσόδων και

μάλιστα μεγάλου ύψους.

Ο αντιδήμαρχος κος Διον. Κοντονης ο οποίος είναι πρόεδρος του

αθλητικού ομίλου αντισφαίρισης «Οι Μικροί Άσσοι»  όπως και ο

διακριτικός τίτλος της εταιρείας, δυσανασχέτησε αρχικά όπως είχε

κάνει και κατά το παρελθόν με την Αντιπρόεδρο κα. Καμμένου.

Του δήλωσα ότι θα φέρω το θέμα στο Δ.Σ του Οργανισμού και

έλαβα την απάντηση, η οποία θα μπορούσε και να θεωρηθεί σαν

απειλή, ότι δεν μπορούσα να ξεκινήσω τη δημοπρασία διότι δεν θα

ήταν νόμιμη, ότι στερώ παράνομα το χώρο από τους αθλητές και

κινδυνεύω να βρεθώ εκτεθειμένος έναντι του νόμου. 

Επιπλέον μου δήλωσε ότι και η παραχώρηση της χρήσης από το

Δήμο στον ΟΑΠΠΑ δεν ήταν νόμιμη. Συγκεκριμένες απαντήσεις

βέβαια στα δικαιολογημένα ερωτήματά μου, πως είναι σήμερα πα-

ράνομα όλα αυτά που εγίνοντο με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν

και τα θεωρούσε νόμιμα από τον τέως Δήμο Βουλιαγμένης, δεν

μου έδινε.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι υπήρχε όρος στη σύμβαση με

την εταιρεία  ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ &ΣΙΑ ΕΕ ότι 2 γήπεδα για 2

ώρες ημερησίως είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί ο αθλητικός οργα-

νισμός Βουλιαγμένης, δικαίωμα το οποίο είχε εκχωρήσει ο Οργα-

νισμός στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης “Οι Μικροί Άσσοι”.

Δηλαδή μέχρι 26/04/2012 τις αγωνιστικές ανάγκες του ο σύλλο-

γος κάλυπτε με 2 γήπεδα για 2 ώρες την ημέρα.

Απορία μού προκαλεί ότι στην ίδια σελίδα στο διαδίκτυο συνυπήρ-

χαν Καβούρι tennis club-ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ “Μικροί Άσοι”  (Πρό-

εδρος Δ. Κοντονης) ΙΑ ΕΝΩΣΗ (Πρόεδρος Δ. Κοντονης) που

διαφήμιζαν τον χώρο για κάθε είδους εκδηλώσεις (δεξιώσεις,

πάρτυ-happenings) πράγμα που απαγορευόταν από τη σύμβαση μί-

σθωσης (κατέθεσε σχετική φωτοτυπία).

Μετά την παράδοση των εγκαταστάσεων, άρχισα άμεσες ενέρ-

γειες και συναντήσεις με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για την

εκ νέου δημοπράτηση προκειμένου να μη στερηθεί ο ΟΑΠΠΑ εσό-

δων, όπως είχα υποχρέωση.

Λίγες μέρες  πριν συνέλθει το ΔΣ του ΟΑΠΠΑ προκειμένου να

τεθεί το θέμα στη κρίση του, μου κοινοποιήθηκε μια απαράδεκτη

επιστολή που εστάλη στο Δήμαρχο από τον πρόεδρο της ΕΦΟΑ κο

Ζανιά, ο οποίος ευθέως αμφισβητούσε τα ιδιοκτησιακά κατά

χρήση δικαιώματα του Οργανισμού και ζητούσε κοινή συνάντηση

νομικών της Ομοσπονδίας και του Δήμου για την επίλυση του θέ-

ματος.

Την αποστομωτική απάντηση βέβαια του την έδωσε η πλειοψηφία

του Δ.Σ. του Οργανισμού εγγράφως.

Από 26/04/2012 μέχρι 07/08/2012 την αποκλειστική χρήση των γη-

πέδων τένις είχε ο Σύλλογος “Οι μικροί Άσσοι”, ο οποίος έγγραφε

στο δυναμικό του σαν μέλη όσους ανεξαρτήτου ηλικίας ήθελαν να

παίξουν τένις και γενικά διαχειριζόταν τα πάντα.

Με απόφαση του Δ.Σ. ζητήθηκε από τον σύλλογο η παράδοση των

κλειδιών στις 05/08/2012 και συγχρόνως να φέρει αίτημα σχετικά

με τη χρήση γηπέδων για τις αθλητικές του ανάγκες για τη νέα

αθλητική περίοδο, όπως κάνουν και όλοι οι σύλλογοι του Δήμου,

χωρίς όμως ανταπόκριση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αντιδήμαρχος κος Κοντονής παρευρέθη

συνοδευόμενος από νομικό στη συνεδρίαση.

Όταν ενημερώθηκε ο κος αντιδήμαρχος ότι προχώρησα στις

07/08/2012 στο κλείσιμο των εγκαταστάσεων όπως είχα υποχρέ-

ωση από τη δεσμευτική απόφαση του Δ.Σ., ξεκίνησε ένα μπαράζ

παραινέσεων, υποδείξεων, και απειλών ότι θα με οδηγήσει στο αυ-

τόφωρο.

Παράλληλα μου ενεχείρισε τη σύμβαση της παραχώρησης χρή-

σης παραλιακής έκτασης ΕΟΤ στο Μεγάλο Καβούρι ΑΤΤΙΚΗΣ,

στην κοινότητα Βουλιαγμένης, η οποία υπογράφει στις 04/06/1986

και με ενημέρωσε ότι παράτυπα ο Δήμος, χωρίς έγκριση της ΕΤΑ

έδωσε τη χρήση στον Οργανισμό και πρέπει να ανακαλέσει την

απόφαση του.

Δε γνωρίζω βέβαια εάν ο Δήμος Βουλιαγμένης όταν έκανε την ίδια

παραχώρηση στον Αθλητικό Οργανισμό Βουλιαγμένης είχε πάρει

έγκριση, διότι ο φάκελος είναι ελλειπής· εάν είχε ενημερωθεί τότε

η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και αν τυχόν ερμήνευε διαφορετικά

τη  σύμβαση παραχώρησης. Απλά σας ενημερώνω ότι στον ένα

λόγο σύμβαση υπάρχει και ένας άλλος όρος, κατά την ταπεινή μου

άποψη σαφέστατος, ότι απαγορεύεται η παραχώρηση σε Αθλητι-

κούς Συλλόγους.

Όπως καταλαβαίνετε έσπειρε ανέμους ο κος αντιδήμαρχος και

ίσως χρειαστεί να θερίσουμε θύελλες. Άποψη μου είναι ότι ενώ

είχε υποχρέωση να βοηθήσει να χειριστούμε το θέμα με σύνεση,

μεθοδικότητα, διακριτικότητα, το ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο,

έδωσε αυθαίρετες ερμηνείες προσωπικές, ενέπλεξε τρίτους με

κίνδυνο τη ζημιά του Δήμου γενικότερα.

Ζητώ την υπογραφή σας να συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο εντός

10 ημερών και να αποφασίσουμε τον χειρισμό της σοβαρής αυτής

υπόθεσης.

Προσωπικά πιστεύω με τις λίγες γνώσεις μου ότι η παραχώρηση

από το Δήμο στο νομικό πρόσωπο είναι απόλυτα νόμιμη.

Ο όρος 3 της σύμβασης που απαγορεύει εκμίσθωση η παραχώρηση

ολόκληρης της έκτασης η τμήματος σε τριρτο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο δεν αφορά τον ΟΑΠΠΑ.

Ο ΟΑΠΠΑ είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου το οποίο και επιχορη-

γείται από το Δήμο με προκαθορισμένες αποκλειστικές αρμοδιό-

τητες που του εκχωρεί ο Δήμος, δηλαδή στα θέματα αθλητισμού,

πολιτισμού και παιδικής αγωγής τις οποίες δεν ασκεί βέβαια πα-

ράλληλα και ο Δήμος. 

Νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να απευθύνει ένα έγγραφο στην

ΕΤΑ που να ζητά εκ νέου την άδεια να δημοπρατήσει το χώρο

όπως και κατά το παρελθόν προκειμένου να έχει τα απαραίτητα

έσοδα για τη προστασία του χώρου και τη συντήρηση του όπως

άλλωστε προβλέπει και υπ´ αριθ. . 536689/03/12/1991 απόφαση

του ΕΟΤ, παράγρ. 4 όπου αναφέρεται ότι πιθανές δαπάνες για τη

προστασία του χώρου θα καλύπτονται από α έσοδα που εισπράτ-

τει ο Δήμος από τους χρήστες των εγκαταστάσεων της έκτασης

(γήπεδα τένις κλπ.)

Τελειώνοντας, στις 5.9.2012 κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό από-

φαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά στο οποίο προσέφυγε

ο Όμιλος  Αντισφαίρισης Βουλιαγμένης «Μικροί  Άσσοι» στις

4.9.2012.

Η απόφαση αναστέλλει με προσωρινή διαταγή την απόφαση

49/2012 με την οποία ο Οργανισμός ζητούσε την παράδοση των

εγκαταστάσεων των γηπέδων τένις, μέχρι την έκδοση απόφασης.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής στη

συνεδρίαση της 6.9.2012 συζήτησε εκτάκτως το θέμα και αποφά-

σισε ομόφωνα:

Να σχηματιστεί άμεσα διοικητικός φάκελος,  να σταλεί μαζί με τις

απόψεις που θα συντάξει η Νομική Υπηρεσία και θα υπογράψει ο

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου και ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ στο

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά με αίτημα την απόρριψη της αίτη-

σης αναστολής και την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Επιβραβεύουν το Δήμο

Μαρκοπούλου

Επιστολή μας κοινοποιήθηκε, από το Δήμο Μαρκοπούλου, η

οποία εστάλη από τους κατοίκους του συγκροτήματος 27

διαμερισμάτων, στο Πόρτο Ράφτη και συγκεκριμένα προς το

Δήμαρχο Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη, την Τεχνική Υπη-

ρεσία και την Υπηρεσία καθαριότητας στην οποία αναγνω-

ρίζουν τις προσπάθειες της Δημοτικής αρχής για καλύτερη

εξυπηρέτηση  των δημοτών, παρά τον οικονομικό «στραγ-

γαλισμό» και απαξίωση των Δήμων.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

σε συνέχεια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας με το Γρα-

φείο σας, σχετικά με το αίτημά μας, για τον καθαρισμό των

χόρτων, σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, που συνορεύει με

την ιδιοκτησία μας επί της οδού 25ης Μαρτίου 17, στο Πόρτο

Ράφτη.

Με αυτή την επιστολή μας, σας ευχαριστούμε για την αντα-

πόκρισή σας, αλλά πάνω από όλα, συγχαίρουμε τις άμεσες

ενέργειες των Υπηρεσιών σας. Οι ενέργειές σας καθαρι-

σμού, μείωσαν εξαιρετικά την πιθανότητα ανάφλεξης ξερών

χόρτων ή και πυρκαγιάς.

Κ. Δήμαρχε,

Το σύνολο των κατοίκων των 27 διαμερισμάτων του συγ-

κροτήματός μας, με εκπρόσωπό μας, τη διαχειρίστρια κα

Όλγα Γιαννακοπούλου και εμένα, τη συντάξασα, κα Νταλα-

γιώργου, παρακαλούμε, με ενέργειες του Γραφείου Τύπου

σας, να κοινοποιηθεί στον τοπικό τύπο η επιστολή μας.

Πιστεύουμε, ότι μέσω της ανοικτής διακυβέρνησης σήμερα,

πρέπει όχι μόνο να επισημαίνουμε τα δυσάρεστα, αλλά και

να επιβραβεύουμε το άμεσο και αποτελεσματικό, ανεξάρ-

τητα και αν είναι μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιακών υπο-

χρεώσεών σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κατερίνα Νταλαγιώργου

Συγχαίρουν το Δήμο 3Β

για την παρέμβαση στην Α’πλαζ
Επιστολή  από τον Ν. Παγώνη, κάτοικο Βούλας, μας κοινο-

ποιήθηκε, η οποία απευθύνεται προς το Δήμο Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης.

Κύριε Δήμαρχε,

παραλία Α’ Αλίπεδο Βούλας

Θερμά συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους σας που κατα-

φέρατε επιτέλους να δώσετε στο κοινό το τμήμα της πλαζ

που είχε περιφράξει το νυκτερινό κέντρο-μπαρ Palmier-

Bistro-Galea στη Βούλα.

Η αισθητική του χώρου άλλαξε προς το καλύτερο μετά και

την αφαίρεση της κουρελαρίας από τα κιγκλιδώματα που

είχε βάλει από ετών ο ΕΟΤ.

Προσοχή μόνον στο ότι οι κλέφτες αφαιρούν τμήματα από

αυτά τα σιδερένια κιγκλιδώματα, και θα έχουμε αρνητικά

πάλι αποτελέσματα.

Εκτός από τα παραπάνω, νομίζω ότι η καθημερινή καθαριό-

τητα της ακτής που ήδη γίνεται, χρειάζεται κάποια ειδική δια-

χείριση και μέριμνα.
Ν. Παγώνης

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΤΕΝΙΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Νιτερόπουλος, διάβασε την παρακάτω επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο η

οποία απευθύνεται στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο, στους Αντιδημάρχους και στους δημοτικούς συμβούλους του

Δήμου 3Β, όπου απαντά σε σχόλια, περιγράφει τα γεγονότα και προτείνει,  όσον αφορά τα Τένις Καβουρίου.
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Αυτό γράφει η άδεια για οικοδομή (Βάκχου

5) στο Καβούρι, με αριθμό αδείας 36/12 και

ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΨΖ-ΕΟΜ. 

Τηλεφωνήματα πολιτων, μας ενημέρωσαν

ότι στήνονται ψηλές κολόνες και κλείνεται

με ψηλά κλειστά φύλλα ένας πνεύμονας

πρασίνου στην οδό Βάκχου 5 στο Καβούρι,

κατεβαίνοντας προς το λιμανάκι του Μαλ-

τσινιώτη, που ήταν η καφετέρια “Νηρηϊδες”

που κατεδάφισε ο Γρ. Κασιδόκωστας.

Πήγαμε και φωτογραφίσαμε. Οντως είναι γε-

ματο πεύκα μέσα όπως δείχνει και η φωτο-

γραφία και έχει πάρει άδεια να κόψει 25

πεύκα, με την υπογραφή του Ζ. Παπαχα-

τζάκη ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος(!)

Ποιο είναι το οικόπεδο;

Είναι ένα ακίνητο που είχαν ασχοληθεί όλα

τα ΜΜΕ, όταν η Εκκλησία της Ελλάδος το

πούλησε σε υπάλληλο του Δήμου Βουλιαγ-

μένης(!).

Η έκταση είναι 4 στρέμματα και η συναλλαγή

έγινε στις 15 Ιουνίου 2009.  Φέρεται δε να

πουλήθηκε λίγο πάνω από την αντικειμενική

της αξία αντί 14 εκατομμυρίων ευρώ σε

υπάλληλο της πολιτικής προστασίας στο

Δήμο Βουλιαγμένης. Πέντε λεπτά αργότερα

μεταπουλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο

σε τρεις Κυπριακές  offshore εταιρίες με "κα-

πέλο" 1,5 εκατ. ευρώ. 

Για το θέμα είχε ασκηθεί ποινική δίωξη αυ-

τεπάγγελτα για “Απιστία σε βάρος του Δη-

μοσίου”, “Ηθική αυτουργία σε αυτή”, “Αμεση
συνέργεια” και “ψευδή βεβαίωση σε βάρος
ΝΠΔΔ.”1

Οι ισχυρισμοί  της Εκκλησίας της Ελλάδος,

ότι ο υπάλληλος αγοραστής είχε καταπατή-

σει το χώρο δεν ευσταθεί, γιατί με δικαστι-

κές αποφάσεις τον είχε αποβάλει. (Είχε

παράγκα και πουλούσε αναψυκτικά και στη

συνέχεια την επέκτεινε και έμενε μέσα). Για

να πουλήσει η Εκκλησία, έπρεπε να προχω-

ρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό, όπως γίνεται

για περιουσία του δημοσίου.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Αμβρόσιος, ανήσυχος τότε, για την “δια-

συρμό” της εκκλησίας, είχε αποστείλει επι-

στολή στον Αρχιεπίσκοπο και δημοσίευε

μάλιστα επιστολή με υπογραφή “Παλαιοί

υπάλληλοι του ΟΔΕΠ” που του είχαν απο-

στείλει με φαξ 210 512 5311 και στην οποία

περιγράφεται ένα αναλυτικότατο ιστορικό

για την περίπτωση του ...εκατομμυριούχου

υπαλλήλου. 

Απόσπασμα επιστολής δημοσιεύουμε παρα-

κάτω2.

«{...} Θα θέλαμε να αναφερθούμε στα τρία
οικόπεδα της Βουλιαγμένης 3950 τ.μ. που
ανήκαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών από
το 1976 με το υπ' αριθμόν 25960/1960 δω-
ρητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου
Αθηνών Χρήστου Παπαχρήστου που βρίσκε-
ται στη θέση Λιμανάκι Μαλτσηνιώτη Καβου-
ρίου Βουλιαγμένης.
Η εν λόγω έκταση μέχρι το 1930 ανήκε στην

Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη και κατόπιν πε-

ριήλθε στο οργανισμό διοικήσεως και διαχειρί-

σεως εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι το

1976, οπότε η έκταση αυτή παραχωρήθηκε ως

δωρεά στη Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών συνέχισε να την νέ-

μεται και να την φιλά, αλλά τον Αύγουστο του

1988 κατέλαβε ένα τμήμα αυτής της εκτάσεως

Συνέχεια στη σελ. 14

Οι Offshore χτίζουν στο Καβούρι

Το πράσινο συστηματικά στη Βουλιαγμένη και στο Καβούρι εξαφανίζεται, όπως φαίνεται και στο
χάρτη της google και εκεί βρίσκεται και η παρούσα οικοδομή που ετοιμάζεται να κόψει 25 δέντρα με
την άδεια του ...Δήμου.

Αρ. Αδείας 36/12

ΚΟΠΗ 25 ΔΕΝΔΡΩΝ

στην καταστροφή του δάσους
Μ

ετά την πείσμονα

και δυσερμήνευτη

εμμονή του Πρωτο-

δίκη Αθηνών στη χρησμο-

ειδή1 απόφαση αναστολής

χρήσης «βαρέων μηχανη-
μάτων», στην κατασκευή

του ποδηλατοδρόμου στο

μεγάλο Καβούρι, ο Δήμαρ-

χος των 3Β (Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης)

δήλωσε για την ενημέ-

ρωση των δημοτικών Συμ-

βούλων, στη συνεδρίαση

της περασμένης Δευτέρας

10/9, ότι το έργο κατα-

σκευής του ποδηλατοδρό-

μου, στο δάσος Μ.

Καβουρίου, «θα συνεχι-
στεί»!
Κατά της κατασκευής

αυτής με την οποία

έχουμε ασχοληθεί επανει-

λημένα στο παρελθόν έχει

προσφύγει στη δικαιοσύνη

ο Σύλλογος Περιβάλλον-

τος Βουλιαγμένης, προ-

σωπικά ο Πρόεδρός του,

δικηγόρος Παύλος Κατα-

φυγιώτης και κάτοικοι της

περιοχής, διότι σύμφωνα

με τεκμηριωμένους ισχυρι-

σμούς τους το έργο πά-

σχει από νομιμότητα

πολλαπλώς:

- Λόγω «του κινδύνου κα-
ταστροφής της ένδικης
εκτάσεως, κριθείσης Διοι-
κητικά και Δικαστικά
Δάσος Αναδασωτέο και
γεμάτης Αρχαία Μνη-
μεία».
- Και τούτο έχει κριθεί με

την 1127/90 απόφαση του

Συμβουλίου της Επικρα-

τείας (Σ.τ.Ε.).

Βέβαια η ιστορία είναι

μακρά και χρειάστηκε να

μελετήσουμε πολλές δε-

κάδες σελίδες δικογρά-

φων, με τις οποίες δεν

πρόκειται ασφαλώς να ζα-

λίσουμε τους αναγνώ-

στες, αλλά πρέπει να
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επισημάνουμε ότι οι Σύμβουλοι

οφείλουν να τις μελετήσουν αν

θέλουν να έχουν υπεύθυνη γνώμη

και να κατέχουν επάξια το αξίωμα

που τους ανέθεσαν οι δημότες. 

Η ιστορία είναι παλιά

(και τα συμφέροντα μεγάλα)

Η ιστορία όπως φαίνεται, κι όπως

γνωρίζουμε, γιατί την παρακολου-

θούμε χρόνια, είναι πολύ παλιά. 

Ξεκινάει σχεδόν αμέσως μετά την

εκλογή του τότε Δημάρχου Γρ. Κασι-

δόκωστα (1986) και του πυρήνα της

ομάδας των στενών συνεργείων του,

(από το οποίο προέρχεται και ο σημε-

ρινός Δήμαρχος Σπ. Πανάς).

Το Σεπτέμβρη ήδη του πρώτου χρό-

νου εκλογής του, το Δημοτ. Συμβού-

λιο Βουλιαγμένης αποφάσισε την

«αξιοποίηση» της παραλιακής έκτα-

σης του Μεγ. Καβουρίου 307 στρεμ-

μάτων (απόφ. 183/Σ.23/30-9-1987)

και την επέκταση των έργων «αξιο-

ποίησης» (αποφ. 213/9-10-1987).

Και οι δύο αυτές αποφάσεις ακυρώ-

θηκαν από το  Σ.τ.Ε. με την προμνη-

μονευθείσα απόφασή του. 

Η δημοτική αρχή όμως δεν το ‘βαλε

κάτω. Από τότε άρχισε ν’ αποψιλώ-

νεται η πυκνή βλάστηση «χαλεπίου

πεύκης» όπως είχε γράψει τότε η

εφημερίδα «Αδέσμευτη Δημαρχία»
και είχε αναδείξει φωτογραφικά, για

να εισπράξει τον ισχυρισμό του Δη-

μάρχου ότι «τα πεύκα ήτανε άρρω-
στα και τα ‘κοψε για να
δυναμώσουν».

Πέρασαν μήνες, πέρασαν χρόνια,

παρεισέφρυσαν άλλα ενδιαφέ-

ροντα, αλλά η «αναξιοποίητη» πα-

ραλία – φιλέτο Μεγ. Καβουρίου δεν

ξεχάστηκε:

- Ο Δήμος Βουλιαγμένης «επιχεί-
ρησε να κατασκευάσει στην ανω-
τέρω παραλιακή έκταση [...] πάνω
στα αρχαία και μέσα στο Δάσος
τρεις δήθεν καντίνες, αλλά στην
πραγματικότητα εστιατόρια, με τις
με αριθμό 20/2005 και 2/2006 οικο-
δομικές άδειες του Πολεοδομικού
Γραφείου (του Δήμου) Βουλιαγμέ-
νης»2. Ο Σύλλογος και ο Π. Καταφυ-

γιώτης προσέβαλλε για ακύρωση

αυτές τις άδειες στο Διοικητικό Εφε-

τείο Πειραιώς το οποίο και τις ακύ-

ρωσε και σταμάτησε οριστικά κάθε

οικοδομική εργασία στην παραλία

Μεγ. Καβουρίου με την 35/2008 από-

φασή του, μέχρι να εκδοθεί Από-

φαση του Σ.τ.Ε. επί αιτήσεως

ακυρώσεως που είχε καταθέσει ο

Σύλλογος το 2004 για ακύρωση του

Προεδρικού Διατάγματος «ευκαι-

ρίας», αφού εκδόθηκε στο «παρα-

πέντε» προ των εκλογών της 7ης

Μαρτίου του 2004 (δημοσιεύθηκε

την 5/3/2004 – ΦΕΚ 254). Σημει-

ώνουμε ότι η αίτηση συζητήθηκε το

καλοκαίρι (6/6/12) και η απόφαση

αναμένεται να εκδοθεί, οπότε και θα

λήξει οριστικά(;) η υπόθεση. 

Στην υπόθεση εμπλέκεται το Δα-

σαρχείο και η Αρχαιολογική Υπηρε-

σία γιατί κατά ρητή αναφορά της

ίδιας στον εν λόγω επίμαχο χώρο

«πάνω και κάτω από το έδαφος»

υπάρχουν αρχαία μνημεία. 

Το δε δασαρχείο διότι ενώ το 1989,

με έγγραφό του προς το Σ.τ.Ε.

(402/21-2-89) βεβαίωνε ότι η εν

λόγω έκταση «είναι δάσος και ανα-
δασωτέο» επισυνάπτοντας βεβαι-

ωτικά έγγραφα (Απόσπασμα χάρτου

Γ.Υ.Σ., κτηματικό χάρτη και κτημα-

τολογικό πίνακα), με νεότερο έγ-

γραφο προσπαθεί ν’ αλλοιώσει την

προηγούμενη βεβαίωση ότι δήθεν η

εν λόγω έκταση «δεν είναι χαρακτη-
ρισμένη ως πάρκο ή άλσος»(;) κ.α.

Είναι καιρός επιτέλους στις δύσκο-

λες στιγμές που διέρχεται η χώρα

μας, η πατρίδα μας, επιτέλους όλοι

να συναισθανθούμε τις ευθύνες μας. 

Ιδιαίτερα οι δημόσιοι λειτουργοί

όλων των βαθμίδων και αρμοδιοτή-

των, από τους πολιτικούς και τους

δικαστικούς μέχρι τη διοίκηση – ιδι-

αίτερα – να συνειδητοποιήσουν ότι

πρέπει να λειτουργούν με βάση την

ουσιαστική νομιμότητα και το δημό-

σιο – κοινωνικό συμφέρον. Αυτό

ισχύει για ΟΛΟΥΣ και βέβαια και για

τους πολίτες και τους επιχειρημα-

τίες και τους δημοσιογράφους. 

Κ. Βενετσάνος

――――――

1. Αναστέλλει τη χρήση βαρέων 

μηχανημάτων μπερδέυοντας τις υπηρεσίες,

αφού το Υπ. ΠΕΧΩΔΕ βεβαίωσε ότι δεν

γνωρίζουν τέτοιο διαχωρισμό.

2. Τα εντός εισαγωγικών κείμενα είναι 

αποσπάσματα των προσφυγών του 

Π. Καταφυγώτη

Το Καβούρι εκπέμπει SOS
Καταφύγιο στην αφύπνηση της Δικαιοσύνης

STOP στον αφανισμό των αρχαιοτήτων
Σημειώση: η πράσινη και κί-

τρινο γραμμή είναι οι ποδη-

λατόδρομοι
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Εξη ώρες συζήτηση, ανταλλαγή κα-

ταγγελιών μεταξύ των συμβούλων

της πλειοψηφίας, διαπιστώσεις αλα-

ζονείας της εξουσίας και πόσα άλλα

αλήθεια θα μπορούσα να γράψω για

να περιγράψω την εικόνα που

“έβγαζε” το Δημοτικό Συμβούλιο των

3Β την περασμένη Δευτέρα 10/9.

Εξη ώρες χωρίς καν να έχουν αγγίξει

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πολλά απ’ αυτά που συζητήθηκαν σο-

βαρά και άλλα θλιβερά!

Τα θετικά είναι ότι η υπόθεση της

διεκδίκησης της παραλίας από τη Με-

τοχική εταιρεία (ΜΕΕΚΒ) παίρνει

άλλη τροπή, αφού το δικηγορικό γρα-

φείο βρήκε στοιχεία που θα βοηθή-

σουν ιδιαίτερα την υπόθεση. Δεν τα

περιγράφουμε για ευνοήτους λόγους.

Θετικό η συγνώμη του Ν. Ζαχαράτου

για τη σωματική βία που άσκησε

έναντι του Δ. Δαβάκη.

Αρνητικό και λυπηρό η επιστολή

υπαλλήλου του Δήμου ότι δέχθηκε

φραστική και σωματική επίθεση από

το Δήμαρχο Σπ. Πανά, όπως τη διά-

βασε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δ. Αναστα-

σίου.

Μάλιστα ο υπάλληλος επικαλείται για

το περιστατικό τον Δ. Κοντονή και Α.

Φαμέλη, που παρευρίσκοντο κατ’

αυτόν στο περιστατικό.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου

με επιστολή του στήριξε ομόφωνα

τον υπάλληλο.

Αρνητικό είναι να διαπιστώνεις ότι

έκανες λάθος να μεταδημοτεύσεις

στα 3Β, όπως οι επιστολογράφοι, που

απευθύνονται στο Δήμο για άρση “της

προσβολής των άδικων αναφερόμε-

νων ως νέων ορίων σχολικής περιφέ-

ρειας Νηπιαγωγείων Βούλας”, τα

οποία στέλνουν το παιδί του σε σχο-

λικό συγκρότημα ενάμισυ χιλόμετρο

μακριά, ενώ υπάρχει άλλο στα 400

μέτρα από το σπίτι του και χωρίς να

χρειαστεί να διασχίσει δύο οδικούς

κεντρικούς άξονες!!

Αρνητικό η επιστολή του προέδρου

του ΟΑΠΑΔ Γιάννη Νιτερόπουλου,

που σκιαγραφεί μία κατάσταση πολύ-

πλοκη και επικίνδυνη για τα συμφέ-

ροντα του Δήμου όσον αφορά τα

τέννις Καβουρίου.

Επιστολή υπαλλήλων της πρώην

ΔΕΑΒ, όπου ξεκαθαρίζουν, ότι όλα

στη ΔΕΑΒ εγίνοντο με εντολές του

διευθυντή της Μ. Καβράκου, αποτινά-

ζοντας τυχόν δικές τους ευθύνες:

«Με εντολές του Δι/ντού Μ. Καβρά-
κου λειτουργούσαμε».

Αρνητικό και η διαπίστωση της έλλει-

ψης καθαριότητας από την κάτοικο

Τασία Μελανίτου, η οποία με επι-

στολή της καυτηριάζει συμπεριφορά

της υπεύθυνης  Ηλιοπούλου και περι-

γράφει την τριτοκοσμική εικόνα της

οδού Ιπποκράτους.

Δεν συζητάω την ενημέρωση του Δη-

μάρχου για τους “γραφολόγους” που

έβγαλαν την υπογραφή της πρ. διευ-

θύντριας Χιώτη γνήσια...

“Η Δημοτική Αρχή είναι άκρως εκτε-
θειμένη”, απάντηση του Κ. Πασακυ-

ριάκου.

Η Νανά Καραγιάν, ως υπεύθυνη της

κοινωνικής υπηρεσίας κατέθεσε την

παραίτησή της (αλλά για λίγο) γιατί

δεν αρνήθηκε ο πρόεδρος του

ΟΑΠΑΔ να της παραχωρήσει χώρο. 

Απέσυρε  την υπογραφή της στη συ-

νέχεια...

Αρρυθμία στην τροφοδοσία καυσίμων

του Δήμου, βλέπει ο Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, και πώς να μην το δει

που έτρεχαν παραμονή της Παναγίας

να συνεδριάσουν. Αγονος είπε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος βγήκε ο διεθνής δια-

γωνισμός για τα καύσιμα, οπότε θα

περιμένουμε κάποιους μήνες ακόμη...

Αναφέρθηκε και στην ωραία εκδή-

λωση που πραγματοποιήθηκε στη

Λίμνη Βουλιαγμένης, με προβληματι-

σμό για συνέχιση τέτοιων εκδηλώ-

σεων σε ένα μνημείο της φύσης...

Αναφέρθηκε και στα “σύνορα” του Πα-

νοράματος, που δημιουργήθηκαν με

τα κολωνάκια που έβαλε ο Δήμαρχος.

«Υπερσηματοδότηση που δημιουργεί
την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε δια-
συνοριακή κατάσταση”, τη χαρακτή-

ρισε. Βλέπε και σελ. 23.

Για μία ακόμη φορά αναφέρθηκε στον

Παιδικό Σταθμό Μηλαδέζας που δια-

θέτει δρόμο με τυφλή πρόσβαση, ανα-

ρωτώμενος πώς είναι δυνατόν να

πήρε άδεια αυτός ο Σταθμός.

Ο Δήμαρχος για τον παιδικό σταθμό

απάντησε ότι δεν θα λειτουργήσει

φέτος, αλλά έχει γίνει τροποποίηση

ρυμοτομικού σχεδίου και θα τακτο-

ποιηθεί ο δρόμος.

Στα οικόπεδα της εκκλησίας στη Βου-

λιαγμένη αναφέρθηκε ο Παν. Καπετα-

νέας, ρωτώντας τι ενέργειες κάνει η

Δημοτική Αρχή για να κρατήσει το

πράσινο (γράφουμε σχετικά σε άλλη

σελίδα).

Καυτηρίασε την “ανάρμοστη” συμπε-

ριφορά από το Δήμαρχο προς το προ-

σωπικό και από τους συμβούλους. “Οι
αντιπαραθέσεις μεταξύ υπαλλήλων
από πού πηγάζουν”, αναρωτήθηκε.

Αναφέρθηκε στην “κακή” συμπερι-

φορά του Ν. Ζαχαράτου προς τον Δ.

Δαβάκη τονίζοντας: «έπρεπε να τον

καταργήσετε από Αντιδήμαρχο”.

Την “ωραία” εικόνα των έτοιμων σχο-

λικών συγκροτημάτων της Δημοτικής

Αρχής, χάλασε ο δημ. σύμβουλος Κ.

Πασακυριάκος που τα κατέρριψε ένα

προς ένα.
Το 5ο Νηπιαγωγείο χρωστάει νερό και πε-

τρέλαιο· κινδυνεύει να μην έχει νερό.

Το 6ο Νηπιαγωγείο είναι κρανίου τόπος.

Το 1ο Γυμνασίο - Λύκειο αυλίζεται ενιαίο!

Πολλά τα παιδιά που αποκλείστηκαν

από τα Νηπιαγωγεία γιατί δεν μπο-

ρούν να δεχθούν άλλα! ενώ κατήγ-

γειλε ότι έχουν εγγραφεί παιδιά από

Γλυφάδα και...

Τόνισε μάλιστα ότι ο πρόεδρος της

Επιτροπής Παιδείας είναι γνώστης

της κατάστασης και δήλωσε ότι έχει

ζητήσει αναλυτική κατάσταση των

παιδιών.

Τη “μαύρη” εικόνα των σχολείων ήρθε

να επιβεβαιώσει ο Δήμαρχος: «παράγ-

κες του Καραγιόζη, τα σχολεία της Βού-

λας. Η Βουλιαγμένη έχει βίλες».

Κλίμα τρομοκρατίας στο Δήμο
Για κλίμα τρομοκρατίας στο Δήμο μί-

λησε ο Δημ. Δαβάκης επισημαινον-

τας: «Δυστυχώς το είχα προβλέψει
από τον Οκτώβριο σε μια ταραχώδη
συνεδρίαση της οικονομικής επιτρο-
πής. Το μοντέλο διοίκησης του Νέ-
ρωνα ανήκει σε μια άλλη εποχή.
Συνέλθετε εκτός κι αν νομίζετε ότι
μπορείτε να διοικήσετε το Δήμο
χωρίς υπαλλήλους και χωρίς αιρετούς
κ. Δήμαρχε.
Ηταν ένας από τους λόγους μου και

τους φόβους μου που θα μεταφέρονταν

όροι και κανόνες στη λειτουργία του

Δήμου νυχτερινών δραστηριοτητων».

“Δήμαρχος του κολονακίου”, χαρα-

κτηρίστηκε ο Δήμαρχος από τον Δημ.

Βαμβασάκη, ο οποίος περιέγραψε τα

κολονάκια και τα μάτια της γάτας στο

Πανόραμα, ως φοβικά της νύχτας...

“Θίγεται ο πυρήνας της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας”

«Εχουμε υποβαθμίσει το επίπεδο του

Δ.Σ. και πολλές εκφράσεις που ακού-

στηκαν δεν με εκφράζουν· και από

τον κο Δήμαρχο. Παρακολουθώ άλλη

μια διαλυτική κατάσταση της συμπο-

λίτευσης και αυτό έχει επιπτώσεις

στο Δήμο. Οι συνάδελφοι της συμπο-

λίτευσης που εκφράζονται από αντι-

πολιτευτική διάθεση, αλλά θέλουν και

την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο.

Υπάρχει και η ανεξαρτητοποίηση κύ-

ριοι συνάδελφοι”, επεσήμανε ο Γιάν-

νης Σκουμπούρης.

Αννα Μπουζιάνη

Συνέχεια από τη σελ. 12

σύμφωνα με τον τότε φύλακα που μπορείτε να βρείτε το
όνομα του από τα αρχεία του ΟΔΕΠ, ο .... και έφτιαξε ένα
ξύλινο οικίσκο που πωλούσε αναψυκτικά. Στη συνέχεια με-
γάλωσε πρόχειρα αυτόν τον οικίσκο όπου καθόταν εκεί
μαζί με την οικογένεια του.
Στις 12 Ιανουαρίου του 1990 έκανε αίτηση στον ΟΔΕΠ και
ζήτησε διακανονισμό για να αγοράσει ένα μικρό τμήμα της
εκτάσεως και έλαβε αρνητική απάντηση από την Εκκλησία
της Ελλάδος, η οποία Εκκλησία της Ελλάδος τους έλεγε
εντός 15 ημερών να φύγουν από το ακίνητο που ανήκει
πλέον στην ιδιοκτησία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στις 10 Δεκεμβρίου του 2002 δικάστηκε στο πολυμελές
πρωτοδικείο Αθηνών και βγήκε η υπ' αριθμόν 1816/2003
απόφαση που διατάσσει να παραδώσουν την έκταση στην
εκκλησία της Ελλάδος.
Στις 26 Φεβρουαρίου του 2004 κατέθεσαν έφεση η οικο-
γένεια ... και στις 10 Σεπτεμβρίου βγήκε η απόφαση από
το όγδοο τμήμα του εφετείου Αθηνών η υπ' αριθμόν
6199/2004 πόυ τελεσίδικα δικαιώνει την Εκκλησία της Ελ-
λάδος.
Στις 14 Μαΐου του 2004 έγινε έξωση και, συντάχθηκε η 451
έκθεση βιαίας αποβολής και απόδοσης ακινήτου από την
δικαστική επιμελήτρια του πρωτοδικείου της Αθήνας.
Στις 23 Μαΐου του 2005 ο .... και η μητέρα του έσπασαν τα
λουκέτα και έκαναν καινούργια κατάληψη του ακινήτου.
Έγινε ποινική δίωξη και ο ... καταδικάστηκε».

Σήμερα λοιπόν χτίζεται το επίμαχο ακίνητο με τα πεύκα,

χωρίς να έχουμε μάθει τι απέγινε η έρευνα, που είχε κινή-

σει αυτεπάγγελματα ο εισαγγελέας.

Και βέβαια παραμένει ερωτηματικό, πού βρήκε τόσα χρήματα

ο υπάλληλος για να αγοράσει μία τέτοια πανάκριβη έκταση;

Γιατί θα δεχόμαστε να του είχε πουλήσει (χαρίσει)  η Εκ-

κλησία αντί μιας δραχμής, προκειμένου να κάνει το καλό σε

έναν άστεγο, αλλά πωλητήριο με εκατομμύρια ευρώ...! 

Υστερόγραφο: Επιτρέπεται να τοποθετούνται μεταλικά
φύλλα 2 μέτρα ύψους καταλαμβάνοντας μάλιστα το πε-
ζοδρόμιο;  

Αννα Μπουζιάνη             

1. Τα στοιχεία βρίσκονται εν αφθονία στο Ιντερνετ.

2. Αφαιρούμε ονόματα και τηλέφωνα για λόγους δεοντολογίας.

Μεγάλα συμφέροντα 

οδηγούν προς εξαφάνιση 

την “ωραία” Βουλιαγμένη

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ταμείου Ιδιωτικοποί-

ησης (ΤΑΙΠΕΔ) και Εθνικής Τράπεζας, που εγκρίθηκε

12.9.12 από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, ανοίγει το δρόμο για

εμπορευματοποίηση ολόκληρης της χερσονήσου του

Μικρού Καβουρίου, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εγ-

καταστάσεις του Αστέρα, η Μαρίνα Βουλιαγμένης

(πήρε τη διαχείριση ο Αστέρας), ο Ναυτικός Όμιλος

Βουλιαγμένης και η Πλαζ Βουλιαγμένης. 

Αν ανοίξει και η όρεξη της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,

που διαθέτει 85 στρέμματα στη χερσόνησο με το Ορ-

φανοτροφείο μαζί, τότε ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο

για τη Βουλιαγμένη, που κινδυνεύει να γίνει “κρανίου

τόπος”.

Oι Offshore χτίζουν 

το Καβούρι

Εξη ώρες διαπληκτισμοί, αλληλοκατηγορίες,

διαπιστώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
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Το Γενέσιον της Θεοτόκου στη Γλυφάδα

Για δεύτερη χρονιά, τελέσθηκε πανηγυρικά η Εορτή του  Γενεσίου της Θεοτόκου

στην Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β., όπου πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Κοιμητηρια-

κός Ναός, του διεκδικητικού νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας.

Την Παραμονή της Εορτής, 7 Σεπτεμβρίου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό

μετά Αρτοκλασίας,  με την παρουσία  πλήθους κόσμου, ο Μητροπολίτης κ. Παύλος,

ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στο πρόσωπο της Παναγίας, όσο και στις εξελίξεις και

ενέργειες  του διεκδικούμενου νέου Κοιμητηρίου τονίζοντας ότι είναι επιτακτική

ανάγκη να χωροθετηθεί και να νομιμοποιηθεί το νέο Κοιμητήριο και αναμένει από

τους αρμοδίους της Ελληνικής πολιτείας να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στο τέλος του λόγου του, ευχαρίστησε όλους κληρικούς και λαϊκούς, που με την πα-

ρουσία τους και προσευχή τους στον χώρο, δηλώνουν με τον καλύτερο και ειρηνι-

κότερο τρόπο, την στήριξή τους για το πάγιο και δίκαιο αίτημα, της τοπικής

κοινωνίας.

«Πενθήμερα Τήνου» από τη 
Μητρόπολη Γλυφάδας

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, απέ-

κτησε οίκημα και δημιούργησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ιερά Νήσο Τήνο, για

πολλές χρήσεις και ανάπτυξη ποικίλων προγραμμάτων.

Ετσι, φέτος το πρώτο πρόγραμμα που ξεκίνησε από το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς

Μητροπόλεως και το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, είναι τα «Πεν-

θήμερα Τήνου», που αφορούν μαθητές Λυκείου, οι οποίοι φοιτούν στα Ανώτερα Κα-

τηχητικά της Ιεράς Μητροπόλεως.

Συνολικά 80 περίπου παιδιά από όλες τις τάξεις του Λυκείου, συμμετείχαν εντελώς

δωρεάν, σε δύο περιόδους σε ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε μεταξύ άλλων μυ-

στηριακή ζωή, Προσκυνήματα, ξεναγήσεις, εκμάθηση διαφόρων οργάνων κλπ., υπό

την Κκαθοδήγηση και εποπτεία του π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου και του π. Αν-

τωνίου Χρήστου και οι δύο μέλη της Επιτροπής Νεότητος της Ιεράς Μητρόπολης

Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β.

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού παρουσίασε την Τετάρτη 5 Σεπτεμ-

βρίου στο Θέατρο Δεξαμενής  στα πλαίσια

των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

Κρωπίας «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2012» τον Νίκο και

την Γιασεμή Σαραγούδα.

Για τα Μεσόγεια, αλλά και για όλη την Ελ-

λάδα, o Νίκος Σαραγούδας αποτελεί μου-

σικό κεφάλαιο. Αναγνωρίστηκε απ’ όλους,

Έλληνες και ξένους, ως μεγάλος δεξιοτέ-

χνης στο ούτι και η Γιασεμή ως εξαιρετική

τραγουδίστρια στο παραδοσιακό τραγούδι. 

Κι αυτό το απέδειξαν στο μουσικό ταξίδι

τους ξεκινώντας από τα Μεσόγεια και κα-

ταλήγοντας στη Μ. Ασία δεί-

χνοντας την δύναμη της

μουσικής και της αγάπης γι΄

αυτήν αλλά και τις ομοιότητες

της Αρχαίας-Βυζαντινής –Πα-

ραδοσιακής Ελληνικής μουσι-

κής  και τις επιρροές  της στην

Μουσική της Ανατολής.

Το θέατρο της Δεξαμενής γέ-

μισε με άτομα  διαφόρων ηλι-

κιών από το Κορωπί και πολλές

άλλες περιοχες.  Η συμμετοχή

τους στο τραγούδι ήταν μονα-

δική αλλά και στο χειροκρό-

τημα  να δηλώσουν την

παρουσία τους και την συμμε-

τοχή τους σ΄ αυτή τη μοναδική βραδιά που

ήταν αφιερωμένη στο καλό ποιοτικό παρα-

δοσιακό τραγούδι που ο Νίκος και η Για-

σεμή ξέρουν να μας χαρίζουν με τον

ιδιαίτερο μοναδικό τρόπο τους.

Οι υπεύθυνες του Ελληνικού Κέντρου  Τέ-

χνης και Πολιτισμού Βάσω Κιούση και Μα-

ριλένα Γύπαρη παρουσίασαν την μουσική

πορεία του Νίκου και της Γιασεμή ενώ πα-

ράλληλα προβάλλονταν φωτογραφιές από

διάφορες εποχές και βίντεο από συναυλίες

(Μουσικό χωριό, Μέγαρο Μουσικής, πα-

ρουσιάσεις σε σχολεία).

Οι μουσικοί Σοφία Λαμπροπούλου κανο-

νάκι, Στρατής Ψαραδέλλης πολίτικη λύρα

και Νεκτάριος Αγγέλου κρουστά συνέβαλ-

λαν σ΄ ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Η Δημοτική Αρχή έδωσε μία δυνατή πα-

ρουσία με πρώτον το Δήμαρχο Δημ.

Κιούση.

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Νέων Παλατίων

Νίκος και Γιασεμή Σαραγούδα σε ένα παραδοσιακό μουσικό ξεφάντωμα

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Νέων Παλατίων, πραγματοποιήθηκε από το Δήμο
Ωρωπού, το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Προικονήσια" . Ο
Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος παρέστη στις εκδηλώσεις και κατέθεσε στε-
φάνι για τα θύματα του ξεριζωμού και ακόμη στη μνήμη όλων των Παλατιανών.
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2000 ευρώ ένα καλάθι σύκα!!!
Την ιδέα να πουλήσει σύκα κάποιος μικροπαραγωγός

από το Κορωπί, πλήρωσε με 2000 ευρώ αφού στάθηκε

μπροστά στη Λίμνη Βουλιαγμένης και τα πουλούσε

χωρίς άδεια!

Το είχε ξανακάνει και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά ο

δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας τον άφηνε, όπως είπε. Τα

σύκα άλλωστε είναι ενός μήνα υπόθεση...

Πιάσαμε τον μεγάλο φοροφυγάδα!!!

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΑ

ΚΟΥΤΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Σπείρα έχει πέσει τις

τελευταίες ημέρες στη

Βούλα και αφαιρεί τα

πλαίσια από τα ρολόγια

της ΔΕΗ!

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του,

ξεκινάει και φέτος πρόγραμμα του Κέντρου

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

(Κ.Δ.Α.Π.).

Το Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου απευθύνεται σε παι-

διά ηλικίας 5 – 12 ετών (μαθητές νηπίου

έως Στ' Δημοτικού) και οι δραστηριότητες

του ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου στους χώ-

ρους του 2ου Γυμνασίου Βούλας.

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνή-

στε με τα τηλέφωνα: 

• Κ. Παπαδημητρίου τηλ. 2132019963 και

Κ. Μοστράτο τηλ. 2132019962 καθημερινά

από 10:00 - 17:00.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς σημειώνει ότι «οι δρα-
στηριότητες του Κ.Δ.Α.Π. έχουν ως στόχο την
ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
των παιδιών, την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής
ευαισθησίας τους, τη στήριξη, διάδοση και ανά-
πτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και τη

διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Τα δι-
δασκόμενα αντικείμενα αφορούν στον πολιτι-
σμό και στον αθλητισμό, αξίες που η Δημοτική
Αρχή έχει θέσει ως κύριο ζητούμενο στην εκ-
παίδευση των παιδιών».  

Ο Ελληνικός Οργανι-

σμός Τουρισμού ΕΟΤ

θέτει σε εφαρμογή το

Πρόγραμμα «Τουρισμός

για όλους» Γ’ Ηλικίας

2012-2013, το οποίο θα

ισχύσει από 1.10.12 έως

31.5.2013.

Δικαιούχοι του Προγράμ-

ματος με τα προστατευό-

μενα μέλη τους, είναι

όλοι όσοι έχουν συμπλη-

ρώσει το εξηκοστό έτος

της ηλικίας τους και άνω,

είναι δε συνταξιούχοι

λόγω γήρατος ή αναπη-

ρίας, ανεξαρτήτως εισο-

δήματος υπό την

προϋπόθεση  ότι δεν

είναι δικαιούχοι των Προ-

γραμμάτων της Εργατι-

κής Εστίας ή της Αγροτι-

κής Εστίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται

στα Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών) για

πληροφορίες. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκρι-

μένα η Κεντρική Υπηρεσία,

καθώς και η Περιφερειακή

Διεύθυνση

Κεντρικής Μακεδονίας,

απέβησαν αποδέκτες σχετι-

κών πληροφοριών όσον

αφορά στη διακίνηση φυσι-

κού χυμού με δυσάρεστη

γεύση. Το συγκεκριμένο γε-

γονός επιβεβαιώθηκε και

από την εταιρεία παραγω-

γής, η οποία γνωστοποίησε

την ανίχνευση στα συγκε-

κριμένα προϊόντα του μη

παθογόνου μικροοργανι-

σμού Alicyclobacillus spp.

Πρόκειται για φυσικό χυμό

με την εμπορική επωνυμία

«100% Φυσικός Χυμός

Amita Motion», που παρα-

σκευάζεται από την επιχεί-

ρηση «Coca cola Ελληνική

Εταιρεία Εμφιάλωσης

Α.Ε.», σε διάφορες συ-

σκευασίες και ημερομηνίες

λήξης:

Ο ΕΦΕΤ άμεσα προχώρησε

σε σχετικούς ελέγχους

τόσο σε επιθεώρηση των

μονάδων παραγωγής των

εν λόγω προϊόντων όσο και

σε αντίστοιχους εργαστη-

ριακούς ελέγχους αυτών. 

Είναι χάρτινες συσκευασίες

και οι ημερομηνίες είναι: 

8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, Ια-

νούαριος 2013 

1, 6, 7, 13, 14 Φεβρουάριος

2013.

Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι

σε εξέλιξη. Επισημαίνεται

το γεγονός ότι η επιχείρηση

καθυστέρησε να ενημερώ-

σει σχετικά τις αρμόδιες

αρχές, ως όφειλε, στο πλαί-

σιο της υφιστάμενης εθνι-

κής και ενωσιακής

νομοθεσίας. Καλούνται οι

καταναλωτές, οι οποίοι

έχουν προμηθευτεί τα προ-

ϊόντα για προληπτικούς λό-

γους να μην τα

καταναλώσουν.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον

ενημερώνει τους κατανα-

λωτές που έχουν προμη-

θευτεί προϊόντα Amita

Motion με αυτές τις ημερο-

μηνίες λήξης, ότι μπορούν

να τα επιστρέψουν στο ση-

μείο αγοράς τους προκειμέ-

νου να τα αντικαταστήσουν.

Για οποιαδήποτε ερώτηση

σχετικά με το θέμα, οι κατα-

ναλωτές μπορούν να κα-

λούν χωρίς χρέωση στη

Γραμμή Καταναλωτή (800

11 55 801)».

«100% Φυσικός Χυμός Amita Motion»

ανάκληση του προϊόντος από ΕΦΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 11.9.2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 29353

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμ-
πλήρωση τιμολογίου που θα προκύπτει επί του συνόλου των
προσφερομένων εργασιών (συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία
των απαιτούμενων ανταλλακτικών) και για δε τις εργασίες και ανταλλα-
κτικά που δεν έχουν προβλεφθεί και μπορεί να προκύψουν με έκπτωση
επί τοις εκατό επί της αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρας
εργασίας για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών
φορτηγών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2012” συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 120.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ, Σπάτα Αττικής ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 8.10.2012 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ητοι:
6.000,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο Προμηθειών έναντι αντιτίμου 10€
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ.: 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος  Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 132030

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ.

οικ.201437/12 απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, για Ανα-

νέωση και Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί

με την ΚΥΑ 109173/11.11.99 για το έργο: ‘’Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και

Ιππόδρομος Αθηνών, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας Ανατολικής Αττικής’’, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με

την ΥΑ 203633/21-9-11 και αφορά στο υποέργο: ‘’Εγκατάσταση επεξερ-

γασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιππο-

δρόμου’’, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο

ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμέ-

νου να ενημερωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Τμήματα  στο Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών
του Δήμου Βάρης, Βούλας,  Βουλιαγμένης

«Τουρισμός για όλους»

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΩΝ 

από ΔΗΜΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

διοργανώνει συλλογή

σχολικών ειδών, για τις

οικογένειες δημοτών,

που έχουν πληγεί από

την οικονομική κρίση.

Η δράση θα πραγματο-

ποιηθεί στο ισόγειο του

Δημοτικού Μεγάρου,

την Κυριακή, 16 Σε-

πτεμβρίου, από τις 10

το πρωί, μέχρι και τις 2

το μεσημέρι.

Και η μικρότερη προ-
σφορά πιάνει τόπο!
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«Σκανδαλώδη μεθόδευση»

στη μοριοδότηση Δήμων 

για την προσχολική αγωγή

ερώτηση του βουλευτή Π. Χαϊκάλη

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής των “Ανεξάρτη-

των Ελλήνων” Παύλος Χαϊκάλης, με αφορμή την εξώδικη

διαμαρτυρία- καταγγελία των Δημάρχων Αμαρουσίου, Βρι-

λησσίων, Παλλήνης και Γαλατσίου προς την Ελληνική

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-

διοίκησης, για το πρόγραμμα χρημα-

τοδότησης προσχολικής αγωγής που

ανακατανέμει τα διατιθέμενα ποσά

ανά Περιφέρεια με άνισο τρόπο. Συγ-

κεκριμένα για την Περιφέρεια Αττικής

το 2011 περιελάμβανε 9.367 παιδιά

ενώ το 2012 μόνο 3.970.

Επιπλέον το πρόγραμμα εμφανίζει ανε-

ξήγητη ανισοκατανομή με εξώφθαλμο παράδειγμα Δήμο με

69.181 κατοίκους να επιδοτείται για 2076 παιδιά, ‘όταν ολό-

κληρη η Περιφέρεια Αττικής θα επιδοτηθεί για 3.790! 

Οι Δήμαρχοι κάνουν λόγο για «σκανδαλώδη μεθόδευση»

και μοριοδότηση υπέρ κάποιων Δήμων.

Είναι φανερό ότι σε αυτή την συγκυρία, η δοκιμαζόμενη

ελληνική οικογένεια μόνο έλλειψη φιλοξενίας των παιδιών

τους δεν χρειάζεται, καταλήγει ο βουλευτής. 

Έντονη διαμαρτυρία για

τους προγραμματισμούς

των εργασιών του Κοινο-

βουλίου εξέφρασε στο Προ-

εδρείο της Βουλής ο

Κοινοβουλευτικός Εκπρό-

σωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗ-

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς

Κουίκ, στη συνεδρίαση της

Ολομέλειας της Βουλής

(12/9/2012).

Ο Τέρενς Κουίκ τόνισε:

«Παρακαλώ το Προεδρείο

της Βουλής να λαμβάνει σο-

βαρά υπόψη τις ταυτόσημες

ώρες συνεδριάσεων της

Ολομέλειας και των Επιτρο-

πών της Βουλής. 

Κοροϊδεύουμε τον κόσμο

όταν συνυπάρχουν οι πάν-

τοτε κρίσιμες Ολομέλειες

με εκείνες των Επιτροπών

που κατά κύριο λόγο είναι

νομοπαρασκευαστικές. 

Όταν ο κόσμος στραγγαλί-

ζεται από τα μέτρα των

Μνημονίων δεν μπορεί η

Ολομέλεια που παίρνει τις

τελικές αποφάσεις να είναι

άδεια αίθουσα.

Σήμερα, Τετάρτη, δεν

υπήρχε κανένας λόγος να

γίνονται τα πάντα μαζεμένα

τις πρωινές ώρες. Και αυτό

είναι μία μόνιμη πρακτική. Η

Ολομέλεια θα μπορούσε και

θα έπρεπε να οριστεί σε

απογευματινοβραδινή συνε-

δρίαση, ώστε να μπορούν

να παραστούν οι Βουλευτές

που είναι απασχολημένοι

στις συνεδριάσεις των

πάσης φύσεως Επιτροπών

που κατά κανόνα ορίζονται

πρωινές και μεσημεριανές

ώρες. 

Προσωπικά, οι πρακτικές

του παρελθόντος, ως νέος

Βουλευτής που είμαι, δεν

με αφορούν. Και ούτε δι-

καιούμαστε με το θέαμα

των άδειων εδράνων της

Ολομέλειας να επιτείνουμε

την άποψη που έχει ο κό-

σμος ότι οι Βουλευτές την

κοπανάνε, χωρίς να γνωρί-

ζουν ότι είναι απασχολημέ-

νοι σε εργασίες Επιτροπών

που ορίζονται τις ίδιες

ώρες. 

Ζητώ από τον Πρόεδρο της

Βουλής, στην πρώτη συν-

διάσκεψη των Προέδρων,

να θέσει επιτακτικά την επί-

λυση αυτού του προβλήμα-

τος, ώστε να παράγεται

κοινοβουλευτικό έργο κατά

τον καλύτερο δυνατό

τρόπο, χωρίς αλληλοεπικα-

λύψεις Ολομέλειας και Επι-

τροπών».

Πολλά σκάφη του Πολεμικού

Ναυτικού, αλλά και του Λιμε-

νικού βρίσκονται παροπλι-

σμένα λόγω βλαβών. Στις

περισσότερες περιπτώσεις

τα σκάφη αυτά μπορούν να

επισκευαστούν και να επα-

νέλθουν σε πλήρη επιχειρη-

σιακή λειτουργία από το

Ναύσταθμο της Σαλαμίνας,

με ελάχιστο κόστος για το

ελληνικό κράτος. Το Πλοίο

Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ)

«Κέρκυρα» τύπου Zubr, όπου

εκδηλώθηκε πρόσφατα πυρ-

καγιά μπορεί άμεσα να επι-

σκευαστεί στον ειδικό χώρο

του Ναυστάθμου από το

υπάρχον προσωπικό. 

Αντίστοιχες παρεμβάσεις

μπορούν να γίνουν και στα

άλλα δύο παροπλισμένα Zubr

ώστε το πολεμικό Ναυτικό να

τα έχει και τα 4 σε επιχειρη-

σιακή ετοιμότητα. Παράλ-

ληλα στο Ναύσταθμο μπορεί

να επισκευαστεί και η Πυραυ-

λάκατος «Μυκόνιος» που

βρίσκεται ήδη στο Ναύ-

σταθμο, η οποία είναι δυνα-

τόν να χρησιμοποιηθεί για

αρκετά ακόμα χρόνια. Ζωτι-

κής σημασίας επίσης είναι η

απόκτηση μονάδας υδρογό-

νου για την αναβάθμιση των

υποβρυχίων στον Ναύ-

σταθμο, ώστε να σταματή-

σουμε να προμηθευόμαστε

το υδρογόνο σε βυτία από

την Γερμανία επιβαρύνοντας

σημαντικά τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό. 

Ταυτόχρονα πληροφορούμα-

στε ότι υπάρχουν παροπλι-

σμένα σκάφη του Λιμενικού

που κατά πάσα πιθανότητα

μπορούν να επανέλθουν σε

επιχειρησιακή χρήση εάν επι-

σκευαστούν στο Ναύσταθμο

όπως γινόταν και στο παρελ-

θόν, μεταθέτοντας έτσι στο

μέλλον την ανάγκη προμή-

θειας καινούργιων σκαφών.

Προκειμένου τέλος να ανα-

βαθμιστεί ο Ναύσταθμος και

να μπορέσει επιτελέσει με

σημαντικό οικονομικό όφε-

λος για το ελληνικό δημόσιο

όλες τις επισκευές που χρει-

άζονται, είναι επείγουσα

ανάγκη να επισκευαστούν οι

δεξαμενές του Ναυστάθμου,

έργο το οποίο μπορούν να

αναλάβουν άμεσα τα Ναυπη-

γεία της Ελευσίνας, που

χρειάζονται και αυτά να ανα-

λάβουν έργα για να επιβιώ-

σουν οικονομικά. 

Το επιπλέον προσωπικό που

θα χρειαστεί ο Ναύσταθμος

μπορεί να εξευρεθεί μέσω

μετατάξεων από άλλες υπη-

ρεσίες του δημοσίου. Υπ’

όψιν ότι ο ναύσταθμος έχει

να προσλάβει προσωπικό  20

χρόνια. 

Με ερώτησή τους οι βου-

λευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. Μ.

Γιαννακάκη και Σπ-. Λυκού-

δης, ζητούν από τους αρμό-

διους Υπουργούς να

παρέμβουν, γιατί τα ενεχυ-

ροδανειστήρια, φυτρώνουν

σαν μανιτάρια τελευταία και

τα μισά είναι αμφιβόλου νο-

μιμότητας.

Γράφουν δε μεταξύ άλλων:

Στα τέλη του 2010, ενεχυ-

ροδανειστήρια και ανταλλα-

κτήρια χρυσού με

διαφημιστικές καταχωρή-

σεις «αγοράζω χρυσό» άρ-

χισαν να ξεφυτρώνουν

παντού, αρχικά στην πρω-

τεύουσα και μετά στην περι-

φέρεια.

Εντατικοί έλεγχοι των υπη-

ρεσιών δίωξης καταδει-

κνύουν το καθεστώς

ημι-νομιμότητας και τα φαι-

νόμενα αισχροκέρδειας

στη λειτουργία αυτών των

επιχειρήσεων. Διαπιστώθη-

καν επίσης διαδικασίες «ξε-

πλύματος χρήματος»,

αποδοχής και διάθεσης προ-

ϊόντων εγκλήματος και σω-

ρεία άλλων παραβάσεων.

Από τους ελέγχους που

έχει πραγματοποιήσει ο

ΣΔΟΕ τους τελευταίους

μήνες στις επιχειρήσεις

αυτές, (σχετικό δημοσίευμα

της  Καθημερινής  02/06/12),

έχει διαπιστωθεί πλήθος

φορολογικών παραβάσεων

σε περισσότερες από τις

μισές. 

Είναι ενδεικτικό ότι από τα

πέντε που ελέγχθηκαν πρό-

σφατα διαπιστώθηκαν φο-

ρολογικές παραβάσεις στα

τέσσερα. Δύο ιδιοκτήτες

αυτών παραπέμφθηκαν για

«αποδοχή και διάθεση

«προϊόντων εγκλήματος»,

καθώς βρέθηκαν χρυσαφικά

και άλλα κοσμήματα, τα

οποία δεν είχαν δηλωθεί

και δεν είχαν καταγραφεί

στο σχετικό βιβλίο που υπο-

χρεούνται να τηρούν. Ένας

μάλιστα εξ αυτών παραπέμ-

φθηκε για παράβαση του

νόμου περί προστασίας αρ-

χαιοτήτων. 

Παράνομα ενεχυροδανειστήρια
ερώτηση των βουλευτών Μ. Γιαννακάκη & Σπ. Λυκούδη

Θα αναβαθμιστεί ο Ναύσταθμος

της Σαλαμίνας;
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

“ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΛΟ-
ΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ”

Διαμαρτυρία του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 

των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ

Με ...315 άλογα τρέχει

στους 4 τροχούς ο Ε. Βενιζέλος

Υπερπολυτελές αυτοκίνητο BMW, με ειδική θωράκιση,

ακόμα και για τα λάστιχα ή το ρεζερβουάρ, 3.000 κυβικά

και  315 άλογα, ειδικά συστήματα δορυφορικής τηλεπι-

κοινωνίας, ώστε να μπορεί όποιος το χρησιμοποιεί ανά

πάσα στιγμή να μιλάει απευθείας με τα «κόκκινα τηλέ-

φωνα», αλλά και τηλεοπτικό δέκτη δορυφορικής λήψης,

χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βενιζέλος. 

Η θωρακισμένη BMW όμως αγοράστηκε από το ελληνικό

δημόσιο επί θητείας στο υπουργείο Οικονομικών του

Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με 750.000€!!!

Το θέμα έφεραν στη Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στ.

Παναγούλης και Ν. Αθανασίου με ερώτηση, γιατί ο Ε. Βε-

νιζέλος δεν κατέχει πλέον κάποιο κυβερνητικό αξίωμα

ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 11/9/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   831

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτι-

σμού-Περιβάλλοντος Δήμου

Παλλήνης  προκηρύσσει ΑΝΟΙ-

ΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγι-

σμένες προσφορές για την

παροχή υπηρεσιών «Υλοποίησης

Χειμερινής Αθλητικής  απασχό-

λησης», με κριτήριο κατακύρω-

σης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της

παροχής υπηρεσιών, προϋπολο-

γισμού 143.334,36 Ευρώ με το

Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,

στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου

Γέρακα, επί της οδού Κλειτάρχου

& Αριστείδου, την 26η  Σεπτεμ-

βρίου  2012, ημέρα Τέταρτη με

ώρα έναρξης παραλαβής προ-

σφορών 10:00 και ώρα λήξης την

11:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να

συμμετέχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, που αποδεδειγμένα

παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με

το δημοπρατούμενο αντικείμενο

και παρέχουν εχέγγυα άρτιας

εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το

5% επί της προϋπολογισθείσης

δαπάνης, δηλαδή 7.166,72 € και

κατατίθεται με γραμμάτιο του Τα-

μείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν πάνω σε όλα τα

σχετικά με τη δημοπρασία έν-

τυπα, στα γραφεία της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης. Πληροφορίες:

κα. Σάντος Κάρλα τηλ:

210.6619937, (1ος όροφος) και

ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Η δαπάνη για την δημοσίευση

βαρύνει την Κοινωφελή Επιχεί-

ρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος Δήμου

Παλλήνης.  

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Σάλτσα Τομάτα & σκόρδο
Διεθνές βραβείο γεύσης

Η ελληνικής κατασκευής

“σάλτσα τομάτα &
σκόρδο”  “Απλά Ελλη-

νικά - Simply Greek”

απέσπασε στο διαγωνι-

σμό του Λονδίνου, ανά-

μεσα σε 8.807 άλλα

προϊόντα που κρίθηκαν

από 350 ειδικούς γευσι-

γνώστες, διεθνές βρα-

βείο γεύσης “Great Taste

Award”.

H σάλτσα παρασκευάζε-

ται από την Simply Deli-

cious στον Αυλώνα

Αττικής.

Οι κριτές είπαν ότι έχει

“μεταξένια υφή” και

“εξαιρετική ισορροπία

γεύσεων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 132035

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. οικ.

201436/12 η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση

(ΠΠΕΑ) του έργου: ‘’Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττι-

κής από Χ.Θ. 0+000 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000’’, η

οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου

να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημε-

ρών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

PROMO SIGN

14, 15, 16/9

Επαγγελματική έκθεση

για τον κόσμο της Οπτι-

κής Επικοινωνίας και

επιγραφοποιίας, εξε-

λίσσεται από 14 έως 16

Σεπτεμβρίου στο εκθε-

σιακό κέντρο Μ.Ε.C.

Παιανίας από τις 10 το

πρωί έως το 8 το βράδυ

και τις 3 ημέρες.
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ΖΗΤΕΙ. Χήρος 68 ετών συνταξιούχος με οικία, εξο-
χικό και Ι.Χ. χωρίς υποχρεώσεις, ζητά κυρία σοβαρή Ελ-
ληνίδα 60 - 65 ετών, άνευ υποχρεώσεων για
συγκατοίκηση και παρεούλα από Παλλήνη και γύρω πε-
ριοχές.
Πληροφορίες κ. Νίκο 6934 803084

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο Ιδιωτικό Νο-
τίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τε-
χνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιδιωτικό σχο-
λείο Νοτίων Προαστίων ζητεί καθηγητή οικιακής οικονο-
μίας. 
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4935, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ οικόπεδο στο κέντρο,
1.40 στρέμ. (οδός Αθ. Κούνα). Πληροφορίες
6939616568.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ δυάρι επιπλω-
μένη, ανεξάρτητη σε μονοκατοικία. Αυτόνομη θέρ-
μανση με δική της ξεχωριστή είσοδο μέσα σε κήπο
με γκαζόν. Τηλ. 6946 458433 & 210 8951.053.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ, πτυχιόχος του τμή-
ματος Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία και μεγάλη
μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
και ενηλίκους και αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμα-
σία για όλα τα διπλώματα του γαλλικού Ινστιτούτου, για
το πρόγραμμα ΙΒ, καθώς και για τις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Πληροφορίες 6972 219455.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-

Μαθηματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency

Cambridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

Καθηγήτρια φιλόλογος με φροντιστηριακή

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου μεμονωμένα ή σε

group 2-3 ατόμων. Παράδοση σημειώσεων, συχνά δια-

γωνίσματα. Επιτυχία στις εξετάσεις, τιμές προσιτές. 

τηλ : 6936503199

ΑΓΓΛΙΚΑ Μαθήματα αγγλικών παραδίδονται από

έμπειρη καθηγήτρια, με σπουδές στην Αμερική. Προ-

ετοιμασία για εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6978 421 944.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΟΥ -

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ παραδίδονται από κα-

θηγητή με πολυετή εμπειρία στη μουσική εκπαίδευση

και αριστούχο απόφοιτο του Εθνικού Ωδείου.

Τηλ. 6938 422 692.

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο.

Τηλ. 6972 359625

Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. "Από-

φοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Περιοχές: Βούλα-

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Βάρκιζα.

τηλ: 6972440348.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου.

ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ παραδί-

δει έμπειρος καθηγητής φυσικός με ιδιαίτερα μαθή-

ματα.  Τηλ.  Κιν. 6932 405517

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

Καθηγητής Μαθηματικών με 25ετή πείρα

και σημαντικές επιτυχίες, παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6975961967

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΜΑΚΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και

της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, το γένος Σταματοπούλου, που γεννή-

θηκε στην Αθήνα και διαμένει στο Αίγιο και η ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΘΑΝΑ-

ΣΙΑΣ το γένος Αγγελοπούλου, που γεννήθηκε στην

Κλινδιά Ηλείας και διαμένει στο Κορωπί, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στο Αίγιο.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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 Specia-

list 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 9683501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες εστιάζουν

στην ανάπτυξη και λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ει-

δικά για την εφηβική ηλικία έχουν έρθει στο φως ιδιαίτερα ση-

μαντικά στοιχεία που εξηγούν την συμπεριφορά των εφήβων.

Μερικά από τα ερωτήματα που επιχειρούν οι επιστήμονες να

απαντήσουν είναι τα παρακάτω:

Γιατί οι έφηβοι επαναλαμβάνουν συμπεριφορές που έχουν

αποδειχθεί επιβλαβείς στο παρελθόν;

Γιατί οι έφηβοι δρουν πριν σκεφτούν;

Γιατί έφηβοι ευφυείς μπορεί να έχουν ριψοκίνδυνη συμπερι-

φορά, ειδικά εάν βρίσκονται με συνομηλίκους τους;

Η εφηβεία είναι γενικώς η ηλικία του παράδοξου, αφού από

τη μία κυριαρχούν διαδικασίες ωρίμανσης και βελτίωσης όσον

αφορά στη γνώση και τη μάθηση, την επιχειρηματολογία, την

αφηρημένη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων, ενώ από την άλλη

χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές ρίσκου και συχνά έκθεσης

σε υπαρκτό κίνδυνο. Τί είναι λοιπόν αυτό που κάνει τον κίν-

δυνο «γοητευτικό» για τους εφήβους και γιατί οι επιπτώσεις

φαίνονται λιγότερο σημαντικές για αυτούς; Παίζει ρόλο η ανά-

πτυξη του εγκεφάλου σε αυτό το συμπεριφορικό μοτίβο;

Αυτά που γνωρίζουν έως τώρα οι επιστήμονες για την ανά-

πτυξη του εγκεφάλου είναι τα παρακάτω: 

Ο εγκέφαλος έχει αποκτήσει ήδη το 90% του μεγέθους του

έως τα επτά χρόνια, ωστόσο το μέγεθος των διαφόρων πε-

ριοχών του εγκεφάλου μεταβάλλεται σημαντικά

Η ποσότητα της φαιάς ουσίας (νευρώνες) αυξάνει έως την

πρώιμη εφηβεία (~14 ετών)

Η ποσότητα της λευκής ουσίας, η οποία βοηθά τα εγκεφαλικά

κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους, αυξάνουν έως τα 25

περίπου έτη.

Είναι επίσης γνωστό ότι η περιοχή του εγκεφάλου που είναι

απαραίτητη για υψηλού επιπέδου γνωσιακές διαδικασίες -

διεργασίες ονομάζεται προμετωπιαίος φλοιός - prefrontal cor-

tex και χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο παρορ-

μήσεων, τον σχεδιασμό μελλοντικών αποφάσεων, την

κατάκτηση στόχων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων στο

μέλλον.

Άρα, το σημείο του εγκεφάλου που χρησιμεύει στη σωστή

λήψη αποφάσεων αναπτύσσεται τελευταίο! Τότε όμως γιατί

και τα παιδιά δεν παρουσιάζουν ριψοκίνδυνη συμπεριφορά

όπως οι έφηβοι; Αρχικά υπήρχε η πεποίθηση ότι οι έφηβοι

«δεν σκέφτονται πριν δράσουν», λόγω του ότι δεν έχει ανα-

πτυχθεί πλήρως η περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού.

Ωστόσο, έχει εποδειχθεί ότι η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά δεν

οφείλεται σε ανεπαρκή γνώση ή νοητική ανεπάρκεια. Σε

σχέση με τους ενήλικες, οι έφηβοι έχουν την ίδια αντίληψη

του κινδύνου και γνώση για τον κίνδυνο, παρόμοια αισθήματα

ευαλωτότητας και την ίδια ικανότητα αξιολόγησης. Γίνεται

λοιπόν σαφές ότι ενώ οι έφηβοι είναι το ίδιο «έξυπνοι» σε

σύγκριση με τους ενήλικες, παραμένουν ψυχοκοινωνικά ανώ-

ριμοι και αναπτύσσονται στον τομέα αυτό μέχρι τη νεαρή ενή-

λικο ζωή.

Ορισμένοι παράγοντες που συμβάλλουν στη γενικότερα μει-

ωμένη ικανότητα των εφήβων να λαμβάνουν πάντα σωστές

αποφάσεις είναι η πίεση των συνομηλίκων, η προκατάληψη και

η έμφυτη περιέργεια, καθώς και ο πτωχός έλεγχος της πα-

ρόρμησης. Τα παραπάνω συνθέτουν μία κατάσταση συγκίνη-

σης ή συναισθηματικής αστάθειας. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως

το «κλειδί» για να εξηγηθεί η συμπεριφορά υψηλού κινδύνου

των εφήβων είναι ο έλεγχος του συναισθήματος. Η περιοχή

του εγκεφάλου που ενεργοποιείται όταν βιώνουμε συναί-

σθημα είναι η αμυγδαλή –amygdale.

Η αμυγδαλή είναι μία περίπλοκη μικρή νευρική δομή με σχήμα

σαν αμύγδαλο που βρίσκεται στο στεφανιαίο σύστημα, μέσα

στον διάμεσο κροταφικό λοβό ο οποίος είναι σημαντικός για

το συναισθηματικό περιεχόμενο. Υπάρχουν δύο αμυγδαλές

στον εγκέφαλο, στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα. Η

αμυγδαλή είναι ουσιαστική για την αποκωδικοποίηση των συγ-

κινήσεων. Άρα, έχουμε δύο συστήματα που συμμετέχουν στη

λήψη αποφάσεων στον εφηβικό εγκέφαλο: 

Το σύστημα κριτικής λογικής σκέψης -προμετωπιαίος φλοιός-

που ωριμάζει αργά έως την πρώτη ενήλικο ζωή 

Το σύστημα κοινωνικής -συναισθηματικής δράσης (αμυγδαλές)

που έχουν αναπτυχθεί στην εφηβεία και βρίσκεται σε πλήρη

δράση. Υπάρχει σαφώς μία έλλειψη ισορροπίας μεταξύ του

προμετωπιαίου φλοιού (που ακόμη αναπτύσσεται) και του συ-

στήματος των αμυγδαλών που λειτουργούν πλήρως στην εφη-

βεία.

Έτσι, θα λέγαμε ότι υπερτερεί και πρωταγωνιστεί το συναί-

σθημα και η συγκίνηση, εις βάρος της κριτικής σκέψης και των

λογικών αποφάσεων, παρά το ότι οι έφηβοι είναι γνώστες του

κινδύνου. Βέβαια ισχύει ότι όλοι οι έφηβοι δεν λαμβάνουν λαν-

θασμένες αποφάσεις, ωστόσο πολλές λανθασμένες αποφά-

σεις έχουν ληφθεί κατά την εφηβεία.

Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα

έρευνας που αποδεικνύει ότι οι έφηβοι είναι νευροβιολογικά

ευαίσθητοι στις αμοιβές, όταν όμως αυτές είναι άμεσες και όχι

μακροπρόθεσμες (Galvan 2006). Συγκεκριμένα, παρουσιάζε-

ται αύξηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου εφήβων στη

μαγνητική τομογραφία σε προσφορά αμοιβής, σε σύγκριση με

τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών και ενηλίκων.

Σημαντική αποδεικνύεται και η επίδραση συνομηλίκων, αφού

έχει παρατηρηθεί βιβλιογραφικά ότι οι περισσότερες λανθα-

σμένες αποφάσεις λαμβάνονται με φίλους. Και το ερώτημα

είναι εάν αυτό συμβαίνει γιατί οι έφηβοι περνούν περισσότερο

χρόνο με τους φίλους τους ή όντως είναι κατά κάποιο τρόπο

«ευαίσθητοι» στην επίδραση φίλων.

Σύμφωνα με το άρθρο των Gardner και Steinberg το 2005, πα-

ρατηρώντας έναν έφηβο να παίζει video game, όταν κληθεί να

αποφασίσει για το αν θα περάσει με πορτοκαλί φανάρι υπάρ-

χουν οι παρακάτω πιθανότητες :

περνά επιτυχώς,

περιμένει να ανάψει πράσινο φως και

περνά ανεπιτυχώς.

Με την παρουσία δύο φίλων το ποσοστό των εφήβων (13-16

ετών) με την τρίτη εκδοχή διαφέρει σημαντικά από το αντί-

στοιχο ποσοστό ενηλίκων, αλλά και του ίδιου του εφήβου όταν

παίζει μόνος του. Συνεπώς, με την παρουσία φίλων οι έφηβοι

επιδεικνύουν ριψοκίνδυνη συμπεριφορά.

Συμπερασματικά : 

Ο εφηβικός εγκέφαλος αναπτύσσεται

Τα εγκεφαλικά κέντρα συναισθήματος προηγούνται σε ωρί-

μανση από τα κέντρα κριτικής σκέψης και λογικής

Οι εγκεφαλικές περιοχές που εκτιμούν μακροπρόθεσμα οφέλη

δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη στους εφήβους 

Η παρουσία συνομηλίκων συμβάλλει στην ανάπτυξη ριψοκίν-

δυνης συμπεριφοράς

Άρτεμις Κ. Τσίτσικα 

Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Παν/μίου Αθηνών

. . . γ ια την υγειά μας

Γιατί οι έφηβοι δρουν πριν σκεφτούν;

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη

φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα

2299-3-20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (Κοζικο-

πούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

Δωρεάν Ψηφιακές Μαστογραφίες
Σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες

με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής

Υγείας, ο Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι

Άγιοι Ανάργυροι» και ο Δήμος Κρωπίας, συνεργάζονται για

την παροχή δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών σε άπορες και

ανασφάλιστες γυναίκες καθώς και σε αυτές με χαμηλό οικο-

γενειακό εισόδημα.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος αυτού κα-

λούνται οι ενδιαφερόμενες γυναίκες ηλικίας 40 – 69 ετών,  που

πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις,  να δηλώσουν

συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στα τηλέφωνα

210-6622379 και 210-6026275 εσωτ. 112 και 113 – Γραφείο Δη-

μάρχου.

Προτεραιότητα θα δίδεται σε όσες πληρούν τα κριτήρια χαρα-

κτηρισμού τους ως υψηλού κινδύνου (κυρίως θετικό οικογενει-

ακό ιστορικό).
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Τον Παραολυμπιονίκη Άρη Μακροδημή-

τρη υποδέχθηκε με τιμές ο Δήμος Σαρω-

νικού,   την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου·  τον

αθλητή από την Παλαιά Φώκαια που κα-

τέκτησε τρία μετάλλια στην κολύμβηση

(ένα αργυρό και δύο χάλκινα) στους Πα-

ραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου,

κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλ-

ληνες. 

Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβου-

λίου, κάτοικοι του Δήμου και συμμαθητές

του Άρη, βρέθηκαν από νωρίς το από-

γευμα στο αεροδρόμιο και υποδέχθηκαν

τον Έλληνα αθλητή σε μια ιδιαίτερα συγ-

κινητική ατμόσφαιρα. 

Στη συνέχεια, το επίκεντρο των εκδηλώ-

σεων μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο Σα-

ρωνικού στα Καλύβια, όπου σε μια λιτή

εκδήλωση ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου

και πληθος κατοίκων υποδέχθηκαν με εν-

θουσιασμό και επευφημίες τον Άρη Μα-

κροδημήτρη. 

Στη σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος, μί-

λησε με θερμά λόγια για τον Έλληνα Πα-

ραολυμπιονίκη, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Υποδεχόμαστε το σημαιοφόρο της Ελ-
ληνικής Παραολυμπιακής Αποστολής,
υποδεχόμαστε το σημαιοφόρο της Ελλά-
δας, υποδεχόμαστε το σημαιοφόρο του
Δήμου μας, αλλά πάνω απ’ όλά υποδεχό-
μαστε το σημαιοφόρο στις καρδιές μας.
Τελικά σε αυτήν τη χώρα υπάρχουν
ακόμα άνθρωποι που μπορούν να μας
προσφέρουν χαμόγελο, συγκίνηση, αι-
σιοδοξία και ελπίδα. Ένας τέτοιος άν-
θρωπος είναι ο Άρης Μακροδημήτρης». 
Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο Δήμαρ-

χος συνεχάρη και τον προπονητή του

Άρη  Γιάννη Αλεξάκη και τους γονείς του

για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που

του προσέφεραν για να μπορέσει να πε-

τύχει αυτή τη σπουδαία διάκριση και ευ-

χαρίστησε όλους όσοι παραβρέθηκαν

στην εκδήλωση για να τιμήσουν τον Πα-

ραολυμπιονίκη μας. Η τιμητική εκδήλωση

ολοκληρώθηκε με την απονομή πλακέτας

στον Άρη Μακροδημήτρη.

Στην εκδήλωση στα Καλύβια παραβρέθη-

καν: ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.Νικόλαου,

ο Πρωτοσύγκελος Πατήρ Ιερόθεος Καλο-

γερόπουλος, οι βουλευτές Περιφέρειας

του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ Γιώργος Πάντζας, ο

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παναγιώ-

της Κουρουμπλής, η Βουλευτής Τρικά-

λων Παναγιώτα Δριτσέλη, ο βουλευτής

ΔΗΜ.ΑΡ. Βασίλης Οικονόμου, μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρω-

νικού, σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινο-

τήτων, οι Ολυμπιονίκες Πέτρος

Γαλακτόπουλος, Λεωνίδας Σαμπάνης και

Βαλέριος Λεωνίδης, καθώς και ο πρώην

προπονητής της Εθνικής Ομάδας Άρσης

Βαρών Χρήστος Ιακώβου. 

Μετά την ολοκλήρωση της τιμητικής εκδή-

λωσης στο Δημαρχείο Σαρωνικού, ο Έλλη-

νας Παραολυμπιονίκης μετέβη με πομπή

αυτοκινήτων στη γενέτειρά του, την Παλαιά

Φώκαια, όπου σε ένα κατάμεστο θέατρο

στο λιμάνι της πόλης, οι συμπατριώτες του

τον υποδέχθηκαν θερμά με παρατεταμένο

χειροκρότημα σε ένα ιδιαίτερα συγκινη-

σιακά φορτισμένο κλίμα. 

Στην τελετή υποδοχής που πραγματοποι-

ήθηκε στην Παλαιά Φώκαια, ο Αντιδήμαρ-

χος Σαρωνικού Μανώλης Τσαλικίδης

καλωσόρισε τον Άρη Μακροδημήτρη στην

πόλη του λέγοντας: «Αυτή η συγκέντρωση
δεν έχει προηγούμενο στην Παλαιά Φώ-
καια. Όπως δεν έχει προηγούμενο αυτό που
πέτυχε ο Φωκιανός αθλητής και Παραολυμ-
πιονίκης μας Άρης Μακροδημήτρης. Μα-
ζευτήκαμε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τον
αθλητή με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην
ιστορία της Παλαιάς Φώκαιας και του
Δήμου Σαρωνικού. Μαζευτήκαμε εδώ για να
συγχαρούμε, να ευχαριστήσουμε και να
δείξουμε λίγη από την ευγνωμοσύνη μας σε
ένα δικό μας παιδί που μετά από τόσα χρό-
νια προσπαθειών μετείχε στο κορυφαίο
αθλητικό γεγονός, στους Παραολυμπια-
κούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 και κατά-
φερε να φέρει στην Παλαιά Φώκαια και το
Δήμο Σαρωνικού 3 από τα 12 ελληνικά με-
τάλλια. Άρη σε ευχαριστούμε μέσα από την
καρδιά μας! Ο κόσμος που γέμισε το θέα-
τρο και τους γύρω χώρους δείχνει πόση
ανάγκη έχει να ταυτιστεί με την προσπά-
θεια και την επιτυχία σου. Είναι καιρός ο
Δήμος Σαρωνικού να σταθεί στο πλευρό
του Άρη και να βοηθήσει έμπρακτα τις προ-
σπάθειές του».

Ακολούθως προβλήθηκαν σε βίντεο οι τρεις

κούρσες που χάρισαν τα μετάλλια στον Άρη

Μακροδημήτρη και η τελετή απονομής ενός

από τα μετάλλια που κατέκτησε υπό τις έν-

τονες επευφημίες και το ενθουσιώδες χει-

ροκρότημα του κοινού. 

Με την ολοκλήρωση της προβολής, το λόγο

πήρε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότη-

τας Παλαιάς Φώκαιας Γιώργος Λάμπρου, ο

οποίος συνεχάρη με τη σειρά του τον  Άρη

Μακροδημήτρη για την κατάκτηση των

τριών μεταλλίων και ανακοίνωσε την από-

φαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι-

νότητας Παλαιάς Φώκαιας να ονομαστεί το

Κοινοτικό Γυμναστήριο «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩ-

ΚΑΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ». 

Στη συνέχεια ανέβηκαν στο βήμα ο προπο-

νητής και οι γονείς του Άρη, οι οποίοι ιδιαί-

τερα συγκινημένοι ευχαρίστησαν τον

κόσμο για τη θερμή υποδοχή, η πρώην δι-

ευθύντρια του Γυμνασίου Αναβύσσου Κατε-

ρίνα Μπαξεβανέλη, ο άνθρωπος εκείνος

που ώθησε τον Άρη να ασχοληθεί με την

κολύμβηση και μετά ο λόγος δόθηκε στο

μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς τον Άρη

Μακροδημήτρη, ο οποίος ευχαρίστησε

όλους για τη στήριξή τους και ανανέωσε το

ραντεβού για την επόμενη Παραολυμπιάδα

στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απο-

νομή τιμητικής πλακέτας στον Έλληνα Πα-

ραολυμπιονίκη και την ανάκρουση του

Εθνικού ύμνου.

Ο Δήμος Σαρωνικού εύχεται στον Άρη Μα-

κροδημήτρη καλή συνέχεια στις προσπά-

θειές του και δηλώνει ότι θα βρίσκεται

πάντα δίπλα του και θα τον στηρίζει με

όποιο τρόπο μπορεί.  

Τιμητική υποδοχή στον ολυμπιονίκη της ζωής 

Άρη Μακροδημήτρη
από το Δήμο Σαρωνικού και την Παλαιά Φώκαια

Ο αθλητής ανάμεσα σε φίλους και συναθλητές.

Ο αθλητής ανάμεσα στον Δήμαρχο Π. Φιλίππου
και τον Αντιδήμαρχο Μαν. Τσαλικίδη.

Γονείς και προπονητής καμαρώνουν.
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Δωρεάν μαθήματα TAE KWON DO σε παιδιά, εφήβους αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες (άν-

δρες-γυναίκες) του Δήμου Κορωπίου, θα διδάσκει και την περίοδο 20120-2013, ο καθη-

γητής του αθλήματος  Μάριος Βλάχος, από το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00

έως 12:00 στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο του Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη».   

«Αυτή η προσφορά δωρεάν εκμάθησης αποτελεί την ελάχιστη συμβολή μου στην κοινή προ-

σπάθεια για προβολή του

αθλήματος όσο και για τη

στήριξη της τοπικής κοινω-

νίας που πλήττεται από τη

μεγάλη οικονομική κρίση»,

δηλώνει ο Μάριος Βλάχος

σε επιστολή που απέστειλε

στη Δημοτική Αρχή Κορω-

πίου. 

Για συμμετοχή στο τηλέ-

φωνο: 6944 744 503. 

Σημείωση για τους συμμε-

τέχοντες: Ο κάθε  αθλού-

μενος  θα πρέπει να έχει

πρόσφατη βεβαίωση ια-

τρού - καρδιολόγου την

οποία και θα προσκομίσει την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.

Δωρεάν μαθήματα TAE KWON DO
στο ΚΟΡΩΠΙ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού &

Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ξεκινάει τα

παρακάτω μαθήματα:

1ο Μουσική: κιθάρα για παιδιά (από 3η δη-

μοτικού) & εφήβους. 

2ο Ζωγραφική (για παιδιά και ενήλικες)

3ο Γιόγκα (για ενήλικες)

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής θα

βρείτε στην ιστοσελίδα το δήμου

www.vvv.gov.gr (σελίδα ΟΑΠΠΑ) ή στο

2132020373-2-7

Μαθήματα στο Δήμο 3Β

Την πεποίθησή του ότι η Βουλιαγμένη μπορεί να

ξεπεράσει τα εμπόδια και να βρεθεί στην 3η

φάση του Champions League εξέφρασε μετά την

κλήρωση της Παρασκευής ο προπονητής του

Ν.Ο.Β Τεο Λοράντος. 

Αναλυτικά δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη φάση με τις 6 ομάδες στον ίδιο

Όμιλο έχει αρκετό δρόμο μπροστά της αφού

ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα προκριθούμε.

Στόχος μας ωστόσο  είναι να κατακτήσουμε μια

θέση όσο πιο ψηλά γίνεται προκειμένου να αν-

τιμετωπίσουμε στην επόμενη φάση ένα πιο βατό

αντίπαλο. Το μυαλό μας πλέον είναι στον πρώτο

αγώνα με τη ρωσική Σπάρτακ κόντρα στην οποία

θέλουμε πάση θυσία νίκη αφού θα είναι μια απο

τις ομάδες που θα διεκδικήσουν θέση στην

πρώτη τετράδα» τόνισε.

Η Βουλιαγμένη κληρώθηκε  στο Α Γκρούπ της

2ης φάσης του Champions League με  αντιπά-

λους τις  Σούρμαν απο την Ολλανδία, Σπαρτάκ

Βόλγκογκράντ (Ρωσία),  Έγκερ (Ουγγαρία),

Waspo ’98 Ανόβερο (Γερμανία) και τη νικήτρια

του Α΄ Ομίλου της προκριματικής φάσης που θα

γίνει στο Σαμπατέλ.

Οι έξι ομάδες θα δώσουν εντός κι εκτός έδρας

αγώνες μεταξύ τους και οι πρώτες τέσσερις θα

συνεχίσουν με παιχνίδια «χιαστί» (1-4,2-3) με τις

ομάδες των άλλων Γκρούπ. 

Συγκεκριμένα οι ομάδες του Γκρουπ Α , με αυτές

τους Γκρουπ Β, κι αυτές του Γκρουπ Γ μ’ εκείνες

του Γκρουπ Δ .

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων των

Γκρουπ ορίστηκαν απο τη LEN ως εξής:

1η 26 Σεπτεμβρίου: Βουλιαγμένη-Σπαρτάκ

2η 6 Οκτωβρίου: Ανόβερο-Βουλιαγμένη

3η 20 Οκτωβρίου:Βουλιαγμένη- Σουρμαν

4η 14 Νοεμβρίου:Βουλιαγμένη-Έγκερ

5η 28 Νοεμβρίου: Νικητής προκρ. φάσης- Βου-

λιαγμένη

6η 19 Δεκεμβρίου:Βουλιαγμένη-Νικητής προκρ.

φάσης

7η  9 Ιανουαρίου 2013: Εγκερ-Βουλιαγμένη

8η 23 Ιανουαρίου:Σουρμαν-Βουλιαγμένη

9η  6 Φεβρουαρίου:Βουλιαγμένη- Ανοβερο

10η 27 Φεβρουαρίου. Σπαρτακ- Βουλιαγμένη 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ SUPERLEAGUE 

Φτάνοντας στο ήμισυ της τρέχουσας δη-

μοτικής περιόδου, είναι ξεκάθαρο σε

όλους ότι η κατάσταση στο Δήμο βαίνει

από το κακό στο χειρότερο. Χωρίς σχέ-

διο, χωρίς στρατηγική, χωρίς πυξίδα ο

Δήμος και η Δημοτική Αρχή θυμίζουν

«ακυβέρνητη πολιτεία». Οι ελπίδες που

γεννήθηκαν σε κάποιους, ότι μετά το

επτάμηνο της απόλυτης εσωστρέφειας

της παράταξης της δημοτικής πλειοψη-

φίας και την ανάδειξη νέου επικεφαλής,

τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα,

εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγες εβδομά-

δες.  

Η αντιπολιτευτική στάση μας από την

αρχή της περιόδου ήταν μετριοπαθής, δί-

νοντας χρόνο στην νέα διοίκηση να ορ-

γανωθεί και να βρει τις ισορροπίες που

θα οδηγούσαν σε λύσεις για το καλό και

την πρόοδο του Δήμου. Δώσαμε χρόνο,

προσφέραμε λύσεις σε τεχνικά αδιέ-

ξοδα, καταθέσαμε ρηξικέλευθες και νε-

ωτεριστικές προτάσεις, προσπαθήσαμε

να βοηθήσουμε συμμετέχοντας δημι-

ουργικά στην παραγωγή δημοτικού

έργου, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα

η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε

αλλά η διάλυση είναι πλέον ορατή δια

γυμνού οφθαλμού ακόμα και σε όσους

δημότες καλοπροαίρετα πίστεψαν και

στήριξαν με την ψήφο τους την παρούσα

δημοτική αρχή. Ο σημερινός επικεφαλής

της δημοτικής ομάδας που πήρε την εν-

τολή να διαχειριστεί τα δημοτικά πράγ-

ματα μετά την ασθένεια του Δημάρχου

Γρ. Κασιδόκωστα, κ. Σπ. Πανάς, δείχνει

παντελώς αδύναμος και ανήμπορος να

διαχειριστεί την κατάσταση, έχοντας

χάσει τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα. 

Το ότι έχει χαθεί ο έλεγχος προκύπτει

και από την απλή καθημερινότητα, αφού

η πόλη στα περισσότερα σημεία της μοι-

άζει με χωματερή την στιγμή που κανένα

βασικό έργο υποδομής δεν προχωρά

(ούτε καν επισκευή) και καμμιά ουσια-

στική δημοτική πολιτική δεν υλοποιείται.

Η συμπεριφορά του επικεφαλής του

Δήμου προς τους εργαζόμενους είναι

άθλια και άδικη με αποτέλεσμα, αφ΄

ενός αυτοί να αποθαρρύνονται και να

απογοητεύονται με αρνητικό αντίκτυπο

στο παραγόμενο έργο τους και εφ΄ ετέ-

ρου, να σπεύδουν μαζικά προς την συν-

ταξιοδότηση που σε λίγο καιρό αυτο

σημαίνει ότι ο Δήμος θα αδυνατεί να εκ-

πληρώσει ακόμα και τις βασικές του απο-

στολές. Την ίδια βέβαια, αυτοκρατορικού

τύπου, συμπεριφορά επιδεικνύει και σε

οποιονδήποτε άλλο τολμήσει να αμφι-

σβητήσει την αυθεντία του(!!!) στα

πάντα. Έχοντας διαλύσει την παράταξη

της πλειοψηφίας κατ΄ αρχάς και το πα-

ραγωγικό δυναμικό του Δήμου στη συ-

νέχεια, κατάφερε, συνεπικουρούμενος

και από την αδράνεια του Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου, να διαλύσει και

το τελευταίο λειτουργόν όργανο του

Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο που

πλέον αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα

και στον βασικό του ρόλο. Κάλλιστα

ακόμα και ο πιο δύσπιστος μπορεί να επι-

βεβαιώσει την παραπάνω διαπίστωσή

μας παρακολουθώντας μια συνεδρίαση.

Συνεχίζει δε ακάθεκτος το διαλυτικό του

έργο ακόμα και στα πλέον αυτονόητα.

Έχοντας παραγκωνίσει και υποκαταστή-

σει ακόμα και τους πολύπειρους ειδικούς

επιστήμονες (Μηχανικούς κλπ.) ο επικε-

φαλής του Δήμου, διαθέτοντας απλές

γνώσεις Λυκείου, κάνει ακόμα και κυ-

κλοφοριακές παρεμβάσεις μεγάλου εύ-

ρους μετατρέποντας ολόκληρες

περιοχές (βλ. Πλατεία Άλσους στο Πα-

νόραμα Βούλας) σε πεδίο πειραματισμού

μαθητευόμενου μάγου με ό,τι αυτό συ-

νεπάγεται.

Το ύφος και η αμετροέπεια που επιδει-

κνύει ο κ. Πανάς καταδεικνύει ότι ξεχνά

το γεγονός ότι οι πολίτες του Δήμου δε

τον εξέλεξαν Δήμαρχο και ότι μια αν-

θρώπινη ατυχία ενός συνανθρώπου μας

και το βαθύ τοπικό παρασκήνιο, του έδω-

σαν έμμεσα την σημερινή του θέση. 

Μετά από όλα αυτά η περίοδος που δια-

νύουμε μπορεί κάλλιστα να χαρακτηρι-

στεί ως η χειρότερη που γνώρισαν και οι

3 συνενωμένοι σήμερα, πρώην Δήμοι

μας, εδώ και δεκαετίες.  

Καλούμε, επιτέλους ακόμα και τώρα, την

Δημοτική Αρχή και τον επικεφαλής της

να προσγειωθούν στην πραγματικότητα

και να  σταματήσουν την καταστροφική

τους πορεία πριν δημιουργήσουν ανεπα-

νόρθωτη και μη αναστρέψιμη ζημιά

στους θεσμούς, στην λειτουργία και ορ-

γάνωση του Δήμου και εν τέλει στην ίδια

την Πόλη μας.

«ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
ΠΛΕΟΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Με προσωπική απόφαση του δημάρχου

της περιοχής Γιώργου Χριστόπουλου,

όπως μας πληροφορούν κάτοικοι του

Δήμου, κλείνει τη μοναδική δημόσια

αθλητική εγκατάσταση που εξυπηρετεί

τους χιλιάδες κατοίκους του Πικερμίου,

το γήπεδο μπάσκετ της Διώνης. 

Με το θέμα θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλλο.

Απαγορεύτηκε ο ελεύθερος

μαζικός αθλητισμός 

στο Πικέρμι!
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Το ατύχημα του μαθητή, πρώτη ημέρα στο

σχολείο, απασχόλησε προ ημερησίας το

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης

(11/9).

Πολλά σχολεία της Παλλήνης βρίσκονται

πάνω σε πρωτεύουσες κυκλοφοριακές αρ-

τηρίες (Λεωφ. Μαραθώνος, Λεωφ. Λαυ-

ρίου), με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα

παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά συγ-

κροτήματα.

Ετσι και την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη

ημέρα της σχολικής χρονιάς, ο μαθητής

προσπάθησε να διασχίσει τη Λεωφ. Μαρα-

θώνος, δεν υπήρχε ορατότητα ούτε από

την πλευρά του μαθητή ούτε από την

πλευρά του οδηγού από θάμνους, όπως

είπε ο Αν. Μπουντουβάς,  και το κακό

έγινε· ο μαθητής διεκομίσθη στο Νοσοκο-

μείο, αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή

του.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι αναφέρθηκαν

στο γεγονός και στην επικινδυνότητα των

δρόμων που οδηγούν στα σχολεία.

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, αφού ενημέ-

ρωσε για το δυσάρεστο γεγονός, ανέφερε

ότι θα μπουν πινακίδες με φανάρια φωτο-

βολταϊκά για να κόβουν ταχύτητα οι οδη-

γοί μπροστά στα σχολεία.

Πολύχρονα αιτήματα για πεζογέφυρες

,από το 2000, έχουν απορριφθεί από το

ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ανέφερε ο τέως δήμαρ-

χος και νυν δημ. σύμβουλος Θ. Γκοτσό-

πουλος με το αιτιολογικό ότι όπου έχουν

γίνει πεζογέφυρες δεν χρησιμοποιούνται.

Διαχρονικά τα αιτήματα επεσήμανε και ο

Τ. Μπουντουβάς, σύμβουλος και καθηγη-

τής μέσης εκπαίδευσης. Εχουν ζητήσει

στη Λ. Μαραθώνος να μπουν πασαλάκια

για να μην καβαλάνε τα ΙΧ στα πεζοδρόμια

και κόβουν την ορατότητα. Να καθαρι-

στούν και να κοπούν οι θάμνοι που επίσης

κόβουν την ορατότητα.

Ο τέως δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς και

δημ. σύμβουλος θύμισε ότι στη Λ. Λαυρίου

έχουν θρηνήσει μαθήτρια και στη Λ. Μα-

ραθώνος έχουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Αλλά προφανώς οι οδηγοί δεν καταλαβαί-

νουν, όπως είπε ο Σπ. Κωνσταντάς, αφού

και κάμερες έβαλαν σε όλο το μήκος της

Λ. Μαραθώνος και μάλιστα πλήρωναν τα

μελάνια στην Αστυν. Διεύθυνση. Και φα-

νάρια είχαν τοποθετήσει τα οποία όπως

είπε “μυστηριωδώς εξαφανίζονται. Γίνον-

ται φωτιστικά στα παιδικά δωμάτια”!

Δύσκολες οι λύσεις, γιατί οι μεγάλοι λεω-

φόροι όπως η Λ. Μαραθώνος θεωρούνται

εθνικοί και οι Δήμοι δεν μπορούν να κά-

νουν παρεμβάσεις.

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Παλλήνης

Τραυματίστηκε μαθητής 

στη  Λεωφ. Μαραθώνος

Μακρά προ ημερήσιας διάταξης συνε-

δρίαση στην Παλλήνη, στη νέα αίθουσα

συνεδριάσεων, άνετη και σύγχρονη. 

Το αίτημα μίας αναφοράς της δημ. συμ-

βούλου της πλειοψηφίας Πόπης Ζινέλη και

προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης εξελίχθηκε σε συζή-

τηση περίπου δύο ωρών, χωρίς καν να μπει

ως έκτακτο θέμα.

Δηλαδή επί δύο ώρες συζητούσαν ένα

θέμα που δεν ήταν θέμα. Ούτε ως έκτακτο

προ ημερησίας ήρθε ούτε ζητήθηκε από

τον πρόεδρο να ψηφίσει το σώμα τη συζή-

τησή του (αδυναμίες του προέδρου).

Η Πόπη Ζινέλη, ως πρόεδρος της  Σχολι-

κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης, που ανέλαβε με την αποπομπή της

Αικ. Παπανικολάου, δήλωσε ότι δεν παρέ-

λαβε όλα τα βιβλία και έγγραφα, βιβλιάρια

τραπεζών κλπ. και ότι η κατάσταση που

βρήκε ήταν “χαοτική”. Γι’ αυτό πρότεινε να

οριστεί ορκωτός λογιστής προκειμένου να

γίνει έλεγχος, πράγμα που ψήφισε το Δι-

οικητικό Συμβούλιο της Σχ. Επιτροπής

κατά πλειοψηφία. Διαφώνησε ο Γαβράς, ο

οποίος πρότεινε να ελέγξουν οι σύμβουλοι

την Επιτροπή και να δώσουν τα στοιχεία

στον Εισαγγελέα.

Η προηγούμενη πρόεδρος αναγκάστηκε

σε παραίτηση από τον δήμαρχο για κακή

διαχείριση. Δεν παρευρισκόταν στην αί-

θουσα γιατί έχει παραιτηθεί και από δημο-

τική σύμβουλος.

Οσοι μίλησαν περιέγραψαν μία “ακαταστα-

σία” στην Σχολική Επιτροπή, που μάλισταν

την είχαν επισημάνει, όπως είπε ο Παν.

Μερτύρης, ο οποίος τόνισε ότι “φωνάζαμε

από τον Ιανούαριο. Φτάσαμε να κάνουμε

εισαγγελική παραγγελία για να δούμε τα

χαρτιά”.

Σοβαρό το θέμα και είναι άγνωστες οι δια-

στάσεις του, αλλά είναι θέμα που πρέπει

να αναλυθεί στο Δ.Σ.

Κακοδιαχείριση στην Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφο-

ρούσε τις εγκαταστάσεις της Ερασμίου Ελ-

ληνογερμανικής Σχολής, η οποία όπως

διαπιστώθηκε με τα όσα ακούστηκαν στη

συνεδρίαση, “με το γρηγορόσημο και τις
γνωριμίες” ξεπέρασε νόμους και διατάγ-

ματα και έχτισε με τοπικό ρυμοτομικό και

χωρίς πράξη εφαρμογής.

Ο τέως δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς ανέλυσε

πώς “με το γρηγορόσημο και τις γνωριμίες”,
το ελληνικό κράτος προωθεί ιδιωτικές πρω-
τοβουλίες και χώνει στα βαθιά συρτάρια
υποθέσεις του Δημου”!
«4/2/09 έκανε αίτηση η Εράσμιος και εγκρί-
θηκε αμέσως και ο Δήμος έχει καταθέσει
την ίδια εποχή τους φακέλους για γενικό
ρυμοτομικό και μέχρι σήμερα τις είχαν
βάλει κάποιοι λιμοκοντόροι στο βαθύ συρ-
τάρι και της φυλάγανε. Ο Δήμος δεν έχει
πάρει μέχρι σήμερα έγκριση, ενώ αν ήταν
κάποιος ιδιώτης θα είχε τρέξει η υπόθεση.
Μια ατέλειωτη κοροϊδία που κρατάει 22
χρόνια τώρα, ενώ η Εράσμιος το έχτισε
κιόλας». 
Το 2009 μας κοινοποιήθηκε από το Υπουρ-
γείο ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε την
εισφορά σε γη και χρήμα από το τοπικό ρυ-
μοτομικό. “Θα τα πάρετε όταν η περιοχή
αποκτήσει γενικό ρυμοτομικό και μπει στο
σχέδιο”. Βέβαια η γη πλέον δεν υπάρχει
αφού χτίστηκε· επομένως μένει το
χρημα»...
Κατέληξε δε ο Σπ. Κωνσταντάς ότι πρέπει

να βρούμε λύση, ο Δήμος να ελέγξει την

κατάσταση γιατί δεν υπάρχει άλλο πράσινο

στην Κάντζα. «Αν δεν εξασφαλίσουμε κά-
ποιο κοινόχρηστο για τη γειτονιά αυτή, θα
είναι χωρίς ίχνος πρασίνου», τόνισε.

“Εγινε από συγκεκριμένα κέντρα του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ για να εξυπηρετήσουν... Πρέπει να
δούμε όλες τις παρανομίες και παρατυπίες

που έχουν γίνει», είπε ο Θ. Γκοτσόπουλος.

Παράνομη η άδεια

τονίζει η Μ. Λεβαντή
«Δεν υπάρχει σήμερα νέα ενταξη στο σχέδιο

πόλης χωρίς προεδρικό διάταγμα. Η συγκε-

κριμένη έκταση συνορεύει με ρέμα. Δεν

θέλει οριογραμμές ρέματος η Εράσμιος, στο

τοπικό ρυμοτομικό; Δεν ηθελε ανάρτηση;

Είναι αυτοτελής ένταξη το τοπικό ρυμοτο-

μικό, ακόμη και με

το νόμο του ‘23 να

πήγαινε ήθελε

ανάρτηση. Αυτοί

είναι τυπικοί
λόγοι ακύρωσης,

που όμως σήμερα

δεν μπορεί να

γίνει, γιατί παρήλ-

θαν 60 ημέρες από το ΦΕΚ. Απλά ο Δήμος

δεν μπορεί πλέον να προσφύγει στο Σύμ-

βούλιο της Επικρατειας (ΣτΕ). 

Η υπουργική απόφαση είναι σε όλα της
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Ερα-
σμίου Σχολής,για να εκδόσει οικοδομική
άδεια χωρίς πράξη εφαρμογής.
Ποιος υπουργός έχει το δικαίωμα να είναι
υπεράνω του νόμου. Ποιος υπουργός έχει
το δικαίωμα να  πει στο Δήμο πότε θα
κάνει πραξη εφαρμογής;»
Και κατεληξε ο Μ. Λεβαντή: «Παράνομη είναι
η άδεια. Και ο Δήμος πρέπει να ενεργήσει.
Αν χτιστει όλο το οικόπεδο, αμφιβαλλω αν θα

εισπράξουμε ποτέ τις εισφορές».

Αννα Μπουζιάνη

“Χαϊδεμένο παιδί” 

των κρατικών υπηρεσιών 

η Ελληνογερμανική Σχολή


