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Ανατροπή 
&

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Οι θέσεις μου για τις εκλογές είναι γνωστές εδώ

και χρόνια και ακόμα, από τα δύο τελευταία άρθρα

μου, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου. Στο

τελευταίο, με τίτλο ΑΝΑΤΡΟΠΗ

και υπότιτλο «Ποιος ευθύνεται για

τα χάλια μας», ήμουν πιο απλός

και πιο σαφής:

Αφού θύμιζα τα της πάσει γνωστά,

ότι για τα χάλια μας ευθύνονται οι

δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν

τη χώρα, μετά την απελευθέρωση,

εδώ και 65 χρόνια και βέβαια εμείς

που τις ψηφίζουμε, αφού δεχόμα-

στε να πηγαίνουμε σαν το μπαλάκι

του πινγκ-πονγκ από το γαλάζιο τερέν στο πράσι-

νο και τούμπαλιν, κατέληγα …

…αλλά προτού θυμίσω την κατάληξη ν’ ανοίξω

μια παρένθεση: Με τόσα «χτυπήματα» της ρακέ-

τας, πότε δεξιά – πότε “αριστερά”, πώς να μην

κουρκουτιάσει το κεφάλι μας.

Είμαστε εγκλωβισμένοι! Αν απεγκλωβιστούμε…,

αφού κλείσω την παρένθεση, ας θυμίσω πού κα-

τέληγα και πού εμμένω.

«Αποδυνάμωση και τιμωρία των ισχυρών μονο-

μάχων στις εκλογές, ενίσχυση των μικρών, όχι

γιατί είναι καλύτεροι, αλλά για να επέλθει σω-

φρονισμός, αναβρασμός, «αναδασμός» πολιτι-

κών δυνάμεων, οργασμός αλλαγής και δημιουρ-

γίας και κυοφορία κάτι καινούργιου γι’ αυτό τον

δύσμοιρο τόπο και τον ταλαίπωρο το λαό του.

Κάνε με την ψήφο σου μια αναίμακτη επανάστα-

ση. 

Κάνε την ψήφο σου “λαιμητόμο” για κάθε σαθρό

και σάπιο. 

Φέρε με την ψήφο σου την ανατροπή».

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Το Γραμματικό δεν ψηφίζει! σελ. 2

Ισολογισμός στο Κορωπί σελ. 17

Παράδειγμα προς αποφυγήν στη διάδοχο ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Μαρτίνης  (Ε.Ε.Σ) ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ

Σε ιδιότυπο «ψάρεμα της τσιπούρας» έχει αποδυθεί

τα τελευταία χρόνια ο μάνατζερ – Πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Ανδρέας Μαρτί-

νης. Έχει βαλθεί να «αξιοποιήσει» τα 100 στρέμμα-

τα «φιλέτο» του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομεί-

ου (Γ.Π.Ν.) «Ασκληπιείο Βούλας» πουλώντας το σε

ιδιώτες. Πότε σε Αμερικανούς επενδυτές – σύμφω-

να με πληροφορίες – πότε στην Marfin του Βγενό-

πουλου κ.α. Στην προσπάθειά του αυτή, προσπαθεί

να εμπλέξει – χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία – το ελληνι-

κό δημόσιο και συνακόλουθα τις κυβερνήσεις και

τους αρμόδιους Υπουργούς. 

Μόνη του δυσκολία οι εργαζόμενοι στο Ασκληπιείο

που αντιδρούν σθεναρά και η τοπική κοινωνία.

– Εδώ έχει εφαρμογή η τεχνική του …ψαρέματος.

Αντιδρά η κοινωνία, αφήνει «το νήμα» να μη το κό-

ψει η …τσιπούρα. Χαλαρώνει η κοινωνία και οι ερ-

γαζόμενοι, τραβάει με γρήγορες απλωτές το νήμα,

μέχρι να την πιάσει στον ύπνο ή στην κόπωση!

Όμως η κοινωνία και οι εργα-

ζόμενοι επαγρυπνούν. Να

προσθέσω ότι τουλάχιστον

στην τελευταία περίπτωση,

έχουν προστεθεί στους «κα-

λούς» η πλειοψηφία του Δ.Σ.

και ιδιαίτερα ο διοικητής του

Νοσοκομείου Ηρακλής Καρα-

γιώργος.

Είναι τόσο επιτακτική και απαιτητική η πρεμούρα

των «επενδυτών» και του προέδρου του Ε.Ε.Σ. Αν-

δρέα Μαρτίνη, ώστε προσπάθησε να το περάσει πά-

λι, την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής πε-

ριόδου. 
Συνέχεια στη σελ.11

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

...λογοδοτεί στον τοπικο τύπο

Να γιατί ΧΑΝΕΙ η Ν.Δ. (φρέσκο παράδειγμα)

Αναφέρθηκε 

σε όλα τα 

προβλήματα της πόλης. 

Δέχθηκε 

ερωτησεις 

χωρίς δεσμεύσεις. 

Εδωσε ξεκάθαρες 

απαντήσεις, χωρίς

υπεκφυγές.

Σελίδες 6,7



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Επιφυλλίδες 

πολιτικής ιδεολογίας
γ. κορναράκης Σελ. 8

Απολείπειν η εξουσία Κωστάκην
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Έκθεση Αρχιτεκτονικής Δημήτρη

Φατούρου Σελ. 12

Ημέρα 3ης Ηλικίας Σελ. 10,15

Ατυχής δηλώσεις του Βουλευτή 

Α. Λοβέρδου Σελ.14

Διασυλλογικοί αγώνες 

Ιστιοπλοΐας Σελ. 22

Απ’ το καρφί ...στο πέταλο Σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Ανατροπή & ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τώρα, την έσχατη ώρα να συμπληρώσω:

Αν δεν μπορείτε, ή δεν σας πάει να κάνετε με την

ψήφο σας αυτήν την αναίμακτη επανάσταση, την

ανατροπή, κάντε τουλάχιστον ανανέωση. Κάτι εί-

ναι κι αυτό. Όχι όμως πάλι “μια από τα ίδια”. Αυτό βέ-

βαια δεν σημαίνει να τους ρίξουμε όλους στον…

Καιάδα! Αντίθετα να επιβραβεύσουμε τους ελάχι-

στους ικανούς και βέβαια έντιμους.

Είναι όμως τόσοι οι “ανακυκλώσιμοι”, οι προς από-

συρση, από την ίδια την αρνητική δράση τους ή

απραξία, ώστε μας δίνεται πράγματι η ευχερής επι-

λογή της ανανέωσης προσώπων. Προσώπων ικανών,

έντιμων και ορεξάτων. “ορεξάτων”, όχι για να «φά-

νε», αλλά για να δουλέψουν για το κοινό καλό και

τον τόπο.

Ανθρώπων με γνώσεις, με μόρφωση, με δράση, με

οράματα, με θέληση για προσφορά…

Προσέξτε, κάθε “νέο” δεν είναι καλό. Μπορεί να εί-

ναι το “νέο” λαμόγιο που έχει πάρει κακό μάθημα και

παράδειγμα., από τα παλιά λαμόγια. Οπότε απλός

αναπαράγουμε τη διαφθορά και την ανικανότητα.

Υπάρχουν νέοι που δείχνουν σωστοί και νέοι στα

μυαλά σε όλους τους χώρους. Ανακαλύψτε τους και

ψηφίστε τους.

Αν στους τρεις σταυρούς που δικαιούμαστε εδώ

στην Αττική, φέρουμε μια έστω μονάχα ανανέωση,

αν ο ένας σταυρός τουλάχιστον είναι σε νέο και

δραστήριο πρόσωπο, θα έχουμε κάνει ένα μικρό βή-

μα.

Δεν θα ‘χουμε επιφέρει ανατροπή, αλλά σίγουρα θα

έχουμε συμβάλλει σε μια μικρή βελτίωση του κοινο-

βουλίου.

Αυτά τα λέω για τους φίλους μου που ενώ μου είπαν

πως “τα λέω καλά” και πως «έχω δίκιο», όμως δεν

μπορούν να ξεφύγουν απ’ το κόμμα “τους”, ή την με-

τακίνηση της στιγμής ή της ελπίδας-φρούδας ή μη.

Εγώ θα ψηφίσω ανατροπή. Αυτό όμως δεν σημαίνει

ότι δεν αναγνωρίζω και δεν επιβραβεύω τους έντι-

μους και ικανούς ασχέτως, κομματικής εντάξεως.

Αυτοί, η προσωπική μου επιλογή – μετά από πικρή

πείρα δεκαετιών και μελέτη, δεν αποκλείει την απο-

δοχή και την στήριξη της «ελάσσονος» επιδιώξεως:

της  ανανέωσης και της αλλαγής!

Οψόμεθα.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Παρουσία 1000 κατοίκων πραγματοποιήθηκε λαϊκή συνέλευση στο Γραμματικό

την Πέμπτη 24-9-2009 για την τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί εν όψει των

επικείμενων βουλευτικών διαδικασιών.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η καθολική αποχή από τις εκλογές ως αγωνιστική, δυ-

ναμική και ίσως ακραία αντίδραση και αντίσταση απέναντι στον εμπαιγμό των

δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, που εμμένουν στην υλοποίηση του ξεπερα-

σμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Η απόφαση αυτή είναι ταυτόχρονα απάντηση στη βία που ασκήθηκε από τις δυ-

νάμεις των ΜΑΤ, σε βάρος των αγωνιστών κατοίκων της περιοχής, αλλά και

στην εγκληματική αμέλεια αν όχι ανικανότητα που επέδειξαν οι ανευθυνουπεύ-

θυνοι στην πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, που ήταν ολέθρια και βιβλική η

καταστροφή για τους κατοίκους κυρίως του Γραμματικού αλλά και της Περιφέ-

ρειας Αττικής.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρις εσχάτων, για την

αποφυγή του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού εγκλήματος, στην

περίπτωση που συνεχισθεί η ίδια πολιτική, κόντρα στις προσταγές και επιταγές

της COMISSION και της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης.

Ασέλγεια σε ανήλικους
Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας

Ανηλίκων της Δ.Α.Α. 29 Σεπτεμβρίου ένας

48χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για βια-

σμό και αποπλάνηση ανηλίκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 38χρονης μητέ-

ρας και της 11χρονης κόρης, ο συλληφθείς και

θείος της ανήλικης, από την ηλικία των 6 ετών και

τελευταία τον Αύγουστο του 2009, ασελγούσε σε

βάρος της, εκμεταλλευόμενος την απουσία τρί-

των προσώπων από το σπίτι τους.

Βιασμός
Από την ΥΠΑνηλίκων σχηματίστηκε δικογρα-

φία σε βάρος 62χρονου αλλοδαπού για βια-

σμό και αποπλάνηση ανηλίκου. 

Συγκεκριμένα με καταγγελία ενός 12χρονου

αλλοδαπού υπηκόου Αλβανίας και των γονιών

του, ο κατηγορούμενος (κι αυτός Αλβανός) και

παππούς του ανήλικου, τέσσερις φορές στο πα-

ρελθόν εξανάγκασε το 12χρονο σε συνουσία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα.

Ριφιφί στη Βάρη
Πρωινές ώρες της 27 Σεπτεμβρίου, στη Βάρη,

συνελήφθησαν από Αστυνομικούς του τμήμα-

τος Βουλιαγμένης 32χρονος αλλοδαπός,

υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για δια-

κεκριμένες κλοπές.

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργα-

λεία (ηλεκτρικός τροχός, βαριοπούλες, σιδη-

ρολσοτοί, αφρός πολυουρεθάνης κλπ.).

Ο δράσης, μαζί με άλλους δύο συνεργούς ομο-

εθνείς του, αφού απενεργοποίησε τον εξωτερι-

κό συναγερμό και τη σειρήνη σε S/M με τη μέ-

θοδο του Ριφιφί, πέρασαν στο εσωτερικό και

παραβίασαν τρία χρηματοκιβώτια από τα οποία

αφαίρεσαν 409.795 €. (κοίτα και σελ.8).

Κυκλοφορούσαν με 

πλαστά έγγραφα τραπεζών
Από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος συνελή-

φθησαν δύο ημεδαποί 61 και 58 χρόνων κατη-

γορούμενοι για πλαστογραφία, αφού στην κα-

τοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1. Εγγραφα της τράπ. Standard Bank Νοτίου Αφρικής, 

2. Πλαστά έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Οι συλληφθέντες εμφανίστηκαν στο κατάστημα

της Τράπεζας της Ελλάδας και ζήτησαν την

αποδέσμευση του χρηματικού ποσού των

200.000 δολαρίων, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται

για αμοιβή προς τον 61χρονο, για την παροχή

χρηματοοικονομικών συμβουλών, σε αλλοδαπή

υπήκοο Νοτίου Αφρικής, παρουσιαζόμενη ως

Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Ν.

Αφρικής. 

Μάλιστα προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών

τους εμφάνισαν έγγραφα της Τράπεζας

Standard Bank Ν. Αφρικής καθώς και πλαστό έγ-

γραφο της Τράπεζας της Ελλάδας, που φερό-

ταν υπογραμμένο από το Διοικητή της προκει-

μένου να γίνει η εκταμίευση.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η πη-

γή προέλευσης των χρημάτων, ενώ οι συλλη-

φθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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Στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Στην ΚΕΡΑΤΕΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο 
σε εκπαιδευτικές δράσεις

Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης με

αφορμή ένα γλυπτό…
Αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι και δημιουργική έκφραση, συνδυά-

ζουν την αρχαιολογική πληροφορία με τη φαντασία, το συναί-

σθημα και τη θεατρική δράση, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό

«ζωντάνεμα» του μουσειακού χώρου.  

Για παιδιά 6 έως 8 ετών: Κυριακή 11/10, Σάββατο 31/10

και Κυριακή 8/11

Για παιδιά 9 - 11 ετών: Κυριακή 25/10 - Σάββατο 7/11

Ώρες έναρξης: 10:00 και 12:00

Πρόσωπα του Warhol
Στο πλαίσιο της έκθεσης Warhol/Icon: Η δημιουργία της ει-
κόνας (7 Οκτωβρίου 2009 έως 10 Ιανουαρίου 2010). Το

πρόγραμμα, με αφετηρία μερικά από τα διασημότερα πορτρέτα

προσωπικοτήτων που σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία, στοχεύει

σε μια πρώτη γνωριμία με το έργο ενός καλλιτέχνη που συνέδε-

σε το όνομα του με την Pop Art.   

Για παιδιά 10 έως 13 ετών
Ημερες: Κυριακές 18/10, 22/11 και 6/12 Ώρες έναρξης: 10:00 και 12:00

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν

Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να συμμετάσχουν

στο κάθε πρόγραμμα είναι περιορισμένος γι’ αυτό είναι

απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 

210 72.31.985 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30 15:00) 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

Η διοργάνωση περιλαμβάνει έκθεση των Κωνσταντινου-

πολίτικων Σωματείων, εκθέσεις φωτογραφίας, παρουσια-

ση πολίτικων εδεσμάτων, προβολές ταινιών, αθλητικές

συναντήσεις, δημιουργική απασχόληση για παιδιά και

πληθώρα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Οι εκδηλώσεις το Σάββατο ξεκινούν στις 11 το πρωί και

ολοκληρώνονται στις 11 το βράδυ με την Κωνσταντινο-

πολίτικη βεγγέρα.

Την Κυριακή επίσης ξεκινούν στις 11 και ολοκληρώνο-

νται στις 9 το βράδυ με υπαίθριες εκδηλώσεις.

Για να μεταβείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πούλ-

μαν από το Μετρό Δάφνη και από Φλοίσβο Π. Φαλήρου,

από και προς Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο στον Αλιμο. 

Τηλ. 210 9926.420

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών του Λυκείου των

Έλληνίδων στη Βούλα ξεκινούν την Πέμπτη 1 Οκτω-

βρίου ώρα 7.00 μ.μ. για τους ενήλικες και το Σάββα-

το 3 Οκτωβρίου ώρα 11.00 π.μ. για τα παιδιά. Θα

πραγματοποιούνται στην Πνευματική Εστία του Δή-

μου Βούλας. 

Πληροφορίες: 210 3611042, 2103628978

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εναρξη Μαθημάτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την

αίτηση συμμετοχής για τα προγράμματα που επιθυμούν να

παρακολουθήσουν μέχρι και  Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στα

γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κερατέας,

Αθηνών – Σουνίου 66, τηλ. 22990- 42956 (πληροφορίες:

Κοκκίνου Ελένη)

1.Ζωγραφική 2.Κοπτική – Ραπτική

3.Θέατρο 4.Κηπουρική

5.Συμβουλευτική Γονέων 6.Ομάδα Αυτογνωσίας

7.Μάσκες Βιεννέζικες 8.Η/Υ για Αρχάριους

9.Εξυπηρέτηση Πελατών – Τεχνική Πωλήσεων

Προγράμματα για ΑΜΕΑ

1. Η/Υ 2. Ζωγραφικη – Χειροτεχνία

Τα παραπάνω προγράμματα γίνονται σε συνεργασία με το

τμήμα ΝΕΛΕ της Νομαρχίας και η έγκριση τους εξαρτάται

από τον αριθμό συμμετοχών (8 άτομα/τμήμα) και την εκ-

δήλωση ενδιαφέροντος από  αρμόδιο εκπαιδευτή.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

To Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου σε συνεργα-

σία με την Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης

(N.E.Λ.Ε.), παρέχει δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα

για το 2010 σε όλους τους ενήλικους δημότες.

Τα τμήματα μάθησης είναι τα εξής:

• Ψηφιδωτό 

• Κοπτική Ραπτική 

• Κατασκευή κοσμημάτων 

• Κέντημα Κοπανέλι 

Τα προτεινόμενα προγράμματα θα αρχίσουν τον Ιανουά-

ριο 2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται

έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Μαρκοπούλου, τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες και να συμπληρώνουν τις αιτή-

σεις συμμετοχής τους στο Γραφείο Πνευματικού Κέντρου

(β΄ όροφος Δημοτικού Μεγάρου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

Β’ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

«Περιβάλλον και Τέχνη»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

(ΜΚΟ), η οποία ταυτίζει λόγω και έργω το περιβάλλον με

τον πολιτισμό ανταποκρινόμενη στη μεγάλη ζήτηση για

ενημέρωση που δημιουργήθηκε μετά τις καταστροφικές

πυρκαγιές του 2007, διοργάνωσε τον πρώτο κύκλο διαλο-

γικών μαθημάτων βασισμένο στην θεματική «Περιβάλλον

και Πολιτισμός». 

Ετσι για το φθινόπωρο του 2009, οργανώνει τον δεύτερο

κύκλο διαλογικών μαθημάτων με θεματική «Περιβάλλον

και Τέχνη». 

Πρόκειται για 5 θεματικές ενότητες, με δυο εισηγητές σε

κάθε ενότητα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε

Δευτέρα (εκτός Δευτέρας 26/10/2009), στην «Αίθουσα

Ντίνου Λεβέντη» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων

28 στην Πλάκα, μεταξύ 18:30-21:00.

Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής

210 32 25 245, 210 32 26 693

elet@ellinikietairia.gr

www.ellet.gr 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ (Δ.Π.Κ.Β.)

Το Δ.Π.Κ.Β. μετά από μία παραγωγική και πετυχημένη χρονιά συ-

νεχίζει και φέτος τμήματα πολλαπλών δραστηριοτήτων για όλες

τις ηλικίες, όπως παρακάτω:

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ “ΕΡΑΣΙ…ΠΑΙΧΤΕΣ» 
Η θεατρική σκηνή ενηλίκων είναι ανοιχτή σε όσους θέλουν να δοκιμά-

σουν τις υποκριτικές τους ικανότητες. 

Οι πρόβες θα γίνονται στη θεατρική αίθουσα «Πολύτεχνο» στο Δημοτι-

κό Σχολείο Βάρκιζας (Τιτάνων 14 Βάρκιζα). 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Για παιδιά ηλικίας από 5 – 12 ετών με σκοπό μέσα από το παιχνίδι τα παι-

διά να μάθουν να εκφράζονται. Οι ομάδες θα λειτουργούν στη θεατρική

αίθουσα «Πολύτεχνο» (Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας Τιτάνων 14 Βάρκιζα) 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Αφορούν παιδιά και ενηλίκους όλων των ηλικιών και παρέχουν εκπαί-

δευση σε διαφορετικά μουσικά όργανα (κιθάρα, πιάνο, αρμόνιο, μπου-

ζούκι). Τα τμήματα λειτουργούν καθημερινά στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 
Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. Λειτουργούν τμήματα παι-

διών και ενηλίκων και τα μαθήματα γίνονται στη στη θεατρική αίθουσα

«Πολύτεχνο»  (Δημ. Σχολείο Βάρκιζας Τιτάνων 14). 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ (TANGO, SAMBA κ.α.) 

Λειτουργούν τμήματα παιδιών και ενηλίκων στην αίθουσα «Πο-

λύτεχνο»  (Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας Τιτάνων 14). 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
Λειτουργεί τμήμα παιδικής χορωδίας και χορωδίας ενηλίκων στο Δημο-

τικό Σχολείο Βάρης.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο

ρόλο τους, προσφέροντας τους γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματι-

σμό και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που τους απασχολούν. 

Η συμμετοχή των παιδιών είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η συμμετοχή των

ενηλίκων στα παραπάνω τμήματα είναι 10 €/μήνα. 
Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ.Π.Κ.Β. Βασ. Κων/νου 25 (Δη-

μαρχείο Βάρης) από 9 π.μ. έως 2 μ.μ.  ή φαξ στο 213-2030469). 

Η παραλαβή αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 30/9/2009. 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημε-

ρομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2030467, 213-2030468

(Δ.Π.Κ.Β.) και 213-2030400 (Δημαρχείο Βάρης).

www.vari.gov.gr, www.pneumatikovaris.ning.com

e-mail : pneumatiko@vari.gr
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Γερμανικά για Φωνητική Μουσική

… με πλήρη γλωσσολογική 

και λογοτεχνική στήριξη,

γιατί

έχει και το προικισμένο παιδί

δικαίωμα στη μόρφωση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 6978161410

"Ιστορίες μιας κιθάρας"
με την Βάρβαρα Γύρα 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!!

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Καμεράτα, Ορχήστρα

των Φίλων της Μουσικής, που φέτος συμπληρώνει τα 18

της χρόνια, έχει να επιδείξει πλούσιο καλλιτεχνικό έργο,

μεγάλο μέρος του οποίου είναι αφιερωμένο στον τομέα

της μουσικής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικές συναυλίες ανά την Ελλάδα σε συνεργασία

με τοπικούς φορείς, πολυάριθμες συμμετοχές στις δημο-

φιλέστατες συναυλίες της Σειράς Κυριακή πρωί στο Μέ-

γαρο, γενικές δοκιμές ανοιχτές σε μαθητές σχολείων, και

κυρίως τα εξαιρετικά επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα «Η Καμεράτα πάει σχολείο» στα Γυμνάσια και Δημο-

τικά της Αττικής, συνιστούν τον κορμό της εκπαιδευτικής

δραστηριότητας της Ορχήστρας που στόχο έχει την προ-

σέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων στον κόσμο

της κλασικής μουσικής.

Με βασικά εργαλεία το χιούμορ και το παιχνίδι, η Λήδα

Μασούρα, η Λήδα Ζουρνατζή και η Αλεξάνδρα Στρατηγο-

πούλου, μουσικοί-εκπαιδευτικοί συνεργάτες που τα τε-

λευταία χρόνια επιμελούνται και παρουσιάζουν με μεγάλη

επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ορχήστρας

για τα Δημοτικά, αναλαμβάνουν και φέτος να μυήσουν

τους μικρούς μαθητές στο θαυμαστό κόσμο της κλασικής

μουσικής, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που στηρίζε-

ται στην ενεργή συμμετοχή των ίδιων των μαθητών.

Το φετινό πρόγραμμα της Καμεράτα που απευθύνεται

αποκλειστικά σε μαθητές της γ’ τάξης του Δημοτικού πε-

ριλαμβάνει επισκέψεις των τριών μουσικών – υπευθύνων

του προγράμματος στα σχολεία, στη διάρκεια των οποίων

τα παιδιά καλούνται να συμμετάσχουν σε ποικίλες δρα-

στηριότητες ακρόασης, κατασκευής μουσικών οργάνων

και εικονογράφησης. 

Την επίσκεψη ανταποδίδουν οι μικροί μαθητές ...στο Μέ-

γαρο όπου τους περιμένει με μια ειδικά διαμορφωμένη και

«αφιερωμένη» σ’ αυτούς συναυλία η Καμεράτα. Στη μο-

ναδική αυτή συνάντηση οι μικροί μαθητές με τους δασκά-

λους τους θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά

τους μουσικούς και τα όργανα της Ορχήστρας, θα ακού-

σουν μουσικά αποσπάσματα από αγαπημένες κλασικές

μελωδίες και θα δουν ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα των

δραστηριοτήτων στις οποίες έχουν μετάσχει οι ίδιοι στα

σχολεία τους. Στη συνέχεια τους περιμένουν... πολλές εκ-

πλήξεις!

Η Καμεράτα, 

Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

ξαναπάει σχολείο

...στο Δημοτικό!

ΣΑΒΒΑΤΟ 3, 10, 17,  24, 31 OKT. 09 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με τους Ασμά-

των Εραστές.
Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  πιάνο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

μπουζούκι,  Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΤΡΙΤΗ 6,13,20,27 ΟΚΤ. 09 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.   Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ παρου-

σιάζει την ΠΑΜΠΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7, 14, 21 ΟΚΤ. 09

KATERINA KOURENTZI αφιέρωμα στον έρωτα.
Γιάννης Ευσταθιαδης πιάνο, Γιώργος Καλύβας κιθά-

ρα, Βαλαντης Κουσκους ακορντεόν, Γιώργος Ξενο-

κωστας μπουζούκι – Κατερίνα Κουρεντζι τραγούδι 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr     www.artgallerycafe.gr

Μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου

Παραδίδονται μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου

σχεδίου, στο Κορωπί, για εισαγωγικές εξετάσεις σε

ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και μαθήματα ζωγραφικής σε παι-

διά και εφήβους.

Πληροφορίες: Πιστικού Βάσιλική: 6979449011

Πιστικού Αθηνά: 6974059920

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9.00 μ.μ.

στο Gallery cafe

Στο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη

(οδός Πειραιώς) έγιναν την Τρίτη 29

Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της έκθεσης

αρχιτεκτονικής του Δημήτρη Φατού-

ρου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή

στο κοινό έως την Κυριακή 1 Νοεμ-

βρίου 2009.

Το έργο του Δημήτρη Φατούρου έχει

για εμάς τους κατοίκους της Ανατολι-

κής Αττικής ιδιαίτερη σημασία, αφού

η μελέτη κατοικίας στο Μαρκόπουλο,

σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα

Βασίλη Γιαννάκη, από την δεκαετία

του 1950 (κατασκευή το 1955), εισή-

γαγε πρώιμα την «μεταμοντέρνα» αρ-

χιτεκτονική στην περιοχή.

Στη μελέτη και κατασκευή κατοικίας

έξω από το Μαρκόπουλο το 1995 και

ενός ναΐσκου το 1998, οι άγριοι πέ-

τρινοι τοίχοι συνδιαλέγονται με το

ανεπίχριστο σκυρόδεμα. Το γεωμε-

τρικό σύνολο που δημιουργείται, σε-

βόμενο τον προσανατολισμό και τη

θέα, έρχεται τελικά να ενσωματωθεί

οργανικά στο τοπίο της περιοχής.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η αρ-

χιτεκτονική δημιουργία του Δ. Α. Φατού-

ρου. Πιο συγκεκριμένα το Αρχιτεκτονικό

του έργο, και η θέση που το έργο αυτό κα-

τέχει στη διαμόρφωση του Ελληνικού Με-

ταπολεμικού Αρχιτεκτονικού Μοντερνι-

σμού· επίσης τα βιβλία και τα κείμενα Αρ-

χιτεκτονικής Κριτικής και Θεωρίας, που

έχει συγγράψει ο Δ. Α. Φατούρος, τα

οποία στοιχειοθετούν την πρωταγωνιστική

εμπλοκή του στη συζήτηση που διεξάγεται

στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, για τη

σύγχρονη αρχιτεκτονική, καθώς και το με-

τατοπιζόμενο ρόλο της αρχιτεκτονικής μέ-

σα στους μεγάλους κοινωνικούς μετασχη-

ματισμούς των τελευταίων δεκαετιών.

Εκθεση αρχιτεκτονικής 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ

Η ευρέως γνωστή πλέον σειρά του MEGA “Επτά θανάσιμες πεθερές”

ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της για 7η χρονιά. Προβλήματα όμως

φαίνεται να υπάρχουν στην υλοποίηση του σεναρίου της «αρχαίας

πεθεράς», της πρώτης ιστορίας που έχει προγραμματιστεί για φέτος

αφού το Υπουργείο Πολιτισμού, τους “πάγωσε” τα γυρίσματα.

Οι συντελεστές βρήκαν μέσα από την ελληνική ιστορία και συγκε-

κριμένα στον 5ο αιώνα π.Χ. το θέμα που θα είχε η πρώτη ιστορία

τους. Το σενάριο της «αρχαίας πεθεράς» αναφέρεται στο βίο του

μεγάλου ηγέτη Περικλή, από τη στιγμή της γέννησής του, μέχρι και

το θάνατό του. Παρούσα σε όλη του

τη ζωή η μητέρα του, Αγαρίστη, η

οποία έχει βλέψεις να δει το γιο της

μεγάλο στρατηγό και φυσικά η από-

φασή του να παντρευτεί, της χαλάει

τα σχέδια. Στην προσπάθειά της να

διαλύσει το γάμο αυτό, φτάνει μέχρι

το μαντείο των Δελφών για να πάρει

χρησμό από την Πυθία. Το τέλος όμως

του γάμου αυτού, βρίσκει τον Περικλή

στην αγκαλιά της γνωστής εταίρας

Ασπασίας. Όλα αυτά, ανάμεσα στα πιο μεγάλα γεγονότα που συ-

νέβησαν κατά τη διάρκεια του «χρυσού αιώνα». 

Η παραγωγή απευθύνθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ζήτησε

το ναό του Ηφαίστου και την Πνύκα, έτσι ώστε να γίνουν κάποια

από τα γυρίσματα σε φυσικούς χώρους και να μυρίζει το επεισόδιο

Ελλάδα. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στους υπόλοιπους χώρους που

είχαν χτιστεί ειδικά για την

αρχαία πεθερά και όλοι οι συ-

ντελεστές θεωρούσαν ότι για

ένα τέτοιο εγχείρημα που γί-

νεται πρώτη φορά στην Ελλά-

δα, η έγκριση για τα δύο μνη-

μεία δε θα αργούσε να έρθει. 

Η απάντηση ήρθε από την

εφορία αρχαιοτήτων, η οποία

ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται

να δώσει την πολυπόθητη

άδεια, με τη δικαιολογία ότι

τους αρχαιολογικούς χώρους

τους δίνουν αποκλειστικά σε

ταινίες ή ντοκιμανταίρ ιστορικού ή αρχαιολογικού περιεχόμενου. 

Το θέμα που δημιουργείται είναι με την άδεια που οι υπέυθυνοι

έδωσαν στην τελευταία ταινία της Νίας Βαρντάλος, για την

οποία έγιναν κανονικότατα τα γυρίσματα στους αρχαιολογικούς

χώρους, ενώ παρεμπιπτόντως το σενάριό της, δεν είχε κανένα

ιστορικό ή αρχαιολογικό περιεχόμενο. 

Οι παράγοντες της σειράς αποφάσισαν να προβάλουν με μαύρο

πλάνο τις εν λόγω σκηνές, τις οποίες το ίδιο το κράτος δεν επέτρε-

ψε να γυριστούν στους αρχαιολογικούς χώρους. Εν αναμονή λοιπόν

για το αποτέλεσμα, στις 13 Οκτώβρη που έχει προγραμματιστεί να

προβληθεί το πρώτο επεισόδιο των «επτά θανάσιμων πεθερών».

“Επτά θανάσιμες πεθερές” - πρεμιέρα με δυσκολίες
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Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπε-

τανέας, κάλεσε τα τοπικά μαζικά μέσα

επικοινωνίας, όπου αφού ανέπτυξε το

έργο της Δημοτικής του θητείας, στη

συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους

δημοσιογράφους.

Ξεκινώντας την εισήγησή του ο Δή-

μαρχος, κρατώντας στα χέρια του το

προεκλογικό του πρόγραμμα άρχισε

να μιλάει βήμα – βήμα για κάθε θέμα

που είχε κάνει προτάσεις και να το

αναλύει με τα συν και τα πλην του.
Βέβαια όπως είπε, αντιμετώπισε στη δημο-

τική του θητεία τρεις εκλογικές αναμετρή-

σεις. Και κάτι τέτοιο δεν ευνοεί τις συνθή-

κες για να γίνει έργο.

Στην πορεία της διετίας, εκεί που προσπα-

θήσαμε και καταφέραμε να έχουμε επαφές

με κυβερνητικά στελέχη, ερχόταν ένας

ανασχηματισμός και εκλογές και αρχίζαμε

απ’ την αρχή.

Όμως η Δημοτική Αρχή, ενωμένη, κατάφε-

ρε ένα μεγάλο έργο. Εφυγε από τη μιζέρια

και το τέλμα του παρελθόντος και έχει πά-

ει το Δήμο Βάρης, σε ένα πρόγραμμα προ-

τάσεων και λύσεων που έχει ξεπεράσει και

το προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Οσοι ασχολείστε με την τοπική κοινωνία,

γνωρίζετε ότι μία Δημοτική Αρχή, δεν μπο-

ρεί να ξεκινήσει υλοποίηση ενός προγράμ-

ματος την επομένη ημέρα της θητείας της.

Οι διαδικασίες σε κρατάνε δέσμιο, πρέπει

να ακολουθήσεις κάποιους νόμους, κάποι-

ες διαδικασίες που αυτές είναι χρονοβό-

ρες. Δυστυχώς εγώ σ’ αυτό έπεσα λίγο

έξω, επειδή τριάντα δύο χρόνια δούλεψα

στο ελεύθερο επάγγελμα και εκεί ήταν αλ-

λιώς τα πράγματα.

Η δημόσια μηχανή δεν λειτουργεί, και όλα

αυτά δεν είναι δικαιολογίες για την καθυ-

στέρηση του έργου, γιατί το έργο είναι σε

εξέλιξη και έχει μπεις στην εφαρμογή.

Στο πρόγραμμά μας είχαμε βάλει κάποιους

στόχους και ξεκινάω από εκεί.

Η διαμόρφωση της ανατολικής

παραλίας στο Δήμο

Την παραλία την ξεκινήσαμε το Μάρτιο του

2007. Είχαμε την πρώτη επαφή, με τον δι-

ευθύνοντα σύμβουλο Ζαχαρόπουλο, στη

συνέχεια με χαμόγελα και υποσχέσεις πέ-

ρασαν 5 – 6 μήνες, αυτός άλλαξε και ήρθε

ο Κοκκόσης ο οποίος για να προσανατολι-

στεί ποια πολιτική θα ακολουθήσει η ΕΤΑ

και κατ’ επέκταση η κεντρική εξουσία χρει-

άστηκε να περάσει ένας χρόνος. Αυτά

αποδεικνύονται με έγγραφα.

Και ήρθε ο επόμενος (τρίτη αλλαγή) διευ-

θύνων σύμβουλος, ο Μαρκόπουλος, στον

οποίο καταθέσαμε το φάκελό μας το Μάρ-

τιο του 2009 και μέχρι σήμερα δεν είχε γί-

νει τίποτα, ώσπου ήρθαν πάλι οι εκλογές.

Εμείς ζητάμε την διαχείριση και διοίκηση

να την έχει ο Δήμος. Πιστεύουμε στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση και στους Δημάρχους

που υποστηρίξουν τις ελεύθερες ακτές.

Ζητήσαμε την ανανέωση της Δυτικής πα-

ραλίας της Βάρκιζας, που έληξε το Μάιο

του 2009, το βιολογικό καθαρισμό που εί-

ναι πάνω από το δρόμο και τις αθλητικές

εγκαταστάσεις.

Αυτά κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβού-

λιο πριν λίγες μέρες. Λυπάμαι πολύ για την

στάση της αντιπολίτευσης η οποία ήρθε

πρόχειρη. Η μεν μία αποχώρησε γιατί δεν

ήρθε να πάρει το βάρος μιας ψηφοφορίας,

η λογική της ήταν να πάμε μετά τις εκλο-

γές. Και η λύση που πρότεινε η μείζονα

αντιπολίτευση ήταν να δοθεί η παραλία σε

αόριστο χρόνο. 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βάρης

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Βάρης

(ΓΠΣ), ήταν ένας άλλος στόχος μας. Είχα-

με λίγη καθυστέρηση, αλλά έγινε μία σο-

βαρή πρόταση και ψηφίστηκε ομόφωνα

από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Γ.Π.Σ. αμέσως μετά τις εκλογές θα γί-

νει εξέταση των ενστάσεων. Εχουν γίνει

δέκα ενστάσεις.

Εμβαθύνοντας λιγάκι θα σας πω ότι εμείς

σεβαστήκαμε τα δάση μας, εξυπηρετήσαμε

πολίτες που είχαν αδικηθεί στο προηγού-

μενο σχέδιο, καταργήσαμε το συνδετήριο

δρόμο που διχοτομούσε τη Βάρη και έφερ-

νε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα

στην περιοχή. Μειώσαμε το συντελεστή σε

0,60 και 11 μέτρα στο Πολεοδομικό κέ-

ντρο, από 0,8 και 13 μέτρα. Καταργήσαμε

χρήσεις επιβλαβείς για την κοινωνία μας.

Διατηρήσαμε μόνο σαν Πολεοδομικό κέ-

ντρο την ανάπτυξη Διοικητικού Κέντρου

αποβλέποντας σε ένα Δημαρχείο και διοι-

κητικές υπηρεσίες.

Πράξη εφαρμογής στο Κόρμπι

Ξέρετε πολύ καλά, ότι έως το 1993 ήταν

κολλημένο. Σήμερα κατατέθηκαν πίνακες

κτηματολογικοί του Κόρμπι, Θα δώσουμε

παράταση για ένα μήνα και μετά πάμε για

την ανάρτηση και την κύρωση της πράξης

εφαρμογής το Φλεβάρη. Ελπίζω ότι μέσα σ’

αυτή την τετραετία θα λυθεί ένα πρόβλημα

που ταλανίζει είκοσι χρόνια την περιοχή.

Το Χέρωμα

Για το Χέρωμα, πραγματικά και η προηγού-

μενη Διοίκηση είχε ασχοληθεί και εμείς

ασχοληθήκαμε. Εμείς πήγαμε και λίγο πιο

κάτω. Ολοκληρώσαμε ένα φάκελο. Τεκμη-

ριωμένο από 78 στοιχεία. Ξεκινήσαμε από

τη διανομή του 1929, αποδείξαμε ότι το

διάστημα του 1993 αποδεσμεύθηκαν κά-

ποια, αποδείξαμε ότι υπήρχε οικισμός πριν

την καθιέρωση της Β’ ζώνης Υμηττού, απο-

δείξαμε ότι η ομηρία αυτή δεν μπορεί να

συνεχιστεί. Χωρίς δημόσιο σχολείο, χωρίς

αθλητικές εγκαταστάσεις.

Είμαστε αποφασισμένοι και θα το κάνουμε

σαν Δήμος. Εχουμε έννομο συμφέρον και

θα φτάσουμε μέχρι τα Ευρωπαϊκά Δικαστή-

ρια. Οι υποσχέσεις που έρχονται προεκλο-

γικά είναι θετικές για το Χέρωμα και δεν

σας κρύβω ότι σε Νομαρχιακό Επίπεδο αλ-

λά και πιο πάνω, όλα τα κόμματα, έχουν τα-

χθεί θετικά στο θέμα του Χερώματος.

Αντιπλημμυρικά έργα

Από το 2007 υπάρχουν πέντε μελέτες ομ-

βρίων που πλήρωσε ο Δήμος με δικούς του

πόρους. Καταθέσαμε στο ΠΕΡΠ Αττικής

για το θέμα αυτό και κυνηγώντας το μέσα

από τη Νομαρχία αυτή τη στιγμή έχει ανα-

τεθεί σε μεγάλο μελετητικό γραφείο η

υδραυλική μελέτη του ρέματος του Κόρμπι.

Αν κάποιος πάει αυτή τη στιγμή θα δει ότι

γίνονται γεωτρήσεις.

Σε λίγο θα ακολουθήσει και η οριοθέτησή

του. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μέχρι

Φεβρουάριο – Μάρτιο θα είναι έτοιμες.  

Βρήκαμε μία ανενεργό Δημοτική επιχείρη-

ση. Την εξυγιάναμε και αυτή τη στιγμή πε-

ριμένουμε το ΦΕΚ για να οριστεί και το Δι-

οικητικό της Συμβούλιο.

Η Δημοτική Συγκοινωνία δεν υπήρχε στο

Δήμο Βάρης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2

πούλμαν μικρά και ένα μεγάλο. Περιμένου-

με και ένα μεγάλο από την ΕΘΕΛ και έχου-

με οργανώσει δρομολόγια στα σχολεία με

τη Δημοτική Συγκοινωνία.

Μπορεί να χρειαζόμαστε κι άλλα, αλλά

προχωράμε. Σε λίγο θα μπουν 75 στάσεις

σε όλο το Δήμο. Μπήκαν 45 χάρτες που

δείχνουν την περιοχή πού μπορείς να πας.

Σιγά σιγά ολοκληρώνεται.

Το Θέατρο στη Γούρνα είχε γίνει σκουπιδό-

τοπος. Εμείς προχωράμε στην άδεια. Σε

πρώτη φάση ενεργοποιούμε ένα κονδύλι

για να καθαριστεί και να γίνει πλατεία. Δεν

σας κρύβω ότι το όνειρό μου είναι να γίνει

έστω και σαν πεδιάδα και να μπαίνουν κα-

ρέκλες και εξέδρα και να γίνει εκεί παρά-

σταση του χρόνου το καλοκαίρι. Αυτός εί-

ναι ο στόχος μας.

Γίνεται ένα ωραίο σχέδιο με 900 θέσεις, με

ανάπλαση του χώρου, με χώρο στάθμευ-

σης. Ενώ στην πρόταση του ΟΡΣΑ είχε

προταθεί να παραμείνει Β’ ζώνη, εμείς κα-

ταφέραμε να εξαιρεθεί το κομμάτι του θε-

άτρου και να μείνουμε στην ίδια κατάσταση

κι έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πα-

ρασκήνια κλπ.

Κυκλοφοριακή μελέτη

Η κυκλοφοριακή μελέτη έχει μείνει λίγο πί-

σω. Θα προτείνουμε σε λίγες ημέρες την

κυκλοφοριακή μελέτη του Διλόφου. Είναι

ένα θέμα που δεν έχει προχωρήσει, όπως

το θέλαμε.

Η κατασκευή Δημοτικού κτιρίου, ΚΕΠ και

ΚΑΠΗ ήταν οι στόχοι που είχαμε βάλει και

τους έχουμε προχωρήσει.

Δημοτικό Κτίριο: πολλά έχουν ειπωθεί. Η

αρχική σκέψη ήταν να απαλλαγούμε από

τα ενοίκια και να αποκτήσουμε επιπλέον

χώρους με την κατασκευή του Δημαρχείου.

Να εγκατασταθεί και το ΚΕΠ και το ΚΑΠΗ.

Ο στόχος είναι καθαρός.  Η άδεια είναι

έτοιμη, πληρώσαμε και τα φορολογικά. 

Σε ποιο Δήμο από τις τρεις Αντιδημαρχίες

είναι η μία Κοινωνικής Μέριμνας. Εμείς κά-

ναμε την υπέρβαση, κάναμε κοινωνική μέ-

ριμνα.

118 Δημότες μας βρήκαν δουλειά από

εμάς.

Εγγεγραμμένοι 37 άποροι 

Βοηθάμε 95 άπορες οικογένειες. 

Πήγαμε την Αιμοδοσία σε άλλα επίπεδα.

Την βρήκαμε χρεωμένη και σήμερα έχουμε

πλεόνασμα, ενώ έχουμε βοηθήσει πολλούς

συνανθρώπους μας.

Στην οικονομία δεν είμαστε όπως θα θέλα-

με. Ούτε ο Δήμος μας έχει πηγές πλούτου

για να έχουμε επάρκεια. Κοιτάξαμε να πλη-

ρώνουμε τα έξοδά μας.

Προσπαθούμε με το τεχνικό προσωπικό

του Δήμου να κατασκευάζουμε πράγματα

που άλλες φορές γίνονταν με αναθέσεις

και έφευγαν χιλιάδες ευρώ.

Πολιτισμός

Στον πολιτισμό καταφέραμε με τα μισά

χρήματα απ’ όσα διέθετε η προηγούμενη

Δημοτική Αρχή να πετύχουμε  το ακατόρ-

θωτο. Εχουμε ερασιτεχνική δημιουργία,

έχουμε όλες τις σχολές: χορό, μουσική τα

πάντα. 

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον Δήμαρχο Βάρης
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Για την Παιδεία, ένα θέμα που δεν ενδια-

φέρθηκε κανείς.

Εμείς καταφέραμε να φτιάξουμε 3 αίθου-

σες μέσα σε λίγες εβδομάδες και να λύ-

σουμε το  πρόβλημα στο 1ο Γυμνάσιο. 

Αναφέρθηκε ακόμη στον αθλητισμό, στην

3η ηλικία, στο ΚΑΠΗ που έχει πραγματο-

ποιήσει πολλές εκδηλώσεις, στην Ανακύ-

κλωση η οποία πάει πολύ καλά. 

Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραμμα αυτό γινόταν με το Δήμο

Βούλας, ο οποίος όμως δεν ανταποκρίθηκε

για κάποιους λόγους που εγώ δεν θεωρώ

σοβαρούς.

Εγκαταλειφθήκαμε κοινώς πέρυσι. Κατα-

φέραμε όμως φέτος να δημιουργήσουμε

το δικό μας «Βοήθεια στο Σπίτι» και σήμε-

ρα εξυπηρετούμε με 4 άτομα προσωπικό,

113 δημότες μας. 

Λιμάνι 
Άλλο μεγάλο θέμα που δεν είχε κοιτάξει

ποτέ κανείς. Επανακαθορισμός αιγιαλού.

Ξέρετε πού φθάνει η θάλασσα; Στο Εσπλα-

νάντ πάνω από το δρόμο. Εμείς είμαστε

σχεδόν στην αρχή της επίλυσης αυτού του

προβλήματος.

Είναι χιλιάδες τα προβλήματα, αλλά προ-

φανώς, κάποιοι που μας κρίνουν και πάρα

πολύ αυστηρά δεν ξέρουν σε τι μονοπάτια

έχουμε μπει και τι έχουμε καταφέρει.

Καθαριότητα
Πέστε μου φέτος έναν Δήμο που να ήταν

αυτό το καλοκαίρι πιο καθαρός από τη Βά-

ρη. Ξεκινήστε από τα όρια της Βουλιαγμέ-

νης προς το Ρίμπας και κοιτάξτε τα πεζο-

δρόμια. Τα πεζοδρόμια που είναι και ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ. Στα λιμανάκια, στις Αλκυονίδες,

στις Συκιές. Δεν θα βρείτε ούτε χαρτάκι.

Και προχωρήστε παρακάτω και κοιτάξτε

από το Ρίμπας και κάτω να δείτε τι σκουπί-

δι υπάρχει. 

Η οδοποιία της Μηλαδέζας
Πρέπει να γίνουν τα έργα υποδομής. Αυτοί

οι δρόμοι. Δύο οδοποιίες βρίσκονται στη

φάση της υλοποίησης. Από 2.200.000 ευρώ

η κάθε μία. Ηδη ο ένας βρίσκεται στη φάση

της τεχνικής έγκρισης του δανείου. Η άλλη

φάση θα ακολουθήσει με την κατασκευή

κυρίως της Μηλαδέζας και η επόμενη για

δρόμους του Δήμου.

Κλείνοντας δε απευθυνόμενους στους εκ-

προσώπους του Δήμου τόνισε: Αν θέλετε να

βοηθήσετε τον τόπο και τους δημότες μας,

πρέπει να δείχνετε τα πράγματα σε βάθος.

Πρέπει τις πληροφορίες να τις ψάχνετε.

Άννα Μπουζιάνη

Παναγιώτη Καπετανέα στον Τύπο

Παρευρέθησαν οι εκπρόσωποι των εφημερίδων: 

Αννα Μπουζιάνη (Εβδόμη), Ν. Σκαρβελάκης (Μίτος), Δη-

μήτρης και Εφη Φιλιπποπούλου, (Παλμός), Αργυρόπουλος

(τα νέα της Βάρης), Στέλιος Δρογώσης (Αττικό Φως).

Ο Ν. Σκαρβελάκης αναφερό-

μενος στο Χέρωμα της Βάρης.

Είπε ότι ίσως έχασε τη μεγάλη

ευκαιρία, αν πέρναγε η Βάρης-

Κορωπίου πάνω από το Χέρω-

μα, θα έμπαινε κι αυτό στο

σχέδιο πόλης. Σήμερα μόνο με

κοινωνική πολιτική μπορεί να

λυθεί.

Μονότερμα έπιασε τον Δήμαρχο η εκπρόσωπος της ΕΒΔΟ-

ΜΗΣ, ζητώντας απαντήσεις σε όλα σχεδόν τα θέματα. Πρό-

θυμα όμως, απάντησε, χωρίς υπεκφυγές. 

Αννα Μπουζιάνη: Κύριε Δήμαρχε για την παραλία, που
αναφερθήκατε, το Do it και τα άλλα πού ανήκουν;
Δήμαρχος: Ανήκουν στην Ανατολική παραλία, αλλά έχουν

συμβάσεις μέχρι το 2011.

Α.Μ.: Δηλαδή μέσα στη διεκδίκησή σας ανήκει κι αυτό το
κομμάτι; Γιατί από την πολιτική σας δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
Θα μπορούσατε να έχετε έναν έλεγχο στους επιχειρημα-
τίες, να μη λειτουργούν ασύδοτα.
Δήμαρχος: Ο αιγιαλός είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά δεν είναι

μόνο δικό μας θέμα. Όπως σας είπα υπάρχουν συμβάσεις.

Το να ρίξουμε τα συρματοπλέγματα δεν ξέρεις στο μέλλον

τι μπορεί να συμβεί. Δικός μας στόχος μας είναι η ανατολι-

κή παραλία, να την καθαρίσουμε να την ομορφύνουμε.

Α.Μ. Για το Δημοτικό κτίριο κύριε Δήμαρχε, το βλέπετε να
γίνετε επί των ημερών σας; 
Δήμαρχος: Θα στενοχωρήσω κάποιους και φίλους. Εγώ ξε-

κίνησα ένα Δημοτικό κατάστημα και σ’ αυτή τη φάση έπρε-

πε να εξοικονομηθεί το κονδύλι το οποίο θα μπορούσε να

χτίσει το Δημοτικό κατάστημα. Πέσαμε στη γραφειοκρατία,

αλλά τελικά, βγάλαμε την άδεια. Στη συνέχεια θεώρησα ότι

δύο οικόπεδα του Δήμου, τα οποία αποκτήθηκαν επί δικής

μου θητείας, να τα πουλήσουμε για να χτίσουμε το Δημοτι-

κό κατάστημα. Ηταν η τελευταία μας λύση.

Όμως βρήκαμε άλλη λύση, από την πράξη εφαρμογής του

καταστήματος Goody’s και ξεκινάμε με το κονδύλι αυτό.

Α.Μ. Επειδή κατηγορηθήκατε για τα δύο αυτά οικόπεδα ότι
ξεπουλάτε την περιουσία του Δήμου, έχετε απομακρυνθεί

απ’ αυτή την ιδέα σήμερα. Τι σκοπεύετε να κάνετε. 
Δήμαρχος: Εγώ σας λέω ότι στο τέλος της θητείας μου, όχι

μόνο θα έχω αυτά τα οικόπεδα αλλά θα έχω και άλλα. Και

θυμηθείτε να με ρωτήσετε του χρόνου προεκλογικά. Αλλω-

στε για ποιο σκοπό τα ήθελα. Για να φτιάξω τη Μηλαδέζα,

που το δικαιούνται οι άνθρωποι, αλλά βρήκα άλλη λύση.

Α.Μ.: Για το Λιμάνι, το βάλατε μπροστά στην αρχή της θη-
τείας σας. Φτάνετε σχεδόν στην εκπνοή της Δημοτικής
σας Αρχής και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν θεωρείτε ότι έχε-
τε κάποια ευθύνη γι’ αυτό;
Δήμαρχος: Την ευθύνη θα την κρίνετε εσείς. Εμείς πραγμα-

τικά ξεκινήσαμε σαν Δημοτική Επιχείρηση, αλλά σταμάτησε

γιατί δεν είχαμε χερσαία ζώνη που ήταν απαραίτητη για τη

διοίκηση του Δήμου Βάρης για να μπορέσει να ζητήσει κον-

δύλι από το Υπουργείο.  Βρήκαμε πολλά εμπόδια. Βρήκαμε

την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (ΚΥΔ). Βρήκαμε επέ-

κταση του Λιμενοβραχίονα χωρίς άδεια και  τα γραφεία επί-

σης χωρίς άδεια.

Τώρα έχει ήδη έρθει η Επιτροπή για τον επανακαθορισμό

του αιγιαλού, έχουμε περάσει από την πρώτη φάση και πά-

με στην Ολομέλεια, γιατί έγκαιρα είχαμε υποβάλει τα χαρ-

τιά μας για αδειοδότηση κάποιων έργων που είχαν γίνει αυ-

θαίρετα.

Εχουμε 100.000 € για τον λιμενοβραχίονα και δεν μπορού-

με να τον φτιάξουμε γιατί παρεβαίνει η ΚΥΔ.

Δεν έχω φταίξει, είναι ένα θέμα που τραβάει, όχι ότι δεν

εστίασα σ’ αυτό.

Α.Μ.: Ακούγεται στην πόλη και έχει φανεί λίγο κύριε Δή-
μαρχε, ότι δεν ήσασταν έτοιμοι να αναλάβετε τα καθήκο-

ντα ενός Δήμου. Δεν είχατε κάνει μια προετοιμασία για  να
μπορέσετε ως Δημοτική Αρχή να λειτουργήσετε την επό-
μενη ημέρα. Τι λέτε γι’ αυτό;
Δήμαρχος: Αυτό είναι ένα κολπάκι που διαδίδεται από κά-

ποιους έντεχνα. 

Βλέπουν μια Δημοτική Αρχή που όχι μόνο αντιμετωπίζει τα

προβλήματα αλλά τα αντιμετωπίζει και σωστά. Από την πρώ-

τη στιγμή προχωρήσαμε να κάνουμε καταγραφές, προτείνα-

με 26 άτομα για μόνιμο προσωπικό, επανδρώνεται η Δημο-

τική Αστυνομία και προχωράμε. Εχουμε αντιμετωπίσει όλα

τα θέματα ανεξάρτητα αν βρήκαμε, μη το πω χάος. 

Μπήκαμε μέσα σε ένα Δήμο γνωρίζοντας τα προβλήματα.

Μπορεί να μην είχαμε άτομα έμπειρα, αλλά είχαμε 3-4 άτο-

μα δημοτικούς συμβούλους από την εποχή της αντιπολίτευ-

σης που ζούν εδώ στη Βάρη.

Α.Μ.: Και ένα τελευταίο κύριε Δήμαρχε. Η καθαριότητα που
όπως λέει ο κόσμος έχετε χαλαρώσει από τον πρώτο χρό-
νο της θητείας σας και δεν έχετε την ίδια αντιμετώπιση σή-
μερα.
Δήμαρχος: Και εκεί έχουμε παρεξηγηθεί. Πράγματι στην αρ-

χή όταν αναλαμβάνεις καθήκοντα είσαι πιο ζωντανός, πιο

φρέσκος, στην πορεία μπορεί να κουραστείς, μπορεί να πε-

ριμένεις κάτι που δεν σου ήρθε, κάναμε  μία κοιλιά.

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς όμως ότι φέτος είχαμε

μία καθαριότητα που δεν υπάρχει στους γύρω Δήμους. Εγώ

γυρίζω και στα Καλύβια και στη Βούλα και  αλλού.

Εχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν υπήρχε μηχανολογικός εξοπλι-

σμός. Και βρήκαμε μία προμήθεια του Θησέα 550.000

μπλεγμένη, στα δικαστήρια. Μέχρι τέλος του Γενάρη όμως

σας λέω ότι θα έχω τρία απορριμματοφόρα καινούρια, τον

μηχάνημα για το καθαρισμό των κάδων, ένα τριαξονικό και

δύο ανατρεπόμενα. Περίπου δώδεκα καινούρια αυτοκίνητα

εξοπλισμό, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό.

Σε ερώτηση του Στ. Δρογώση ποια είναι η σχέση του με

τους φορείς της πόλης απάντησε ότι  είναι γνωστά τα προ-

βλήματα. «Η συνεργασία με τους φορείς εξαρτάται και από
τα δύο μέρη. Μέχρι στιγμής προσπαθούμε να ικανοποιήσου-
με τουλάχιστον αυτά που μπορούμε ως Δημοτική Αρχή».

Και έχει γίνει αρκετό έργο στο κομμάτι αυτό, τόνισε απα-

ριθμώντας έργα σε διάφορα μέρη του Δήμου, αν και δεν ήρ-

θαν οι επιχορηγήσεις 

«Οι σύλλογοι καλά κάνουν και ζητούν, αλλά να βάλουν και

λίγο το χεράκι τους». Και περιέγραψε όταν το 1980 ήταν σε

κάποιο σύλλογο τοποθετούσαν μόνοι τους πινακίδες, μά-

ζευαν σκουπίδια.

Και ο λόγος στον τύπο
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουν

πολιτικό λόγο. Αντιλαμβάνονται την πολιτική σαν τε-

χνική  διαχείρισης ή διεκδίκησης της εξουσίας».

Χρήστος Γιανναράς

Έχω σαν αρχή να αποφεύγω τις πολιτικές τοποθε-

τήσεις και ιδιαίτερα τον στρατευμένο πολιτικό λόγο,

που ο θεός μόνο γνωρίζει τι ανόσιους σκοπούς και

συμφέροντα υπηρετεί. Το κλίμα όμως των ημερών

απαιτεί και εξωθεί σε μια γενικότερη τοποθέτηση αν

και τα ερωτηματικά για την όποια διατυμπανιζόμενη

εμπιστοσύνη που αδυσώπητα προβάλουν, φοβίζουν

την σκέψη. Στον πολιτικό δημόσιο άνθρωπο η υπό-

σχεση του, πρέπει να είναι όρκος. Όρκος που βγαί-

νει από το “έρκος των οδόντων’’*, μετά από προσε-

κτική μελέτη. Εάν ο όρκος δεν υλοποιηθεί, το υπε-

σχημένο θα πρέπει να ακολουθήσει την οδό της εύ-

λογης  και ειλικρινούς απολογίας. Και  εξυπακούεται

ότι η αιτιολογημένη  απολογία, δεν θα πρέπει να γί-

νεται κατά συρροήν και εις το διηνεκές. Το όλως

αντίθετο συμβαίνει στον έρωτα, που όπως αναφέρει

ο Πλάτων στο “Συμπόσιο’’ δια λόγου  Παυσανία, όλα

επιτρέπονται. Ψέματα ασύστολα και “ανεξόφλητοι’’

όρκοι με ένα και μόνο σκοπό, την επίτευξη του προ-

γραμματισμένου στόχου: την κατάκτηση του ερωτι-

κού αντικειμένου. Εδώ τώρα επέρχεται και η σύγχυ-

ση. Ασπούδαχτοι  ως γνωστόν ένιοι  των επίδοξων

πολιτευομένων – οι αργότερον καθεύδοντες αρειμα-

νίως εις τα έδρανα της βουλής η αναιτίως και ασυ-

στόλως και κατ΄επανάληψιν αναγραφόμενοι εις το

σχετικόν των ατακτούντων και επι τούτοις απουσιο-

λόγιον-  άγονται και φέρονται πολιτικά ανεύθυνα και

παντελώς ξεδιάντροπα καταπατούν τους δοθέντες

δημόσια όρκους τους. Επίορκοι που δεν σεμνύνο-

νται να πούν εκείνο το πιο απλό «Βρέ παιδιά λάθος

κάναμε. Αλλιώς τα περιμέναμε και αλλιώς μας ήρ-

θαν». Αλλά ψάχνει ο ένας να βρεί στον άλλο το πα-

ρελθόν του, που το βαφτίζει αμαρτωλό. Αλλά προ-

σπαθούν να πείσουν πως ο ήλιος ανατέλει στη δύση

και πως ο ήλιος στρέφεται γύρω από τη γη. Γιατί αυ-

τό τους επέβαλε το “κόμμα”. Και από την άλλη μεριά

οι χειροκροτητές κομπάρσοι, επαινούν και επιβρα-

βεύουν τις ανόσιες πράξεις. Και δυστυχώς σε όλα

αυτά ο σισύφειος λαός αγωνίζεται μάταια να στε-

ριώσει τον λίθο της δημιουργίας και εθνικής ανάκαμ-

ψης. Όλοι μας είπανε πως το τούνελ είναι βαθύ και

μακρύ. Μας το ‘πανε χιλιάδες στόματα για να το εν-

στερνιστούμε καλά. Και μας έχωσαν “όλους εμάς”

μέσα σε αυτό βαθειά να βλέπομε το ονειρεμένο

φεγγερό τρυπάκι που πώς γίνεται χρόνια και μα-

κραίνει ενώ “αυτοί”  μένουν  από έξω και λιάζονται

με τις οff shore, αυτές  - βρε παιδιά - τις  έξω από το

τούνελ φιλανθρωπικές εταιρείες.               

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––

Βοηθήματα

*Από το στόμα. Ομηρική φράση.

1) Πλάτωνος Συμπόσιον Εκδ. Εστίας 2000

2) Πλάτων “Πολιτεία” Εκδ. Πόλις 2002

3) Χρ. Γιανναράς “Η Παρακμή ως Πρόσκληση” Εκδ.

Νέα Σύνορα Λιβάνη 1999.

Επιφυλλίδες 

πολιτικής ιδεολογίας

Επιτυχία του Α.Τ. Βουλιαγμένης

Τους ...τσίμπησαν σε περιπολία

Απόπειρα κλοπής μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών

ματαίωσαν άντρες του Α.Τ. Βουλιαγμένης, στις 6.05 το

πρωί του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, στο σούπερ μάρκετ

Βασιλόπουλος στη λεωφόρο Βάρης, όταν διαπίστωσαν

ότι εντός του καταστήματος υπήρχαν άτομα που χρησι-

μοποιούσαν τροχό και άλλα εργαλεία. Το πλήρωμα του

περιπολικού ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα και ζήτησε

ενισχύσεις, ενώ ταυτόχρονα κινήθηκαν προς καταδίωξη

των τριών δραστών-ηλικίας 25-35 ετών-οι οποίο εκείνη

την στιγμή, αντιληφθέντες προφανώς την παρουσία των

αστυνομικών εγκατέλειψαν την προσπάθεια διαρρήξεως

του ΑΤΜ και ετράπησαν σε φυγή προς παρακείμενη δα-

σώδη περιοχή.

Κατά την καταδίωξη των δραστών τραυματίσθηκε ελα-

φρά στο αριστερό πόδι και στο δεξί χέρι ο αστυφύλακας

Β.Κ. και διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ τελι-

κά συνελήφθη ο ένας δράστης, αφού οι άλλοι δύο κατά-

φεραν να διαφύγουν εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι. Λίγο

αργότερα ανευρέθηκε από τους αστυνομικούς σε από-

σταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο του συμβά-

ντος το κλεμμένο αυτοκίνητο μάρκας Audi, το οποίο οι

δράστες είχαν κλέψει την προηγούμενη μέρα από την

εταιρεία AUTO HELLAS στην Κηφισιά.

Οι δύο διαφυγόντες την σύλληψη αναζητούνται και η

αστυνομία πιστεύει ότι η σύλληψή τους είναι θέμα χρό-

νου.

Με την ευκαιρία αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι συχνή η

καθημερινή παρουσία, τόσο περιπολικού, όσο και πεζών

περιπολιών του οικείου Α.Τ. γύρω από τα σχολεία και την

αγορά της Βουλιαγμένης, γεγονός που έχει αποσπάσει

τα επιβραβευτικά σχόλια των κατοίκων, ενώ δεν έχει πε-

ράσει απαρατήρητη και η άψογη συμπεριφορά του προ-

σωπικού του Α.Τ. κατά την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Γ.Δ.Ρ.  

Ολίγα περί Νενέκου
(κατόπιν απαιτήσεως αναγνωστών)

Στο άρθρο μου του προηγούμενου φύλλου-26 Σεπτεμ-

βρίου-αναφέρθηκα σε Νενέκους. Οφείλω, όπως μου

επισημάνθηκε από πολλούς αναγνώστες, μιά επεξήγη-

ση κι έτσι αναγκαστικά θα μπω στα χωράφια του φίλου

Γιάννη Κορναράκη, αφού ο Νενέκος-συνώνυμος στους

Νεοέλληνες του αρχαίου Εφιάλτη, δηλαδή του προδό-

τη, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Στους περισσότερούς μας

είναι γνωστός από τις αναφορές σε αυτόν του αείμνη-

στου αγωνιστή της Δημοκρατίας Βαγγέλη Γιαννόπου-

λου, όταν ήθελε να αναφερθεί σε προδότες.

Ο Δημήτρης Νενέκος υπήρξε ένας από τους ισχυρότε-

ρους Πελοποννήσιους προκρίτους και οπλαρχηγούς

της Εθνεγερσίας του 1821. Καταγόταν από την Ζου-

μπάτα, ημιορεινό χωριό της Αχαϊας και κατά τους πρώ-

τους χρόνους της Επαναστάσεως είχε διακριθεί για

την γενναιότητά του. Όμως μετά την προκήρυξη από

τον Ιμπραήμ το 1827 του διαβόητου «προσκυνήμα-

τος», ο Νενέκος αφού έλαβε πλήθος ανταλλαγμάτων

από τον Αιγύπτιο στρατάρχη, όχι μόνο προσκύνησε ο

ίδιος, αλλά ανέλαβε να πείσει και άλλους οπλαρχη-

γούς και προκρίτους να υποταχθούν, εκθέτοντας έτσι

σε θανάσιμο κίνδυνο την ήδη ψυχορραγούσα Επανά-

σταση.

Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο ο Θεόδωρος Κολοκο-

τρώνης επικήρυξε τον Δημήτρη Νενέκο ως προδότη

του Αγώνα με συνέπεια να φονευθεί από τον αγωνιστή

Σαγιά. Μετά από αυτή την παραδειγματική τιμωρία του

Νενέκου οι περισσότεροι από τους οπλαρχηγούς που

είχε πείσει να προσκυνήσουν τον Ιμπραήμ, επανήλθαν

στον Αγώνα. Δυστυχώς την σήμερον ενώ έχουμε πή-

ξει στους Νενέκους, εξέλειπαν παντελώς τόσον οι Κο-

λοκοτρώνηδες, όσον και οι Σαγιάδες. 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Χρεωμένοι με μπροστάτζες 

τάζουν να μας ...νοικοκυρέψουν! 

Ολη την προεκλογική περίοδο, ακούμε, πώς θα μας κυβερνή-

σουν τα δύο μεγάλα κόμματα με βάσει την οικονομία. Δηλα-

δή πώς θα τα βολέψουν καλύτερα για να μην πατώσουμε σαν

χώρα μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση και να βγούμε

γρηγορότερα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα.

Όμως, και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πάρει τις επιχορη-

γήσεις τους με δάνειο τραπέζης, μέχρι το 2012 η Νέα Δημο-

κρατία και μέχρι το 2016 το ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Δηλαδή έχουν ξοδέψει

τα λεφτά τους σε βάθος μιας πενταετίας τουλάχιστον.

Και, ενώ δεν έχουν ρυθμίσει τα οικονομικά του οίκου τους,

υπόσχονται ότι θα νοικοκυρέψουν όλους εμάς τους Ελληνες!

Πόσο αφελείς είμαστε, αλήθεια!

Εις υγείαν των κορόιδων!

Και ενώ κονταροχτυπιούνται στα παράθυρα και στα μπαλκόνια, οι

πρόεδροι των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλού τα βρίσκουν μια χαρά!

Ετσι 24 ώρες μετά την αναγγελία των εκλογών, τα δύο μεγάλα

κόμματα, διόρισαν δικά τους παιδιά ένθεν και ένθεν ως υπαλλή-

λους στη Βουλή με 16 μήνες μισθούς το χρόνο και τι μισθούς!

Εις υγείαν ημών των κορόιδων.

Δεν έβαλαν μυαλό

Τελευταίες ώρες, έχουν αποδυθεί σε ένα κυνήγι υπογραφών

για να προλάβουν τις εκλογές, να κατοχυρώσουν λάφυρα της

τελευταίας στιγμής που θα δεσμεύει την κυβέρνηση που θα

προκύψει, φοβούμενοι ότι δεν θα είναι αυτοί. Οι γραμματείς

και φαρισαίοι της Ν.Δ.

Ετσι άλλαξαν χρήση στο Κτήμα Καμπά, επιχείρησαν να ξε-

πουλήσουν το Ασκληπιείο Νοσοκομείο (Αβραμόπουλος και

Ε.Ε.Σ.) και πόσα άλλα που δεν βγήκαν στο φως της δημοσιό-

τητας και θα τα μάθουμε μετά τις εκλογές. Όταν θα τα κα-

ταγγέλλουν οι νεοφώτιστοι της νέας Βουλής.
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

κύριε Ρώντα, 

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να

συγχαρώ τόσο εσάς, για την   πρωτοβουλία

διοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας στο

Ασκληπιείο της Βούλας με

θέμα τις επιπτώσεις που

προκλήθηκαν στην υγεία

των Ελλήνων αγωνιστών

από την έκθεσή τους σε το-

ξικές ουσίες που χρησιμο-

ποίησε «Ο Αττίλας»  κατά

την εισβολή του στην Κύ-

προ, όσο και τον Διοικητή

του Ασκληπιείου για την αποδοχή της πρότα-

σής σας. 

Θεωρώ ότι η ημερίδα αυτή αποτελεί : 

• Εφαλτήριο επίδειξης κοινωνικής και ανθρωπι-

στικής ευαισθησίας  στους Έλληνες αγωνιστές

της Κύπρου. 

• Ελάχιστο Φόρο Τιμής, ευγνωμοσύνης και μνή-

μης σε αυτούς που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν

και θυσιάστηκαν  «υπέρ βωμών και εστιών», αλ-

λά και σε αυτούς που βασανίζονται ακόμα ψυ-

χικά και σωματικά από τη συστράτευσή τους

στον αγώνα των Ελληνοκυπρίων.  

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο αγώνας  των Ελ-

λήνων αγωνιστών της Κύπρου κατά της τουρκι-

κής εισβολής, αναδεικνύει τα ιδανικά της ελευ-

θερίας και της αξιοπρέπειας  τα οποία  παραπέ-

μπουν στη δύναμη των αξιών που έχει ο Ελλη-

νισμός, χαιρετίζω για μια ακόμη φορά για την

πρωτοβουλία σας αυτή.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί

αόρατος θίασος να περνά

με μουσικές εξαίσιες, με φωνές –

την τύχη σου που ενδίδει πιά, τα έργα σου

που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου

που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις.

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,

αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει.

(Κωνστ. Καβάφης «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»)

Φτωχέ μου Κώστα,

Πού είν’ η νιότη που ‘λεγε πως θα γινόσουν άλλος; Πού είναι

οι ιαχές θριάμβου των Νεοδημοκρατών, τότε τον Μάρτη του

2004; Όταν η εξουσία ξαπλωμένη νωχελικά στο ντιβάνι σαν

την οδαλίσκη του Γκόγια, σου έγνεφε αισθησιακά να την πά-

ρεις και να την γευτείς.

Θυμάσαι εκείνη τη σημαδιακή μέρα στου Μπαϊρακτάρη; Όταν

ως Ολύμπιος Ζεύς εξαπέλυες τους κεραυνούς σου κατά των

νταβατζήδων της διαπλοκής, ευφραινόμενος από την τσίκνα

των ψητών και της χρυσής ρετσίνας το κελάρυσμα. Κάποιοι

ισχυρίστηκαν πως βροντούσε τότε πάνω απ’ την Ακρόπολη.

Ήταν οι νταβατζήδες που κάγχαζαν, αλλά ποιός πρόσεχε;

Πώς πέρασαν πεντέμισυ χρόνια; Σαν όνειρο. Σαν εφιάλτης

μάλλον.

Δεν τα ‘θελες, ήσυχο παιδί εσύ, τέτοια μεγαλεία με μαύρες

σκοτούρες φορτωμένα. Έτσι μου σφυρίξανε κάτι πουλάκια

που ξέρουν πολλά. Σπρωχτό σε βγάλαν αρχηγό της Ν.Δ. το

’97. Ας όψονται οι λοχαγοί. Τώρα σε βρίζουν κι από πάνω. Σε

σένα τα φορτώνουν όλα. «Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύ-

εται». Βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, σε ζώ-

σανε τα φίδια κανα-δυό φορές πριν το επικό 2004. όπως τό-

τε που μεσ’ στην καλή χαρά θαρρούσες πως μόνος εσύ ήσουν

ο εκλεκτός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη σύνοδο της Λέ-

σχης Μπίλντερμπεργκ το 1998 στη Σκωτία. Κι εκεί που μιλού-

σαν οι τρανοί για το μέλλον της ανθρωπότητας, ρίχνεις μιά

ματιά δεξιά κι εκεί λίγα καθίσματα πιο πέρα, ποιός καθόταν;

Ο Γιωργάκης! Κούνησες πέρα-δώθε το αρχηγικό σου κεφάλι

σαν να ‘θελες να διώξεις την ενοχλητική εικόνα και τα δυσ-

νόητα ερωτήματα που γεννούσε. Δεν κατάλαβες τότε. Τώρα

βέβαια έχεις καταλάβει, αλλά είναι αργά.

Ή τότε στις εκλογές του 2000 που φρεσκάριζες το καλό σου

κοστούμι  κι ετοιμαζόσουν να βγεις στο μπαλκόνι και να κα-

ταγγείλεις τον Σημίτη για την καραμπινάτη εκλογονοθεία με

τους Ρώσους ψηφοφόρους και τα πλαστά εκλογικά βιβλιάρια.

Ακόμα πονάει τ’ αυτί σου από το τράβηγμα που σου τίναξε ο

καλός μπάρμπα-Σαμ. «Δεν ήρθε η ώρα σου Kostas. Ο άλλος

έχει να μας τελειώσει κάτι δουλίτσες ακόμα. Κάνε τέσσερα

χρονάκια υπομονή και μετά είναι η σειρά σου».

Και ήρθε επιτέλους κι η σειρά σου. Αλλά τι να το κάνεις; Από

πότε έχεις να κοιμηθείς ήσυχος το βράδυ; Δίχως τον φόβο

ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα ‘ναι ο Ανδριανός ή ο Αγ-

γέλου. «Ο Ζαχόπουλος πήδηξε από το μπαλκόνι. Κυκλοφορεί

κι ένα dvd στην πιάτσα με εκμυστηρεύσεις του» -Σκοτώθηκε;

Όχι, μάλλον θα την σκαπουλάρει. –Φτού! Άντε τώρα να κυ-

βερνήσεις κράτος με τις εξομολογήσεις του Ζαχόπουλου

στην τριανταπεντάχρονη να κυκλοφορούν στις μυστικές υπη-

ρεσίες, ημεδαπές κι αλλοδαπές. 

Έκανες και το ολέθριο σφάλμα με τον ρώσικο αγωγό δίχως

να δώσεις έναν και στους Αμερικάνους. Και το πληρώσαμε με

το κάψιμο της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. 270 εστίες

ταυτόχρονα, είναι λίγο δύσκολο να τις καταφέρει η κυρα

Μελπομένη που πήγε ν’ ανάψει το καντηλάκι στην άκρη του

δρόμου.

Έκανες πολλά που δεν έπρεπε, αλλά κυρίως, δεν έκανες πολ-

λά που έπρεπε. Εν κατακλείδι τα έκανες μαντάρα παντού.

Όπως ας πούμε, δεν έπρεπε να ανεχθείς δυαρχία στο κόμμα

και την κυβέρνηση. Κι ο μπάρμπας σου εκβιάστηκε να πάρει

τον μπαμπά της στην κυβέρνησή του, αλλά δεν τον έβαλε και

στον κόρφο του. Η μεγαλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσες

να προσφέρεις στην χώρα θα ήταν να κοντύνεις την πρωθυ-

πουργεύουσα, αλλά δεν τόλμησες ούτε αυτό. Και τώρα θα το

πληρώσουμε όλοι μας. Άσε δηλαδή που θα μας φορτώσεις

και τον Γιωργάκη πρωθυπουργό, που ούτε στα πιο τρελά όνει-

ρά του δεν μπορούσε να το διανοηθεί, να βγεί κι από πάνω η

«Χουριέτ» να πανηγυρίζει πάλι, όπως τότε που έκανες την

Ντόρα υπουργό Εξωτερικών. Τι πρωτοσέλιδο-μούντζα ήταν κι

εκείνο: «Ζήτω ο νέος μας Γιώργος».

Κι όπως λέει ακόμα ο Καβάφης:

...Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,

σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μιά τέτοια πόλι,

πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,

κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι

με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,

ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,

τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου,

κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

Υ.Γ. Τα μεταξωτά βρακιά, θέλουν κι επιδέξιους κ.....

Απολείπειν η εξουσία Κωστάκην

Αγαπητέ Κυριε Ρώντα, 

Έλαβα την από 11ης Σεπτεμβρίου 2009 επιστολήν σας και σας ευχαρι-

στώ.

Θα μου επιτρέψτε να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να στη-

ρίξετε ιατρική ημερίδα στο "Ασκληπιείο" με θέμα την εξέταση των επι-

πτώσεων της χρήσης παρανόμων όπλων από τον Τουρκο βάρβαρο ει-

σβολέα επί των στρατιωτών και πολιτών κατα την παράνομη-βάρβαρη

εισβολή του 1974 στην Ελληνική Κύπρο.

Τα ιδια όπλα χρησιμοποιήθηκαν από τον βάρβαρο Ασιάτη και κατά τις

επιχειρήσεις Μανσούρας - Κοκκίνων τον Αυγουστο του 1964, οταν  πα-

ρανόμως παραβίασαν και τότε την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, στελνοντας την τουρκικη αεροπορία να βομβαρδίσει και με

παρανομες απο το διεθνές δίκαιο [συνθήκη Γενεύης] βομβες Ναπάλμ,

κυρίως τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής. 

Ευρισκόμενος απο την 23η Ιουλίου 1974 δίπλα στους ηρωικούς αγωνι-

στές της ΕΛΔΥΚ, ως Διοικητής του 336 Κυπριακού Τάγματος εθελο-

ντών Κυπρίων πατριωτών, το οποίο συμπολέμησε με την ΕΛΔΥΚ στον

τομέα της Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας -κατά τη διάρκεια του Β' γύ-

ρου της βάρβαρης και παράνομης εισβολής [14 έως μεσημβρίας της

17ης Αυγούστου του 1974]-απο το δεξιόν του στρατοπέδου της ΕΛ-

ΔΥΚ μέχρι και την οδόν Λήδρας, και το οποίον 336 Τάγμα διατήρησε

ανέπαφες τις θέσεις του, χάριν της ηρωικής θυσίας 47 ηρωικώς πεσό-

ντων αξιωματικών και στρατιωτών του και με τον τραυματισμον του-

λάχιστον 120 και πλέον και γνωρίζοντας τότε αλλά και τώρα το ήθος

και την σεμνότητα των αγωνιστών συμπολεμιστών εκείνων των ηρωι-

κών Νεκρών της ΕΛΔΥΚ, σας συγχαιρω και πάλιν για την πρωτοβουλία

σας.

Οι επιζήσαντες στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ , όπως και οι επιζήσαντες συ-

μπολεμιστές μου του 336 Τάγματος τήρησαν και τηρούν με σεβασμόν

την μνήμη των ηρωικών Νεκρών  συμπολεμιστών τους, ένας απο τους

οποίους, ο Μανιάτης Λοχαγός Σταυριανάκος έπεσεν επί του πεδίου

της τιμής ως άλλος Παλαιολόγος , για την τιμήν της Ελλάδας και της

Κυπρου,φτύνοντας όπως όλοι οι συμπολεμιστές μας την προδοσία της

χούντας των Αθηνών. 

Οι επιζήσαντες συμπολεμιστές μας τιμούν με αυτόν τον τρόπο τους

ηρωικούς  πεσόντες συμπολεμιστές και δεν ζήτησαν , ούτε ζητούν τί-

ποτα από την Πολιτεία γιατί δεν είναι επαίτες γιά να υποπέσουν  στον

ψόγο του ποιητού "Ιδιοτέλεια να καρπωθείς το αίμα των άλλων" [Τε-

λευταίος Σταθμός, Γιώργος Σεφέρης, Cavo dei Tireni Ιταλίας, 5η Οκτώ-

βρη 1944, συνοδεύοντας τον Γεώργιο Παπανδρέου προ της αναχωρή-

σεώς τους για τον Πειραιά μετά την απελευθέρωση].

Οι επιζώντες στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ όπως όλοι οι σεμνοί αγωνιστές

όλων των κατά καιρούς αγώνων της Πατρίδας μας για την Ελευθερία

και Δημοκρατία [και ειναι χιλιάδες γιατί δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι εί-

τε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο που να μην έχει νεκρό σε αγώνες]

απλά αγωνίζονται για να τιμά σεμνά η Πολιτεία τον σεμνό ΗΡΩΑ νε-

κρό συμπολεμιστή τους.

Δεν θα απαριθμήσω εδώ τις περιπτώσεις αναλόγων τέτοιων θυσιών,

Απλά θα αναφερθώ στους χιλιάδες Νεκρούς της εποποιίας του υψώ-

ματος 731 κατά την εαρινή επίθεση τον Μάρτη του 1941 όπου τα κόκ-

καλα χιλιάδων ΗΡΩΩΝ είναι ακόμη σπαρμένα στα βουνά της Αλβανίας

καθώς και τη θυσία των χιλιάδων ΗΡΩΩΝ της μεγαλύτερης σε έκταση

και βάθος Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού-φασισμου 1941-

1944, όπου οι περισσότεροι αγωνιστές εξακολουθούν να είναι άγνω-

στοι.

Οι Ηρωικοί Νεκροί του αγώνα της αντίστασης για την Κυπριακή Ελευ-

θερία βρίσκονται σήμερα στην Νήσο των Μακάρων και απαιτούν από

μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για την πλήρη Ελευθερία και Δημο-

κρατία στην μαρτυρική Κύπρο,

Αυτό απαιτούν και οι συμπολεμιστές της ΕΛΔΥΚ γιατί γνωρίζουν ότι

όσοι έπεσαν, έπεσαν για την τιμή της αιωνίας Ελλάδας .Και όπως λέει

ο Αλεξανδρινός ποιητής "Και περισσότερη τιμή τους  πρέπει, γιατί

γνωρίζαν ότι στο τέλος οι Μήδοι θα περάσουν"

Κύριε Ρώντα και πάλι συγχαρητήρια.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Αλευρομάγειρος, 
Αντιστράτηγος ε.α,

Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, 

Διοικητής του 336 Κυπριακού Τάγματος Εθελοντών Πατριωτών κατά τον

Β' Γυρο της  βάρβαρης τουρκικής εισβολής [14-17/8/1974 ], 

στην Πράσινη Γραμμή Λευκωσίας

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Φτάνει η κρίσιμη για πολλούς ημέρα των εκλο-

γών που θα μπορέσουμε να ασκήσουμε το

εκλογικό μας δικαίωμα αν όχι για να ψηφίσου-

με αυτόν που θέλουμε, τουλάχιστον για να

αντιδράσουμε, να δώσουμε ένα μήνυμα ή για

να ψηφίσουμε κάποιον που θα κρίνει αυτόν

που δεν θέλουμε.  

Όσοι χρειαστεί να ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες

πατρίδες τους για να ψηφίσουν ο νόμος τους

στηρίζει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.

27215/1068/19-9-2009 (ΦΕΚ 1994/Τεύχος Β)

Απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, «Χορηγώντας ειδική

άδεια απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση

του Εκλογικού δικαιώματος κατά την ψηφοφο-

ρία της 4ης Οκτωβρίου 2009 για την ανάδειξη

των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου». 

Το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ με κείμενο που μας έστει-

λε ο Άγγελος Φραγκόπουλος, μέλος του Δ.Σ.

της Γ.Σ.Ε.Ε., μας ενημερώνει ότι ισχύουν τα

εξής: 

Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που

χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό από τις

ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες

και βιομηχανίες, και που καλύπτει τον απολύ-

τως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προ-

σωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρου-

σίας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δι-

καιώματος και την επιστροφή του απ΄ αυτόν,

καθορίζεται ως ακολούθως: 

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρ-

μόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας

εργασίας: 

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του

εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100

- 200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1)

εργάσιμης ημέρας. 

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-

400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) ερ-

γασίμων ημερών. 

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χι-

λιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3)

εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολο-

κλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή

τους. 

δ) Και τέλος σε όσους μετακινηθούν σε νησιά,

για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο

αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα

εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την

απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνη-

σης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις

αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες

ημέρες. 

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρ-

μόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας

εργασίας, δεν δίνεται άδεια για απόσταση

100-200 χιλιομέτρων ενώ για όσους μετακινη-

θούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δι-

καιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων,

χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας. 

Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χι-

λιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2)

εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολο-

κλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή

τους. Ενώ τέλος για αυτούς που θα πάνε σε

νησιά,  ισχύει ότι και στην πρώτη περίπτωση. 

Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινού-

νται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 4 Οκτωβρίου

2009 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) εί-

ναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα

ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν

αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παρά-

γραφο της παρούσας. 

Η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με

την ετήσια άδεια μετά αποδοχών. 

Χορήγηση ειδικής άδειας για την

άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Ποιό θηλαστικό όταν

γεννιέται περπατάει

στα τέσσερα... 

μεγαλώνοντας στα

δύο και μετά στα

...τρία;

Το άγχος των γηρατειών συ-

ντροφεύει πολλούς στη πο-

ρεία της ζωής τους. Μόλις πα-

τήσουν την δεκαετία των

...ήντα που τα πρώτα δείγματα

κάνουν την εμφάνισή τους και

οι κινησιακές δυσκολίες ξεκι-

νούν, πολλοί αγχώνονται και

πέφτουν σε κατάθλιψη.

Πότε πραγματικά όμως  αρχί-

ζουμε να γερνάμε;

Η αλήθεια είναι ότι το σώμα

μας γερνάει από τα 24 χρόνια

και μετά και ο εγκέφαλός μας

πέρνει τον κατήφορο από τα

27 μας.

Η καλή πλευρά του θέματος,

είναι ότι οι ικανότητες που πα-

ρακμάζουν στο ενήλικο στάδιο

βασίζονται στη «ρευστή ευ-

φυΐα» την υποκείμενη ταχύτη-

τα επεξεργασίας του εγκεφά-

λου μας. Η λεγόμενη όμως

«αποκρυσταλλωμένη ευ-

φυΐα», η οποία θα μπορούσε

να πει κανείς ότι ισοδυναμεί

με τη σοφία, βαδίζει προς την

αντίθετη κατεύθυνση. Ετσι,

παρ΄ ότι η ρευστή ευφυΐα μας

άγει την κατιούσα, η αποκρυ-

σταλλωμένη ευφυΐα μας εξα-

κολουθεί να αυξάνεται.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι άν-

θρωποι οι οποίοι εξασκούν τον

εγκέφαλό τους με παιχνίδια,

σταυρόλεξα, διάβασμα κτλ, σε

συνδυασμό με την άσκηση του

σώματος (ένας περίπατος, κο-

λύμπι ή κάποιο άλλο χόμπι)

κρατάνε τον οργανισμό τους

σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Με

αποτέλεσμα αντί μεγαλώνο-

ντας να μετατρεπόμαστε σε

έναν ξεχασιάρη, γκρινιάρη και

καταθλιπτικό άνθρωπο να κρα-

τιόμαστε κεφάτοι, ευφυείς και

πιο υγιείς. Άρα ανεξάρτητα απ’

τα χρόνια που κουβαλάμε, “εί-

μαστε όσο φαινόμαστε”.

Τι 30, τι 40, τι 50

Η Αθήνα και τα προάστιά της

βομβαρδίζονται από ένα υπο-

χθόνιο εχθρό από αέρος, που

πολλαπλασιάζεται με γρήγο-

ρους ρυθμούς, προσπαθεί να

εγκατασταθεί στα μπαλκόνια

του σπιτιού μας, μας αφήνει τα

μικρόβιά του και καταπατεί την

ιδιοκτησία μας. Πολλοί έχουν

προσπαθήσει, “χωρίς αποτέλε-

σμα”, να τον απωθήσουν βάζο-

ντας δηλητήριο στα κάγκελα

και στο πάτωμα του μπαλκονι-

ού τους ή στην καλύτερη των

περιπτώσεων, κρεμμώντας CD

που με την αντανάκλαση τυ-

φλώνονται και φεύγουν. 

Ο λόγος για όσους δεν καταλά-

βατε, πρόκειται για τα περιστέ-

ρια και τις δεκαοχτούρες. 

Το άλλωτε σύμβολο της ειρή-

νης που με ένα κλαδί ελιάς στο

στόμα του σήμαινε την ελευθε-

ρία και την ομονίαση, τώρα

“διώκεται” για μόλυνση των χώ-

ρων μας και για παρεμπόδιση

της ηρεμίας των κατοίκων της

μεγαλούπολης. 

Βγαίνοντας απ’ το μετρό λοι-

πόν μια μέρα, μου μοίρασαν

ένα διαφημιστικό φυλλάδιο

που περίτρανα διαφήμιζε τον

“απωθητή περιστεριών”, αυτό

δηλαδή που βλέπετε στην εικό-

να, το οποίο τοποθετείται - και

μάλιστα δωρεάν - στη κουπα-

στή των κάγκελων απωθώντας

έτσι, ή σκοτώνοντας δεν ξέρω,

τα κακόμοιρα τα περιστέρια.

Σλόγκαν του: “Υπάρχει φθηνή

λύση... μια για πάντα!”... Δεν θα

σχολιάσω το προϊόν που εφευ-

ρέθηκε, θα συμβουλέψω μόνο

αυτόν που σκέφτεται να το πά-

ρει, να μην πέσει ο ίδιος στην

...παγίδα.

Καλό θα ήταν να σκεφτούμε λί-

γο την ιστορία απ’ την ανάποδη

μεριά. Μήπως εμείς οι άνθρω-

ποι έχουμε καταπατήσει τον

χώρο τους - όχι μόνο των περι-

στεριών - αναγκάζοντάς τα

έτσι αντί για δέντρα να ψά-

χνουν για μπαλκόνια;

Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να

σκεφτόμαστε ότι σ’ αυτό το κό-

σμο δεν ζούμε μόνοι μας, αλλά

“συγκατοικούμε” με σκυλιά, γα-

τιά, περιστέρια και πολλά άλλα

ζώα;

Λέω εγώ τώρα... 

Επίθεση από αέρος

Οι άνθρωποι της 3ης ηλικίας δηλαδή πάνω από 65 χρονών, αποτελούν

το 18% του πληθυσμού της χώρας μας με προοπτική το 2030 να αυξη-

θούν κατά 10%. Στην αύξηση αυτή συμβάλει και η παρατηρούμενη μεί-

ωση των γεννήσεων. 
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ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ  το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Το έγγραφο του Ε.Ε.Σ. που

συνυπόγραφαν  οι τρείς εκ-

πρόσωποί του στο Διοικητικό

Συμβούλιο (Δ.Σ.),  ζητούσε

από το Διοικητή ούτε λίγο ού-

τε πολύ να παρανομήσει και

να συμπράξει μαζί με τους εκ-

προσώπους του Δημοσίου και

των Εργαζομένων στο ξεπού-

λημα του Ασκληπιείου.

Ειδικότερα ζητούσε να απο-

φασίσει το Δ.Σ. να υπογράψει

αυτό σύμβαση με τον ΕΕΣ, με

την οποία θα δινόταν η δυνα-

τότητα στον Ε.Ε.Σ. να μεταβι-

βάσει σε «επενδυτή» 67

στρέμματα (τα παραλιακά) για

να δημιουργήσει ιδιωτικές νο-

σηλευτικές μονάδες κλπ. – κα-

τά παλαιότερα σχέδια – και

στα υπόλοιπα 37 περίπου θα

κατασκευαζόταν νοσοκομείο

300 κλινών το οποίο επίσης ο

κύριος Μαρτίνης θα μίσθωνε

στο Δημόσιο για τις ανάγκες

του Ε.Σ.Υ.

Υπαναχώρηση και

εξαπάτηση του 

Κοινοβουλίου

Πρέπει να σημειώσουμε παρα-

πέμποντας και στη σχετική αρ-

θρογραφία μας (1/12/07), ότι

μετά τις εκλογές του 2007, ο

Αβραμόπουλος, αφού έκρυψε

τις προθέσεις του από το Νο-

μάρχη, το Δήμαρχο Βούλας

και το Λαό δηλώνοντας ότι τί-

ποτα δεν πρόκειται να γίνει

χωρίς τη συγκατάθεση της το-

πικής κοινωνίας, υπέγραψε

νέα σύμβαση με τον ΕΕΣ τον

οποίο επιδότησε αμέσως με

17 εκατομμύρια € και συμφω-

νούσαν να επιδοτείται ακόμη

με 12 εκατομμύρια € το χρόνο

προσαυξανόμενα με 2% ετη-

σίως, συν τον πληθωρισμό!

Του έδινε ακόμη το δικαίωμα

(άρθρο 4) να μεταβιβάζει το

Ασκληπιείο! Μετά τις αντιδρά-

σεις των βουλευτών της αντι-

πολίτευσης ο Α. Μαρτίνης με

μια «μεγαλόπρεπη κίνηση»,

“δέχθηκε” ν’ αποσυρθεί το άρ-

θρο 4, για να εξασφαλίσει για

την ώρα, τις επιδοτήσεις του

δημοσίου. Αυτό βέβαια όπως

αποδείχθηκε, προσωρινά,

αφού δεν παραιτείται από

ορέξεις για επιχειρηματική εκ-

μετάλλευση του χώρου, αφού

άλλωστε του την ανοίγουν οι

διάφοροι γραμματείς και φαρι-

σαίοι εγκάθετοι των διαφόρων

κυβερνήσεων.

«Προμελετημένο και
καλά σχεδιασμένο

έγκλημα»

Το είχε χαρακτηρίσει απερί-

φραστα στη

Βουλή,

«προμελε-
τημένο και
καλά σχε-
διασμένο
έγκλημα», η

βουλευτής της Περιφέρειας

Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Ετσι, για να επανέλθουμε στο

παρόν, θέλησε να περάσει

στην αναμπουμπούλα των

εκλογών και εν κρυπτώ, ό,τι

δεν πρόλαβε να περάσει από

το τελευταίο τμήμα της Βου-

λής.

Η ορθή και νόμιμη αντίδραση

όμως του Διοικητή του Νοσο-

κομείου Ηρακλή Καραγιώρ-

γου, τους χάλασε τα σχέδια.

Ο Η. Καραγιώργος, όπως πλη-

ροφόρησε και την έκτακτη συ-

νέλευση των Εργαζομένων

του Νοσοκομείου, επεσήμανε

στη Διοίκηση του ΕΕΣ ότι δεν

έχει το κατάλληλο νομικό

πλαίσιο, ως υπόβαθρο για μια

τέτοια απόφαση η οποία πά-

ντοτε ελαμβάνετο από τον

Υπουργό και εκυρούτο από τη

Βουλή.

Υπογράμμιζε ακόμη στο έγ-

γραφό του ότι δεν ενδείκνυτο

να συζητηθεί ένα τόσο σοβα-

ρό θέμα στο οποίο αντιδρά η

τοπική κοινωνία και οι εργαζό-

μενοι στο Νοσοκομείο, τη

χρονική συγκυρία της τελευ-

ταίας προεκλογικής εβδομά-

δας, χωρίς εχέγγυα διαφύλα-

ξης της νομιμότητας κλπ.

Κι ακόμη μια τέτοια απόφαση

θα ήταν τελείως αντίθετη πρα-

κτικά με προγενέστερες ομό-

φωνες αποφάσεις του Δ.Σ.,

του 2007 και πρόσφατη του

2009, για αναβάθμιση του Νο-

σοκομείου κλπ.

Ανακαλούν και απειλούν 

τον Ηρ. Καραγιώργο

Μετά απ’ αυτή την αντίδραση

του Διοικητή Ηρ. Καραγιώρ-

γου και την ετοιμότητα των

εργαζομένων η Διοίκηση του

ΕΕΣ με νέο έγγραφό της, τη

Δευτέρα 28/9, που υπογράφει

«κατ’ εντολήν του προέδρου

του ΕΕΣ Ανδρέα Μαρτίνη», ο

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ευάγγ.

Λύκος, - βάλανε τον λύκο να

φυλάει τα πρόβατα - αποσύρει

το θέμα και προειδοποιεί ότι,

«ο ΕΕΣ θα επαναφέρει το θέ-
μα μετεκλογικώς και …μετά
από έλεγχο της περιόδου που
διοικείτε το Νοσοκομείο
μας».
Σ.σ. Ο Ε. Λύκος μπήκε στο

συμβούλιο τελευταία αφού

«εκπαραθυρώθηκε» άλλος

σύμβουλος που πιθανόν δεν

«υπάκουε εις τας υποδείξεις».

Ψήφισμα

Οι εργαζόμενοι στην έκτακτη

γενική συνέλευση εξέδωσαν

το παρακάτω ψήφισμα:

“Καταδικάζουμε κάθε προ-
σπάθεια ξεπουλήματος του
Νοσοκομείου Ασκληπιείο
Βούλας. Είμαστε σε αγωνιστι-
κή ετοιμότητα απαιτώντας
την διατήρηση του Ασκληπιεί-
ου Βούλας στο σύνολο της
έκτασης, ως ένα σύγχρονο
νοσοκομείο ενταγμένο σ’ ένα
σύστημα δημόσιας και δωρε-
άν υγείας, με κατάργιση κάθε
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας”. 

Θα επανέλθουμε όμως κι

εμείς αμέσως μετεκλογικώς

για να δούμε ποιανού είναι το

Νοσοκομείο «μας» και τη θέση

της νέας διακυβέρνησης. 

Προ ημερησίας στο

Δ.Σ. Βούλας

Το θέμα του Νοσοκομείου

έφερε προ ημερησίας στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βούλας ο

Αντιδήμαρχος και γιατρός Νί-

κος Ψαλίδας, ενημερωτικά,

τονίζοντας ότι είχε δεσμευθεί

η Διοίκηση του ΕΕΣ πως αν

δεν συμφωνούσε ο Δήμος δεν

θα έκαναν τίποτα. Επίσης η

Ηλέκτρα Τσιριγώτη τόνισε ότι

πρέπει να επικαιροποιήσουν

την απόφαση που είχαν πάρει

για μείωση του συντελεστή

δόμησης.

Πράγματι, εδώ πρέπει να επι-

σημάνουμε την ευθύνη του

Δήμου. Γιατί αν είχε προωθή-

σει την πρόταση του Αγγελου

Αποστολάτου, που έγινε ομό-

φωνα αποδεκτή από το Δ.Σ.

να μειώσουν το συντελεστή

δόμησης στην έκταση του

Ασκληπιείου σε 0,2 και την εί-

χαν προωθήσει στο ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ, σήμερα δεν θα μπορούσε

κανένας να το αγγίξει.

Η διασφάλιση του δημοσίου
χαρακτήρα του Ασκληπιείου
Νοσοκομείου και η ανάδειξή

του ως κέ-
ντρο αναφο-
ράς της
υγειονομι-
κής περίθαλ-
ψης για την
Νοτιοανατο-
λική Αττική

αποτελεί ένα από τα βασικά
θέματα που πρέπει να επιλυ-
θούν, τονίζει μεταξύ άλλων ο

βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασίλης

Οικονόμου.

Περισσότερα στη σελίδα 12.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Βέβαια είχε προϋπάρξει διασύνδεση και συμφωνία με το

Υπουργείο – κατά το κοινώς λεγόμενο τα ‘χαν κάνει “πλακάκια”

με τον Αβραμόπουλο – ώστε να κατατεθεί σχετική ευνοϊκή τρο-

πολογία που θα συζητιόταν στο Θερινό τρίτο τμήμα της Βου-

λής. Ατυχώς, γι’ αυτούς, ευτυχώς για τον “νοικοκύρη” προκηρύ-

χθηκαν οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.

Μετά ταύτα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με έγγραφό του

ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. ζητά από τον Διοικητή του Ασκληπιείου

Βούλας Ηρ. Καραγιώργο, να φέρει το σχετικό θέμα πώλησης

των 2/3 της έκτασης στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου την Τετάρτη 30/9. 

Οι εργαζόμενοι προαναγγέλουν κινητοποιήσεις

3 Τι ζητούσε ο Μαρτίνης (Ε.Ε.Σ.) 

3 Πώς αντέδρασε ο Καραγιώργος
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Το θεατρικό εργαστήρι «ΘΕΣΠΙΣ» Δή-

μου Κερατέας παρουσίασε τα «Σκουπί-

δια» του Γ. Ξανθούλη στην Τεχνόπολη

(Γκάζι) της Αθήνας, το Σάββατο 26/9.

Η παράσταση δόθηκε στα πλαίσια του

Going Youth Festival  που διοργάνωσαν

οι Διαδρομές Πολιτισμού με την υπο-

στήριξη του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου

και Χορού, της Γενικής Γραμματείας Νέ-

ας Γενιάς και της «Τεχνόπολις» του Δή-

μου Αθηναίων.

Τις πέντε μέρες της διοργάνωσης (23-

27 Σεπτεμβρίου) πέρασαν από την Τε-

χνόπολη πάνω από 300 νεαροί καλλιτέ-

χνες από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά

τους δεκατρείς πρωτοεμφανιζόμενες

θεατρικές ομάδες, έξι χορού, είκοσι

οκτώ συμμετέχοντες από όλους τους

χώρους της μουσικής (από ροκ, τζαζ,

και έντεχνη μέχρι κλασσική) και τουλά-

χιστον 50 καλλιτέχνες από τον χώρο

των εικαστικών, που παρουσίασαν φω-

τογραφία, ζωγραφική, γλυπτική, αρχι-

τεκτονικό σχέδιο, γραφιστικές τέχνες,

video – art κ. ά. Υπάρχουν και ενδιαφέ-

ρουσες παράλληλες εκδηλώσεις: skate

events, graffiti art, street art, μουσικές

του δρόμου, animateurs, μέχρι και εκδη-

λώσεις για το παιδί.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστι-

βάλ ο 22χρονος Κωνσταντίνος Σακκάς

στη σχετική συνέντευξη Τύπου είχε πει

χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω πως η έκπληξη θα έρθει από

την επαρχία! Όσοι ζούμε στην Αθήνα

παρακολουθούμε τα ίδια σχεδόν πράγ-

ματα και αυτοπεριοριζόμαστε. Έχει με-

γάλο ενδιαφέρον ο διάλογος με όσους

έχουν διαφορετικές καταβολές και άρα

διαφορετική ματιά».

«Όσο κι αν θέλουμε να πιστεύουμε το

αντίθετο, οι νέοι έχουν όραμα και ιδανι-

κά. Και περισσότερο από ποτέ την ανά-

γκη να εκφραστούν ελεύθερα. Υπάρχει

ειλικρίνεια στην κατάθεση» τόνισε ο Κ.

Σακκάς.

Τα «Σκουπίδια» του Γιάννη Ξανθούλη εί-

ναι μια μουσική κοινωνικοπολιτική σάτι-

ρα που φωτίζει πολλές πτυχές της αν-

θρώπινης καθημερινότητας και ανταπο-

κρίνεται απόλυτα στη σημερινή πραγμα-

τικότητα  Γράφτηκαν το 1986 αλλά είναι

και σήμερα επίκαιρα, ιδιαίτερα για την

Κερατέα, που συνεχίζει με όλες τις δυ-

νάμεις της τον αγώνα κατά του ΧΥΤΑ.

Το έργο παρουσιάστηκε με μεγάλη επι-

τυχία  στο 1ο Φεστιβάλ Οβριόκαστρου

που διοργάνωσε ο Δήμος, στον αρχαιο-

λογικό χώρο του Οβριόκαστρου όπου η

πολιτεία επιμένει να γίνει ο ΧΥΤΑ.

Η σκηνοθεσία του έργου είναι του Γιώρ-

γου Πετρινόλη, η μουσική του Αλκιβιά-

δη Κωνσταντόπουλου, η σκηνογραφία

της Δήμητρας Τζιομάκα ενώ συμμετέ-

χουν πάνω από 30 μέλη και των δύο

τμημάτων του θεατρικού εργαστηρίου

«ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου και ενήλικες και

παιδιά.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού ευχα-

ριστεί θερμά το διευθυντή του Φεστι-

βάλ Κωνσταντίνο Σακκά για την πρό-

σκληση και εύχεται στο φεστιβάλ επι-

τυχία και συνέχεια.

Τα  «Σκουπίδια» της Κερατέας στην... Αθήνα

Το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά» λειτουργεί από τον

Ιανουάριο 2007 και είναι στελεχωμένο με  πλήρη επιστη-

μονική ομάδα (Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγους, Κοινωνική

Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Ειδικό Παι-

δαγωγό, Νοσηλεύτρια), παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά ηλι-

κίας 4-14 ετών που παρουσιάζουν 

• Διαταραχές Ανάπτυξης με καλή λειτουργικότητα 

• Μαθησιακές Δυσκολίες και διαταραχές λόγου

•  Ήπιες διαταραχές της συμπεριφοράς  και του συναισθή-

ματος

•  Δυσκολίες στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις 

•  Ελαφριά νοητική στέρηση

Το Κέντρο Ημέρας αποτελεί πρόγραμμα χρηματοδοτούμε-

νο από το Υπουργείο Υγείας και οι υπηρεσίες του παρέχο-

νται δωρεάν, λειτουργεί καθημερινά  8 – 4 και  από φέτος

υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών με αυτοκί-

νητο από και προς το Κέντρο. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις παρεχόμενες

υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας μπορείτε να επικοινωνή-

σετε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:

2106026212

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε)

Εκδηλώσεις Μνήμης
Εκδηλώσεις Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής πραγματο-

ποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής

την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009.

Μετά  την Θεία  Λειτουργία το πρωί, παρουσία πολλών καλεσμένων

στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, τελέστηκε  Τρισάγιο στο

Μνημείο των Πεσόντων και κατάθεση στεφάνων υπέρ της μνήμης

των αδικοχαμένων Μικρασιατών.

Στεφάνια κατέθεσαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και πολλών Συλλόγων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής

πραγματοποίησαν εκδήλωση που αφορούσε την παρουσίαση του

λογοτεχνικού βιβλίου «Η Δοκιμασία 1922-1945», του συγγραφέα

Γιώργου Καπράνου, αρχίζοντας με προβολή μουσικού τρέϊλερ  από

το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του συλλόγου, που αφορούσε την

Μικρασιατική Καταστροφή.

Κέντρο Ημέρας 

στο Δήμο Κορωπίου

Η διασφάλιση του δημοσίου χαρα-

κτήρα του Ασκληπιείου Νοσοκομεί-

ου και η ανάδειξή του ως κέντρο

αναφοράς της υγειονομικής περί-

θαλψης για την Νοτιοανατολική

Αττική αποτελεί ένα από τα βασικά

θέματα που πρέπει να επιλυθούν. Η

ΝΔ δυστυχώς πολλές φορές προ-

σπάθησε να «ξεφορτωθεί» το

Ασκληπιείο αμφισβητώντας δια

του Υπουργού Υγείας το δημόσιο

χαρακτήρα του. Υποστήριξε μάλι-

στα η ηγεσία του Υπουργείου ότι

με πίκρα διαπίστωσε ότι οι φορείς

της περιοχής δεν ήθελαν και δεν

θέλουν νοσοκομείο στην περιοχή

τους. Προσπαθούσαν με χίλιους - δυο συλλογισμούς και

υπολογισμούς περί τετραγωνικών και κάλυψης και ιδιο-

κτησίας να μας πουν ότι δεν υπάρχει χώρος, όχι μόνο για

πιθανό ιδιωτικό, αλλά ούτε για δημόσιο. Αυτά μάλιστα τα

υποστήριξε εντός του κοινοβουλίου. Το Ασκληπιείο δυ-

στυχώς κατά τη γνώμη εντάχθηκε στο συνολικό σχεδια-

σμό της ΝΔ να ξεπουλήσει την δημόσια περιουσία. Το ορ-

γανωμένο έγκλημα βέβαια δεν περιορίστηκε στο Ασκληπι-

είο καθώς επί των ημερών του κυρίου Αβραμόπουλου

εγκαταλείφθηκε συνολικά η δημόσια υγεία προς όφελος

του ανταγωνισμού των ιδιωτών.  

Το ΕΣΥ εγκαταλείφθηκε, οι προσλήψεις νοσηλευτών κα-

θυστερούν, η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε, τα χρέη

των νοσοκομείων διπλασιάστηκαν. Η απειλή για το δημό-

σιο σύστημα υγείας και για τη βιωσιμότητά του είναι πλέ-

ον πολύ σοβαρή. Σήμερα, οι Έλληνες έχουν τις υψηλότε-

ρες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία από όλους τους πο-

λίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η κατάσταση αυτή, στην

πράξη, αναιρεί την παροχή δωρεάν

περίθαλψης, που αποτελεί τη θεμε-

λιακή αξία του ΕΣΥ.

Για το ΠΑΣΟΚ η άμεση ανατροπή της

πορείας του ΕΣΥ προς την παρακμή

και την απαξίωση είναι πολιτικό μας

χρέος προς τους πολίτες και χρέος

προς την ιστορία μας. Και αποτελεί

προτεραιότητα για εμάς να μειώσου-

με τις δαπάνες για την υγεία στον οι-

κογενειακό προϋπολογισμό προσφέ-

ροντας ποιοτικές δωρεάν υπηρεσίες.

Δεσμευόμαστε για μείωση των ανι-

σοτήτων στην υγεία με την αύξηση

της δημόσιας δαπάνης κατά 1% και τη μείωση της ιδιωτι-

κής σε ένα νέο πλαίσιο συνύπαρξης και συνεργασίας δη-

μόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Για την πρόσληψη

3.000 ατόμων κάθε χρόνο, πέραν των συνταξιοδοτήσεων,

κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν τα

σημερινά κενά στο ΕΣΥ μέσα σε μια 5ετία.

Στα πλαίσια λοιπόν του συνολικού σχεδιασμού που έχουμε

για την δημόσια υγεία εντάσσουμε και το Ασκληπιείο καθώς

το θεωρούμε ένα από τα δημόσια νοσοκομεία. Οφείλουμε να

το εξοπλίσουμε κατάλληλα σε υλικοτεχνικό και ανθρώπινο

δυναμικό και να φροντίσουμε ώστε να γίνει πραγματικά το

κέντρο αναφοράς της Υγειονομικής Περίθαλψης για την Νο-

τιοανατολική Αττική. Δεσμεύομαι για μια ακόμη φορά δημό-

σια ότι θα εργαστώ για την διατήρηση του δημοσίου του χα-

ρακτήρα και για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρ-

χουν ή που θα προκύψουν στο μέλλον.    

Να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Ασκληπιείου

επισημαίνει ο  Βουλευτής Βασίλης Οικονόμου 
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Πραγματοποιήθηκε, η πολύ καλή ιδέα του  Δήμου

Παλλήνης, να οργανώσει εκδήλωση οικονομικής υπο-

στήριξης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και των μα-

θητών της.

Η εκδήλωση ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς πολι-

ιστικών εκδηλώσεων του Σεπέμβρη και διοργανώθηκε

από  το Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Παλαιών Κατοίκων Παλλήνης "Ο Παλληνεύς" και

το Σύλλογο Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γέ-

νους Σχολής.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του ΠΠΚΔΠ Καίτη

Γκόνου - Πετράκη, μιλώντας για αφιέρωμα μνήμης και

ευχαριστώντας θερμά τους συνδιοργανωτές. Ακολού-

θησε η σύντομη παρέμβαση της προέδρου του «Παλ-

ληνέα» Μελπομένη Πέτρου και η σύντομη ομιλία του

Φάνη Βασαγιώργη, προέδρου των αποφοιτησάντων

της Σχολής. 

Μετά τους χαιρετισμούς το λόγο πήρε ο Δήμαρχος

Παλλήνης  Σπύρος Κωνσταντάς ο οποίος ανέδειξε το

πνευματικό έργο της σχολής αλλά και την αποστολή

της τονίζοντας: «Η λειτουργία της Μεγάλης του Γέ-
νους Σχολής σηματοδοτεί την όσμωση πολιτισμών,

ανθρώπων και ιδεών, αλλά και τη βάση για διάλογο
των θρησκειών. Κάτι που αποτελεί ζητούμενο στην πα-
γκόσμια σκηνή, έτσι ώστε μέσα σε πνεύμα κατανόη-
σης και διαλόγου να ξεπεραστούν οι διαμάχες και οι
έριδες κάθε είδους, με στόχο την παγκόσμια ειρήνη
και την συναδέλφωση των λαών» 

Ο Δήμαρχος κάλεσε στο βήμα τον Σεβασμιότατο Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, ο

οποίος στήριξε με την τιμητική του παρουσία την εκ-

δήλωση αλλά και εμπράκτως με την αγορά εισιτηρίων.

Ακολούθησε αναλυτική ομιλία του Νεοκλή Σαρρή, κα-

θηγητή της Κοινωνιολογίας της Ιστορίας με αναφορές

ιστορικού περιεχομένου και ανεπανάληπτες προσωπι-

κές μαρτυρίες, αποτέλεσμα της φοίτησης και του ίδι-

ου στην Μεγάλη του Γένους Σχολή. Το κεντρικό μήνυ-

μα της ομιλίας του εντοπίστηκε στην ανάγκη να δια-

τηρηθεί η Σχολή και να συνεχίσει το πολύπλευρο

πνευματικό της έργο.

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης που επακολούθησε,

με τραγούδια από την Πόλη έδωσε μια πρόσθετη συ-

γκινησιακή ατμόσφαιρα στο αφιέρωμα του Πνευματι-

κού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο

Σπύρος Καζιάνης

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση.

Τα έξοδα της εκδήλωσης καλύφθηκαν  εξ’ ολοκλήρου

από τον Δήμο Παλλήνης, ενώ το ποσό που συγκε-

ντρώθηκε θα δοθεί για τις υποτροφίες των αποφοίτων

της Σχολής.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ, στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Εκλεισε ένα πολυήμερο  εκδηλώσεων

αφιερωμένο στον Πολιτισμό και στην

Τέχνη του Δήμου Γέρακα, στο πλαίσιο

του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2009. 

Οπως είχαμε γράψει και σε προηγού-

μενο φύλλο, το πρόγραμμα του Γέρα-

κα παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον

για όλες τις ηλικίες. 

Η τελευταία εβδομάδα είχε συναυλία

Latin – Jazz από το συγκρότημα

«MARACAIBΟ», οδηγώντας τους θεα-

τές σε ένα ονειρικό ταξίδι ήχων και

ρυθμών με διασκευές επιλεγμένων

κομματιών από μεγάλα συγκροτήματα

και καλλιτέχνες.

Μια αξέχαστη μουσική βραδιά με τη

συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα,

του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και

της Έλλης Πασπαλά, με την Ορχήστρα

του Δρόμου και τη συμμετοχή της Μα-

τούλας Ζαμάνη, που για 2,5 ώρες εν-

θουσίασαν το κοινό με τις συνθέσεις

και την εκρηκτική τους παρουσία στη

σκηνή του κατάμεστου Δημοτικού Θε-

ρινού Κινηματογράφου.    

Θέατρο σκιών από τον θίασο Αλιμπέρ-

τη «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Κατα-

ραμένο Φίδι», διασκεδάζοντας μι-

κρούς και μεγάλους.

Ημερίδα με θέμα «Απελευθερωτικός
Αγώνας των Ελλήνων-Κυπρίων κατά
των Άγγλων (1955-1959)», και  η πα-

ράσταση: «Οι πανουργίες της Φλου-

ρούς» από τον θίασο της Ελένης Γε-

ρασιμίδου και του Αντώνη Ξένου, που

εντυπωσίασε μέσα από την αντιπρο-

σωπευτική αναπαράσταση των ηθών

και εθίμων του 19ου αιώνα στην Ερ-

μούπολη της  Σύρου και του γενικότε-

ρου πολιτικού κλίματος της εποχής.

Και το φινάλε ήταν  η Μουσικοχορευ-

τική Παράσταση «Ο Μαγικός Κόσμος

της Μαίρης Πόππινς» από τον Σύλλο-

γο Χορόραμα, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο.

Ο πρόεδρος του ΠΠΚΔΠ Καίτη Γκόνου, ο Δήμαρχος Σπ. Κωνστα-
ντάς, ο πρόεδρος των αποφοίτων Φ. Βασαγιώργης και η πρόε-
δρος του Παλληνέα Μελπω Πέτρου.

Εληξαν οι εκδηλώσεις στο Γέρακα

Ο Δήμαρχος σε στιγμιότυπο με τους θεατρί-
νους.

“Πράσινη” Συναυλία

στα Καλύβια

“Αγκαλιάστηκε” η συναυλία που διοργάνω-

σε ο Δήμος Καλυβίων (23/9), στο πλαίσιο

της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει τα

τελευταία δύο χρόνια για την αναδάσωση

των καμένων εκτάσεων του Πάνειου

Όρους και την αποκατάσταση του φυσικού

περιβάλλοντος μετά την καταστροφική

πυρκαγιά του 2007. 

Τη συναυλία τα έσοδα της οποίας θα δια-

τεθούν για τους σκοπούς της αναδάσω-

σης, παρακολούθησαν εκατοντάδες θεα-

τών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να απο-

λαύσουν μουσική και τραγούδια από τους:

Θάνο Μικρούτσικο, Μανώλη Μητσιά, Γερά-

σιμο Ανδρεάτο, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάν-

νη Κούτρα, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάνο Πυρο-

βολάκη και το Ροκ Συγκροτήματος ΥΠΟ-

ΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ. 

Πριν την έναρξη της συναυλίας, ανέβηκε

στη σκηνή ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος

Φιλίππου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγά-

λη προσπάθεια που έχει αναλάβει ο Δήμος

από το Χειμώνα του 2007 μέχρι σήμερα για

την αναδάσωση του Πάνειου Όρους και ευ-

χαρίστησε τους καλλιτέχνες που προ-

σφέρθηκαν αφιλοκερδώς να συμμετά-

σχουν. Θα συνεχιστεί δε και φέτος η προ-

σπάθεια με νέες δενδροφυτεύσεις καθ’

όλη τη διάρκεια του χειμώνα. 

Χορηγός της συναυλίας ήταν ο ΣΚΑΪ. 
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μακεδονικό: 
ο χρόνος είναι με το μέρος

μας, αν σεβαστούμε την

ιστορία μας

Το πόσο μακριά από την πραγματικότητα βρίσκεται ο πολιτικός μας

κόσμος στο μακεδονικό ζήτημα, απηχεί η δήλωση του Έλληνα Πρω-

θυπουργού το 1991 ότι «μετά από δέκα χρόνια κανείς δεν θα θυμά-

ται το Σκοπιανό»: έχουν περάσει δεκαοχτώ χρόνια και το θέμα της

ονομασίας του γειτονικού κράτους βρίσκεται διαρκώς στην επικαι-

ρότητα. Η μόνη αλλαγή από τότε είναι ότι τα κόμματα εξουσίας πα-

ρέβησαν την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992 να μη γίνει

αποδεκτός ο όρος «Μακεδονία» ως συνθετικό του ονόματος της

γειτονικής χώρας και όχι μόνο δηλώνουν ότι αποδέχονται το συν-

θετικό «Μακεδονία», αλλά και απαγόρευσαν στους ψηφοφόρους

τους να συμμετέχουν σε συλλαλητήρια για το μακεδονικό. Βλέπο-

ντας την ελληνική υποχωρητικότητα, οι Σκοπιανοί δεν δέχονται ού-

τε γεωγραφικό προσδιορισμό στη λέξη «Μακεδονία» ως όνομα της

χώρας τους, ζητώντας να τους αναγνωρίσουμε ως «Δημοκρατία της

Μακεδονίας». Μόνοι υπερασπιστές της απόφασης των πολιτικών

αρχηγών του 1992 απέμειναν οι Παμμακεδονικές Ενώσεις της Αμε-

ρικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Αφρικής, που έκαναν

το Παγκόσμιο Συνέδριό τους στο Λιτόχωρο Πιερίας τον περασμένο

Ιούλιο και διακήρυξαν την αντίθεσή τους στην αναγνώριση κράτους

με το όνομα «Μακεδονία» στον τίτλο του.

Ο λόγος, που οι Σκοπιανοί είναι προσκολλημένοι στο όνομα της Μα-

κεδονίας, είναι γιατί το όνομα αυτό παραπέμπει στην ενωτική μακε-

δονική εθνική ταυτότητα, που είναι αποδεκτή τόσο από το 65% των

κατοίκων, που είναι Σλάβοι, όσο και από το υπόλοιπο 35%, που είναι

Αλβανοί και έτσι αποτρέπεται η διάλυση του κράτους τους. Από το

άλλο μέρος τα πολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών δυ-

νάμεων συνηγορούν στη διατήρηση ενιαίου κράτους των Σκοπίων

στη βαλκανική χερσόνησο, τη στιγμή μάλιστα που στις χώρες αυτές

δεν απειλούνται εθνικά συμφέροντα από την αποδοχή του όρου

«Μακεδονία»: έτσι εξηγούνται οι πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές

κυβερνήσεις για αποδοχή της λέξης «Μακεδονία» στην ονομασία

των Σκοπίων. Τελικά, καθώς τυχόν άρνηση συμμόρφωσης με τις υπε-

ρατλαντικές και ευρωπαϊκές επιθυμίες θα είχε δυσβάστακτο πολιτι-

κό κόστος για οποιοδήποτε ελληνικό κόμμα, τα κόμματα εξουσίας

συγκεκαλυμμένα αποφάσισαν να παραβούν τη συμφωνία των πολι-

τικών αρχηγών του 1992, φροντίζοντας ταυτόχρονα να καταπνίξουν

αποτελεσματικά την αντίθεση σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του 80%

της κοινής γνώμης, αποτρέποντας τους ψηφοφόρους τους από το

να συμμετέχουν σε συλλαλητήρια για το μακεδονικό θέμα. Κατά τα

άλλα οι φωνές διαμαρτυρίας των Παμμακεδονικών Ενώσεων του

εξωτερικού αντιμετωπίζονται με τον παντελή αποκλεισμό τους από

τα πανελλήνια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ και ο λαλίστατος μα-

κεδονομάχος Υπουργός Εξωτερικών του 1991 έχει μεταβληθεί σε

σιωπηλό παρατηρητή από τον υπουργικό του θώκο.

Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος είναι με το μέρος μας αν τηρήσουμε στά-

ση συνεπή με την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992, αφού

το μόνο που φοβούνται οι Σκοπιανοί είναι να μη διαλυθεί το κράτος

τους αν απαρνηθούν τον τίτλο «Μακεδονία», οπότε η κρίσιμη στιγ-

μή για αυτούς θα είναι μελλοντικά, όταν θα έχουν εκπληρώσει τα

κριτήρια για την εισδοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Ελ-

λάδα έχει πραγματικό βέτο: έχοντας υπόψη ότι μέσα στην Ευρω-

παϊκή ΄Ενωση δεν διαλύονται κράτη με τη βία, οι Σκοπιανοί θα προ-

τιμήσουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουν τη

βιωσιμότητα του κράτους τους αποδεχόμενοι την αλλαγή της ονο-

μασίας της χώρας τους, αν αυτός είναι ο όρος, που με συνέπεια θέ-

τει η ελληνική πλευρά. Τα πολιτικά αστέρια όμως των κομμάτων

εξουσίας σταθμίζοντας το πολιτικό τους κόστος έχουν ήδη αποδε-

χθεί σύνθετη ονομασία του τύπου «Βόρεια Μακεδονία» ή «Άνω Μα-

κεδονία», παρουσιάζοντας μάλιστα ως «βέτο» τις προτάσεις τους

αυτές, που δεν αποδέχθηκαν οι Σκοπιανοί. Κινδυνεύουμε λοιπόν, αν

οι ηγέτες των Σκοπίων δεχθούν σύνθετη ονομασία με τον όρο «Μα-

κεδονία», να χάσουμε ιστορικά μας δικαιώματα και - το χειρότερο -

να υποστούμε αυτή την ήττα θριαμβολογώντας ότι δήθεν τα Σκόπια

αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στο ελληνικό «βέτο». Με

θριαμβολογίες όμως δεν σκεπάζονται οι ένοχοι: όσο η κοινωνία των

πολιτών είναι διατεθειμένη να τιμήσει διαχρονικά τον ηρωικό Λεω-

νίδα, άλλο τόσο είναι έτοιμη να παραδώσει στη χλεύη της Ιστορίας

τον επάρατο Εφιάλτη. 

Ν. Δημητρίου

Σεπτέμβριος 2009

Προς Ανδρέα Λοβέρδο 

Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια

και ανησυχία του Ελληνισμού του Εξω-

τερικού για τις ατυχείς και στερούμενες

ιστορικής τεκμηρίωσης δηλώσεις σας

στην πρόσφατη συνέντευξη που παρα-

χωρήσατε στον Τάκη Μίχα στην

newstime.gr  περί ελεύθερης επανόδου

στην Ελλάδα των μεταλλαγμένων Σκο-

πιανών (πρώην Ελλήνων) αυτονομιστών

και προπαγανδιστών. 

Οι δηλώσεις σας αυτές εύλογα προκα-

λούν ανησυχία όχι μόνον στους Μακε-

δόνες, αλλά ευρύτερα σε κάθε Έλληνα

και γνώστη της Ελληνικής ιστορίας. 

Αναρωτιόμαστε εάν με τις θέσεις αυτές

δίνετε το στίγμα της εξωτερικής πολιτι-

κής που θα ακολουθήσει η ιστορική σας

παράταξη, εάν λάβει την εξουσία;

Έχουν οι θέσεις αυτές εγκριθεί από τα

συλλογικά όργανα του κινήματος ή

αποτελούν προσωπικές σας τοποθετή-

σεις; Τι άλλαξε από τότε που η κυβέρ-

νηση του αείμνηστου Ανδρέα Παπαν-

δρέου αποφάσισε να μην τους συμπερι-

λάβει στους δικαιούμενους ελεύθερης

επιστροφής στην Ελλάδα;

Ο «επαναπατρισμός των ανθρώπων

σλαβομακεδονικής καταγωγής», όπως

εσείς τους αποκαλέσατε, όχι μόνον θα

προκαλέσει αναστάτωση στον πληθυ-

σμό των ακριτικών περιοχών της Βορεί-

ου Ελλάδος, αλλά θα ενδυναμώσει τα

ψευδο-επιχειρήματα περί δήθεν «Μακε-

δονικής» μειονότητας στη Μακεδονία.

Θα ενισχύσουμε εμείς οι ίδιοι τις απο-

σχιστικές τάσεις σε ελληνικό έδαφος;

Δηλώσατε επίσης ότι θα επικεντρωθείτε

μόνον στην επίλυση του ονόματος. Δη-

λαδή θα αδιαφορήσετε για τις κατηγο-

ρίες για την δήθεν γενοκτονία των Σκο-

πιανών από τους Έλληνες, για τους

χάρτες της λεγόμενης «Αιγιατικής Μα-

κεδονίας» η οποία, όπως αυτοί λέγουν,

βρίσκεται υπό Ελληνική κατοχή; 

Οι δηλώσεις του Σκοπιανού Υπουργού

Εξωτερικών κ. Μιλοσόσκι περί «καταπιε-

σμένης «Τουρκικής» και «Μακεδονικής»

μειονότητας, η κλοπή της Μακεδονικής

ιστορίας, οι προκλήσεις και οι προσβολές

των Σκοπιανών με τη σβάστικα στην ελ-

ληνική σημαία και τον Πρωθυπουργό κ.

Καραμανλή ντυμένο Ναζί, σας αφήνουν

αδιάφορο; Γιατί θέλετε να επικεντρωθεί-

τε μόνον στο όνομα; 

Πεποίθησή μας είναι ότι οι κινήσεις αυ-

τές όχι μόνον δεν θα βοηθήσουν στην

επίλυση των προβλημάτων μας με τα

Σκόπια, αλλά θα ενθαρρύνουν τις παρά-

λογες απαιτήσεις τους. Δεν θα αρκε-

στούν πλέον στις μετονομασίες αερο-

δρομίων και σταδίων, στην προπαγάνδα

περί ανύπαρκτων μειονοτήτων και στην

κλοπή των εθνικών μας συμβόλων, αλλά

θα προχωρήσουν σε πιο ακραίες διεκδι-

κήσεις.

Μπορεί τόσο οι δηλώσεις στο

newstime.gr  όσο και στην Staina

Todorovska της εφημερίδας SPIC στις

14/9/2009 να χαροποίησαν τους Σκοπια-

νούς. Σκεφθήκατε όμως ότι αποκαρ-

διώνετε τουλάχιστον τρία εκατομμύρια

Μακεδόνες και εν δυνάμει το 85% του

ελληνισμού εντός και εκτός χώρας;

Για τους Ελληνες, κ. Λοβέρδο, όπως και

για τους ιστορικούς και τους επιστήμο-

νες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» σημαίνει, τμήμα,

περιοχή, κομμάτι, διαμέρισμα, περιφέ-

ρεια της Ελληνικής Επικράτειας εδώ και

χιλιάδες χρόνια!

Δεν κατανοούμε πως, ένας εύελπις πο-

λιτικός σαν κι εσάς μπορεί να αγνοήσει

την ιστορία της χώρας, διεκδικεί να

υπηρετήσει μέσα από το ελληνικό Κοι-

νοβούλιο, τη στιγμή που 346 διακεκρι-

μένοι καθηγητές ανά τον κόσμο από

Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους την υπε-

ρασπίζονται και με επιστολή τους προς

το νέο Αμερικανό πρόεδρο ζητούν την

επαναθεώρηση της πολιτικής των ΗΠΑ

στο Μακεδονικό ζήτημα. 

κ. Λοβέρδο, ακόμη και οι καθηγητές

στην π.Γ.Δ.Μ. έχουν αρχίσει να εκφρά-

ζουν δημόσια την ανεδαφικότητα των

ισχυρισμών των κυβερνήσεών τους. Θα

τους ενισχύσουμε εμείς;

Ευχόμεθα να ανακαλέσετε τις ατυχείς

αυτές δηλώσεις και σε όποια θέση σας

φέρει το αποτέλεσμα των επερχόμενων

εκλογών να υπηρετήσετε την Ελλάδα

και τα ιστορικά της δίκαια με υπευθυνό-

τητα και σεβασμό στην ελληνική και πα-

γκόσμια ιστορία.

Με εκτίμηση,
Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής-Νίνα Γκα-

τζούλη, Ύπατη Πρόεδρος-Πρόεδρος των Πα-

γκοσμίων Παμμακεδονικών Ενώσεων 

Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας-Δημή-

τρης Μηνάς, Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Καναδά-Χαράλαμπος

Μουτουσίδης, Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης-Αρχιμαν-

δρίτης Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, Προ.

Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής-Αμύντας Πα-

παθανασίου

Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών-Αθανασία

Μπίσκα

http://periergostripoli.blogspot.com/2009/

09/blog-post_3217.html    

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Aτυχείς και στερούμενες ιστορικής τεκμηρίωσης δηλώσεις

του βουλευτή  Α. Λοβέρδου

Οι παμμακεδονικές ενώσεις απέστειλαν επιστολή στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδο, σχετικά με
δηλώσεις που έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή του. Την δημοσιεύουμε.

Τα στάδια που περνάνε τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα φορτηγά

μέχρι 3,5 τόνους μικτό φορτίο, για την απόσυρση, είναι τα

εξής: 

1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραδίδει προς απόσυρση

το όχημα σε έναν από τους 81 εγκεκριμένους χώρους

(Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ή εγκεκριμένους χώρους

συλλογής οχημάτων, για τους οποίους  οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να ενημερωθούν στο www.edoe.gr ή στο τηλέ-

φωνο 210-6899039) και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση

παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος.

2. Μέσα σε 8 ημέρες η Εγκατάσταση Επεξεργασίας χορη-

γεί στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη πιστοποιητικό κατα-

στροφής του οχήματος. Για να γίνει και η οριστική διαγρα-

φή του αποσυρόμενου οχήματος από τα οικεία μητρώα,

διαβιβάζεται αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής

μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδες

και άδεια κυκλοφορίας) σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μετα-

φορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχια-

κής Αυτοδιοίκησης εκδίδει τη μηχανογραφημένη πράξη

οριστικής διαγραφής του οχήματος, η οποία αποτελεί το

δικαιολογητικό για την παροχή στον ιδιοκτήτη του οικο-

νομικού κινήτρου της απόσυρσης και το προβλεπόμενο

ποσό καταβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι το πιστοποιητικό

καταστροφής του οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από

δήλωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας, με την οποία

να δηλώνεται ότι το προς απόσυρση όχημα πληροί τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:

- να κινείται αυτοδύναμα,

- να φέρει όλα τα μηχανικά του μέρη και 

- να είναι πλήρες αμαξώματος.

Απόσυρση οχημάτων - διαδικασία και κίνητρα
Με κοινή Υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Γ. Σουφλιάς, καθόρισε την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εφαρ-

μογή του μέτρου απόσυρσης των οχημάτων παλιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας, αλλά και τα οικονομικά κίνητρα αυ-

τής, για την  αγορά νέου οχήματος. Το μέτρο ήδη έχει ξεκινήσει.
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Ο Θανάσης

Κατσιγιάννης 

στηρίζει 

Δ. Παπουτσή

Την ουσιαστική στήριξή

του στον Διονύση Παπου-

τσή πρόσφερε για ακόμη

μια φορά ο Θανάσης Κα-

τσιγιάννης. 

Ο πρώην βουλευτής της

Νέας Δημοκρατίας, πα-

ρευρέθηκε στη μεγάλη

συγκέντρωση του κ. Πα-

πουτσή στη Σταμάτα και

τον προλόγισε ζητώντας

παράλληλα από τον κό-

σμο να στηρίξει την υπο-

ψηφιότητά του.

Στη συγκέντρωση παρευ-

ρέθηκε και ο πρώην υφυ-

πουργός Πέτρος Δούκας

που από την πλευρά του

ζήτησε και αυτός τη στή-

ριξη του υποψηφίου βου-

λευτή Διονύση Παπου-

τσή, τον οποίο εξήρε για

το έργο του στην τοπική

αυτοδιοίκηση. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ
Φίλες και φίλοι,

Απομένει σχεδόν μια εβδομάδα μέχρι τις

Εθνικές Εκλογές.

Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν τη δημιουρ-

γία της Νέας Βουλής που θα μας κυβερνήσει

και που θα καθορίσει το μέλλον το δικό μας,

των παιδιών μας και της πατρίδας μας.

Αυτή τη φορά έχουμε μια μοναδική ευκαιρία.

Το επόμενο διάστημα είναι πολύ κρίσιμο για

την ανάπτυξη και την πρόοδο της πόλης μας.

Πολλά πράγματα που μας αφορούν θα πρέ-

πει να περάσουν από τη Βουλή και πολλά θέ-

ματά μας για να ακουστούν στη Βουλή χρει-

άζονται κάποιον άνθρωπο από τον τόπο μας.

Και σε αυτές τις εκλογές, έχουμε αυτή την

ευκαιρία.

Θεωρούμε πως, με την ψήφο μας, μπορούμε

να εκλέξουμε ως αντιπρόσωπό μας στο Εθνι-

κό Κοινοβούλιο την συντοπίτισσά μας γιατρό

κ. Γεωργία Στουραΐτη.

Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την υποψηφιότητα της κ. Γεωργίας Στουραΐτη, γιατί πι-

στεύουμε ότι αν όλοι εμείς της δώσουμε αυτή την ευκαιρία - μέσω της ψήφου μας - θα

μπορέσουμε να έχουμε τη φωνή του Δήμου Μαρκοπούλου στο Κοινοβούλιο.

Και αυτό ειδικά σε αυτές τις εκλογές το χρειαζόμαστε ίσως πιο πολύ από ποτέ.

Η στήριξη μέσω της ψήφου μας για την κ. Γεωργία Στουραΐτη πρέπει να είναι πάνω από

κόμματα και πολιτικές ταυτότητες.

Είναι χρέος μας να στηρίζουμε κάθε συντοπίτη μας, στο δρόμο του για το Εθνικό Κοι-

νοβούλιο.

Για να εκπροσωπείται η πόλη μας και να προωθούνται τα ζητήματά μας!

Ευχόμαστε στη Γεωργία καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

Με εκτίμηση

ο Δήμαρχος 

Φώτης Μαγουλάς

και τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης της πλειοψηφίας

Εκδρομή του Κ.Α.Π.Η.  

ΒΑΡΗΣ στο Φενεό

Εκδρομή στην ορεινή Κορινθία πραγματοποίησε το

ΚΑ.ΠΗ  Βάρης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Περισ-

σότερα από 150 άτομα απόλαυσαν τις ομορφιές της

φύσης στο γραφικό χωριό Φενεό, επισκέφτηκαν το

μοναστήρι του Αϊ Γιώργη του Φονιά και περπάτησαν

στις όχθες της λίμνης Δόξα όπου δέσποζε το εκκλη-

σάκι στο Ποντικονήσι. Τελευταίος σταθμός πριν από

την επιστροφή στη Βάρη, η Στυμφαλία. Εκεί τα εδέ-

σματα και το καλό κρασί αντάμωσαν με το κέφι, το

γέλιο και το χορό.  

Γιόρτασαν στο Δήμο Βάρης

την ημέρα της Τρίτης Ηλικίας 

Κατάμεστη ήταν η ταβέρνα του “Θανάση” στη Βάρη την ημέρα της τρίτης ηλικίας

την 1η Οκτωβρίου από τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης που μαζί με τη δη-

μοτική αρχή - δημοτικούς συμβούλους και τον Δήμαρχο - διασκέδασαν με τη ψυ-

χή τους. 

Έφαγαν και χόρεψαν σε ένα γλέντι που διοργάνωσε ο Δήμος τιμώντας την ημέ-

ρα της Τρίτης Ηλικίας. 

Ο Δήμος Βάρης έχει δείξει την ευαισθησία του για την τρίτη ηλικία και γενικό-

τερα για κοινωνική παροχή αφού έχει ειδική αντιδήμαρχο κοινωνικής υπηρε-

σίας. Ήδη λειτουργεί ξανά φέτος το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” για τους δη-

μότες του Δήμου, που έχουν ανάγκη βοήθειας, με καινούρια στελέχωση, με κοι-

νωνική λειτουργό, φυσιοθεραπευτή, νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθό και οδη-

γό του οχήματος. 

Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΑΠΗ Βού-

λας τιμώντας την ημέρα των Ηλικιωμένων

διοργανώνει, ετεροχρονισμένα λόγω των

εκλογών, εορταστική εκδήλωση την Τε-

τάρτη 21 Οκτωβρίου με μονοήμερη εκ-

δρομή στο Λαύριο. Εκεί θα απολαύσουν

φαγητό με ζωντανή μουσική και χορό. 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, ο πρό-

εδρος του ΚΑΠΗ Βούλας Νίκος  Ψαλλί-

δας γράφει παρακάτω για τον σεβασμό

που πρέπει να χαίρει η τρίτη ηλικία, τις

ανάγκες της και την ανισότητα μεταξύ

των ηλικιακών ομάδων που υπάρχει. 

“Το 1990, εις ένδειξη σεβασμού προς την
τρίτη ηλικία, η Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών όρισε την 1η Οκτωβρί-
ου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμέ-
νων, επίσης γνωστή και ως “Παγκόσμια
ημέρα για την τρίτη ηλικία”.
Η ημέρα αυτή, είναι αφιερωμένη στην τι-
μή, το σεβασμό και την φροντίδα που
οφείλουμε στους ηλικιωμένους. Το ενδια-
φέρον για την τρίτη ηλικία έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι στις
ανεπτυγμένες κοινωνίες αφενός μειώνο-
νται οι γεννήσεις και αφετέρου αυξάνεται
ο μέσος όρος ζωής.
Οι γηραιότεροι δεν είναι άτομα περιθωριο-

ποιημένα κοινωνικά. Αντίθετα, έχουν απόλυ-

τη ανάγκη να αισθάνονται απαραίτητοι και

δημιουργικοί και οι νέοι άνθρωποι μπορούν

να τους βοηθήσουν σε αυτό.

Η μελαγχολία της τρίτης ηλικίας μπορεί να

αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα με στοργή,

αγάπη και δημιουργική αξιοποίηση του χρό-

νου τους. Η ανθρώπινη παρουσία συχνά εί-

ναι σπουδαιότερη από τη φαρμακευτική

αγωγή. Αρκεί να κατανοήσουν οι νεότεροι

τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Όταν γίνουν

κατανοητές οι ανάγκες και οι επιθυμίες

τους, τότε θα είναι διαφορετική και η αντι-

μετώπισή τους από τις νεότερες γενιές. 

Η λύση προκειμένου να γεφυρωθεί το χά-
σμα των γενεών και να συνυπάρξουν αρ-
μονικά οι νέοι με τους μεγαλύτερους, δεν
είναι άλλη απ’ την κοινωνική παιδεία. Η
εκπαίδευση στο σπίτι, στο σχολείο, στην
κοινότητα, στην κοινωνία γενικότερα, εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική για να απαλει-
φθούν οι ανισότητες μεταξύ των ηλικια-
κών ομάδων.
Σε μια δημοκρατική κοινωνία όλοι έχουν
ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. Είναι
ανεπίτρεπτο να μένουν στο περιθώριο τα
άτομα της τρίτης ηλικίας.  Άλλωστε, οι με-
γαλύτερες γενεές υπήρξαν οι γονείς και
οι δάσκαλοι όλων, σε αυτούς χρωστάμε
το ζην και το ευ ζην”.

1η Οκτωβρίου 

Παγκόσμια ημέρα των Ηλικιωμένων
Ημέρα περισυλλογής και προβληματισμού για τους 

ηλικιωμένους και τις ανάγκες τους
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Αρ.πρ. 12

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου

Γλυκών Νερών)

Η Σχολική Επιτροπή του 1ου Γενικού Λυκείου Γλυκών Νερών προ-

κηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενσφράγιστων προσφο-

ρών για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Γλυ-

κών Νερών  για 6 έτη ( από 27/10/2009 μέχρι 27/10/2015) .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του διευθυντή του 1ου Γενικού

Λυκείου Γλυκών Νερών  την 26η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10.00 πμ. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι :

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία. 

2. Έγγραφη προσφορά για το κατά μαθητή ποσό σε κλειστό αδια-

φανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς

ξύσματα, προσθήκες, διορθώσεις. Το  ελάχιστο όριο προσφοράς

κατά μαθητή ορίζεται στα 4 ευρώ και θα αποτελεί το ποσό εκκίνη-

σης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικό εισαγγελίας, ότι δεν είναι φυγόποινος  η φυγόδι-

κος. 

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

6. Ποσό εγγύησης 300 ευρώ.

7.  Υπεύθυνη δήλωση του  Ν.1599/86, ότι δεν είναι ανάδοχος εκ-

μετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου η ιδιωτικού σχολείου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνο-

νται στο γραφείο του λυκειάρχη του 1ου Γενικού Λυκείου Γλυκών

Νερών  στον αριθμό 210-6658660 κατά τις ώρες  09.00 – 12.00 πμ.

καθώς και στον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής στον αριθμό

6944437209.

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 23/9/2009

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ του Λυκείου Ελληνίδων - παράρτημα Σπά-

των, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τε-

τάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 6μ.μ. στη στέγη Λυκείου, επί της

οδού Κωστή Παλαμά, στα Σπάτα, με τα εξής θέματα.

1) Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του έτους.

2) Απολογισμός προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός

επόμένου.

3) Εκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Εγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε

ευθύνη.

5) Εκλογή εννέα μελών του Δ.Σ. και τριών μελών της Εξελε-

γκτικής Επιτροπής.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επο-

μένη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με

τα ίδια θέματα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Κουλοχέρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 144604/18-9-2009 ΚΥΑ των υπουργών ΠΕΧΩ-

ΔΕ & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκαν οι περι-

βαλλοντικοί όροι για το έργο της υπ’ αρ. Οικ. 101133/8-2-2006

ΚΥΑ για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Απο-

χέτευση Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Δήμου Παιανίας.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περι-

βάλλοντος τη ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διά-

θεση κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών

και στοιχείων.

Παλλήνη, 30/9/2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Είναι απαράδεκτο πολιτικά, ανώτερα υπηρεσιακά όργανα

Υπουργείων να συνεδριάζουν παραμονές εκλογών και να

παίρνουν αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα.  Καταδικάζου-

με λοιπόν τη θετική γνωμοδότηση που δυστυχώς έλαβε ο

Οργανισμός Αθήνας εισηγούμενος στον Υπουργό ΠΕΧΩ-

ΔΕ την αλλαγή χρήσης γης στο Καμπά και την κατασκευή

γιγαντιαίου εμπορικού κέντρου 95.000τμ στην Κάντζα.

Είναι νόμιμη αλλά πολιτικά ανήθικη ενέργεια. Βέβαια η ευ-

θύνη βαρύνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου.

Επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο μερικοί φί-

λοι του ΠΑΣΟΚ υποτάσσοντας τα πάντα (και το θέμα του

Καμπά) στην σκοπιμότητα νίκης του κόμματος τους στις

εκλογές και εκμεταλλευόμενοι τη δίκαιη αντίθεση ενερ-

γών πολιτών για το εμπορικό κέντρο ομιλούν περί “γαλά-

ζιων τακτοποιήσεων” διαδίδοντας ότι η κακιά κυβέρνηση

της Δεξιάς φεύγοντας κανονίζει τις υποθέσεις του μεγά-

λου κεφαλαίου.  Να υπενθυμίσουμε λοιπόν κάποια γεγο-

νότα επειδή θα μας χρειαστούν στο μέλλον, όπου πιθανό-

τατα θα εγκριθεί από την νέα κυβέρνηση το MALL Κά-

ντζας.

– 1998: ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτης επιβάλλει

στο Δήμο Παλλήνης, στη διαδικασία αναθεώρησης Γ.Π.Σ,

την κατασκευή εμπορικού κέντρου στην Κάντζα.  Ευτυχώς

το Σ.τ.Ε ματαίωσε την ενέργεια αυτή.

– 2003: η Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Β. Παπανδρέου αλλάζει τη

χρήση γης στον Καμπά και από γεωργική γη για πρώτη φο-

ρά, την κάνει ζώνη όπου μπορούν να ανεγερθούν γραφεία,

βιοτεχνίες-βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας κ.α  συνολι-

κής έκτασης 130.000 τ.μ περίπου.

– 2007-2009: το ΠΑΣΟΚ επίσημα είτε κεντρικά, είτε τοπι-

κά δεν τοποθετείται στην πρόταση για κατασκευή εμπορι-

κού κέντρου στην Κάντζα.  Αντίθετα στην περίπτωση του

MALL στο Βοτανικό παίρνει σαφή θέση υπέρ του κ. Βω-

βού, προϊδεάζοντας για αντίστοιχη τοποθέτηση στην πε-

ριοχή μας.

Αλήθεια, ξαναρωτάμε, ποια είναι η θέση του  κόμματος

της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του αρχηγού του που

κατεβαίνει υποψήφιος στην περιφέρεια μας, για το συγκε-

κριμένο θέμα;

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ με καθαρότητα και σαφήνεια έχει ταχθεί

εναντίον των εμπορικών κέντρων για οικονομικούς (κατα-

στροφή της μικρής-μεσαίας επιχείρησης), περιβαλλοντο-

λογικούς (τσιμεντοποίηση μεγάλων αδόμητων εκτάσεων

στην Αττική που ασφυκτιά) κοινωνικούς λόγους (μοντέλο

ψυχαγωγίας και εμπορικών συναλλαγών ξένο με την ελ-

ληνική κουλτούρα).

Θα συνεχίσουμε και μετά τις 4/10 τον αγώνα μας για την

ματαίωση κατασκευής τέτοιων γιγαντιαίων πολυκαταστη-

μάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος που πλέον

είναι πρώτη προτεραιότητα επιβίωσης, για ένα ρυθμιστικό

σχέδιο που θα κινείται στον αντίποδα των προτάσεων της

κυβέρνησης της Ν.Δ .  Για πραγματικά βιώσιμες πόλεις,

για ανθρώπινες συνθήκες. Ελπίζουμε οι διακηρύξεις περί

«πράσινης ανάπτυξης» να μην διαψευσθούν παταγωδώς

όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν.  Ραντεβού λοιπόν

στη Βουλή και στους αγώνες στις 5/10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 28-09-2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ: 12146

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και

Εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51, Τηλ. 213-2005199

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή Κόρμπι Βάρης

στα πλαίσια της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση –

Πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιο-

χές Α’ και Β’ κατοικίας εντός Γ.Π.Σ. Δήμου Βάρης» κατά την ΤΡΙΤΗ

ανάρτηση κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

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

ΔΕ.

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

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

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

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας

Κόρμπι του Δήμου Βάρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστη-

μα τις εργάσιμες μέρες και ώρες να υποβάλλουν την προβλεπόμε-

νη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματο-

γραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους,

ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμ-

μάτων και πινάκων. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρή-

σεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας

πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση

ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί

τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινή-

του καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου

1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα. 

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

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

δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Η Διευθύντρια Ο Αντινομάρχης

Ε. Ξυνομηλάκη Χ. Δαμάσκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΗ 29-9-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 11513/2009 βαθμός

προτεραιότητας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Υπηρεσίες: Τεχνική

Ταχ.Δ/νση: Βας. Κων/νου 25 τ.κ. 166 72

Πληροφορίες: Κ. Κεχαΐδου

Τηλ.: 213-2030426, fax: 210-2030439

Θέμα: 3η Ανάρτηση Κτηματολογικών Πινάκων και Δια-

γραμμάτων Περιοχής Κόρμπι

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η ανάρτηση των διαγραμ-

μάτων κτηματογράφησης της περιοχής Κόρμπι Βάρης θα γίνει

στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης (Βασ. Κων/νου 25, 1ος

όροφος) από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 23

Οκτωβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00 – 13:00 από Δευτέρα έως

Παρασκευή) και Τετάρτη απόγευμα (18.00 – 20.00).

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Ανακοίνωση για το κτήμα Καμπά

ΕΠ.ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ομόφωνα ψηφίστηκε ο ισολογισμός

και απολογισμός του Δήμου Κρωπίας

την περασμένη Πέμπτη 24/9, σε ειδική

συνεδρίαση.

Η μειοψηφία ψήφισε τον Ισολογισμό

και τον Απολογισμό ως προς το «λογι-

στικό» τους μέρος διαφωνώντας στο

πολιτικό σκέλος. 

Βάσει των οικονομικών που παρου-

σιάστηκαν, ο Δήμος Κρωπίας συνεχί-

ζει να βελτιώνει τους δείκτες, που

αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη

εσόδων, τη μείωση των δαπανών, την

εξόφληση των δανείων ιδιαίτερα των

προηγούμενων ετών (προ του 2003).

Εξόφληση δανείων & 

πιστοληπτική ικανότητα

Από το 2006 έχουν εξοφληθεί οκτώ δά-

νεια,  που χορηγήθηκαν το 1990 και δύο

από την περίοδο1997-1999. Παραμένουν

σε διαδικασία εξόφλησης 13 δάνεια, που

αφορούν την  πενταετία 1993-1997, ένα

από το 2001 και πέντε από την περίοδο

2006-2008 εκ των οποίων 4 αφορούσαν

αγορές οικοπέδων υπέρ του Δήμου και ένα

για πληρωμή δεδουλευμένων για την απο-

χέτευση ακαθάρτων. 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα των δανείων ανέρ-

χεται στο ποσό των 4.926.025,07 €.Το βρα-

χυπρόθεσμο τμήμα των δανείων (921.630 €)

είναι σχετικά χαμηλό ποσό σε σχέση με  τα

συνολικά έσοδα του Δήμου. Η δε εξόφληση

των δόσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων πραγματοποιείται κανονικά. Ως

εκ τούτου η πιστοληπτική ικανότητα του Δή-

μου διατηρήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επί-

πεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των

οικονομικών του.  Παραμένει η δέσμευση της

Δημοτικής αρχής σύμφωνα και με τους στό-

χους, που προβλέπει η έκθεση του οικονομι-

κού συμβούλου, για οργάνωση της αποθήκης

και του τμήματος προμηθειών, που θα επι-

βάλλει κανόνες και ορθή παρακολούθηση

συμβάσεων και αγορών στοχεύοντας στην

περαιτέρω περιστολή των δαπανών. Η μετα-

φορά στο νέο Δημαρχείο θα βοηθήσει στην

υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρ-

χής.

Περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του οι-

κονομικού συμβούλου επί των οικονο-

μικών καταστάσεων για το έτος 2008

το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου

σε έργα και μελέτες, που δεν είχε

ολοκληρωθεί  έως 31.12.2008 προσέγ-

γιζε τα 9.550.445 εκ.€ από τα οποία τι-

μολογήθηκε- εκτελέστηκε μέσα στη

χρήση  του 2008, ποσό 2.186.560 εκ.€.

Η πάγια περιουσία του Δήμου ανέρχε-

ται σε 21.234.875 εκ.€ αύξηση 5.80%

σε σχέση με το 2007. Η δε καθαρή πε-

ριουσία του Δήμου (ίδια κεφάλαια)

ήταν 17.617.146 εκ.€ έναντι

14.244.019 του 2007.

Αύξηση εσόδων - 

μείωση δαπανών

Ο Δήμος Κρωπίας είχε μια αύξηση 7.5%

των εσόδων του  σε σχέση με το 2007, που

σε απόλυτους αριθμούς είναι 1,021 εκ. €

ενώ εμφάνισε για πρώτη φορά μείωση των

δαπανών σε επίπεδο χρήσης της τάξεως

περίπου του 3% (!) σε σχέση με το 2007.

Το δε  συνολικό πλεόνασμα της χρήσεως

2008 ανέρχεται σε 2.187.339,70 εκ.€. Δη-

λαδή η κερδοφορία για το 2008 ήταν

504.698 € στο οποίο ενσωματώνονται και

έσοδα –έξοδα προηγούμενων χρήσεων,

έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έχουμε το

αποτέλεσμα των 2.187.339,70€

ΤΑΜΕΙΟ
Βάση της παρακολούθησης της ροής των

ταμειακών εργασιών από 1.1.2008 κατά τη

διάρκεια του 2008 ο Δήμος βεβαίωσε

23.264.408εκ € έναντι 21.414.915 εκ € και

εισέπραξε 1.849.493 εκ.€. Ενώ πλήρωσε

υποχρεώσεις προς τρίτους το ποσό των

19.808.957 εκ.€. Το δε υπόλοιπο χρηματι-

κών διαθεσίμων στο ταμείο του Δήμου

Κρωπίας την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν

2.006.744,48 εκ.€ από 400.786 € το 2007.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος σχολίασε: Τα οικονομικά στοι-
χεία δείχνουν μια πολύ θετική εικόνα και

φανερώνουν τις μεγάλες προσπάθειες της
Δημοτικής Αρχής από το 2003 έως σήμερα
για διαφάνεια, συνέπεια και νοικοκύρεμα
των δημοτικών οικονομικών. Οι υπηρεσίες
του Δήμου, και όλο το προσωπικό, έχουν
συμβάλει τα μέγιστα για αυτή τη βελτιωμέ-
νη εικόνα, που ελάχιστοι Δήμοι της Ελλά-
δας παρουσιάζουν. Να σημειωθεί ότι η αύ-
ξηση των εσόδων δεν προήλθε από αύξη-
ση της δημοτικής φορολογίας αλλά από τη
βελτίωση του συστήματος βεβαίωσης και
είσπραξης εσόδων. 
Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και αυτό
της μείωσης των δαπανών, που πραγματικά
είναι ελπιδοφόρο και δείχνει μια συνετή
διαχείριση, που ικανοποιεί την κοινή γνώμη
του Δήμου μας σε μια περίοδο οικονομικής
ύφεσης. Φυσικά ο αγώνας για αύξηση των
πόρων, κρατικών, ευρωπαϊκών και του ίδιου
του Δήμου,  συνεχίζεται σε ένα σύνθετο
και ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό,  κοι-
νωνικό και πολιτικό περιβάλλον, που δυ-
σκολεύει το έργο της Αυτοδιοίκησης. 
Χρειάζονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις και
δημιουργία ισχυρότερων μονάδων Αυτοδι-
οίκησης, οργανωτικά και οικονομικά, για να
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην κα-
τεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινό-
τητας των δημοτών και κυρίως για την
άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Iσολογισμός και ο

Απολογισμός στο Κορωπί

Διπλογραφικό σύστημα

Από 1.1.2000 οι Δήμοι και οι Κοινότητες

υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη λεγό-

μενη διπλογραφική λογιστική μέθοδο.

Με βάση αυτή τη μέθοδο η ετήσια χρη-

ματοοικονομική και περιουσιακή διαχεί-

ριση των Δήμων παρακολουθείται ανα-

λυτικά, με τη συστηματική καταχώρηση

διαχειριστικών πράξεων σε λογιστικά βι-

βλία με βάση τις λογιστικές αρχές και

κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής

μεθόδου. 

Η μέθοδος αυτή θεωρείται  η πλέον

αξιόπιστη γιατί εξασφαλίζει τον έλεγχο

της ορθότητας των καταχωρήσεων με

βάση τις «αριθμητικές συμφωνίες των

ισοζυγίων». 

Παλαιότερα εφαρμοζόταν μόνο το

απλογραφικό λογιστικό σύστημα δηλα-

δή το δημόσιο λογιστικό, που παρακο-

λουθούσε μόνο την ταμειακή διαχείριση. 

Στον Δήμο Κρωπίας εφαρμόστηκε από

το 2000, ενώ σε άλλους Δήμους δεν

έχει εφαρμοστεί ακόμη.

Ειδική συνεδρίαση προς ψήφιση του Ισο-

λογισμού - Απολογισμού είχε και ο Δήμος

Βούλας την περασμένη Δευτέρα 28/9. 

Ομως επειδή διαπιστώθηκαν κάποια λάθη

από τις υπηρεσίες, δεν προχώρησαν και

αναβλήθηκε για να επανέλθει.

Προ ημερησίας ο αντιδήμαρχος Νίκος

Ψαλίδας, ενημέρωσε το σώμα για  το θέ-

μα του Ασκληπιείου, που προσπάθησαν να

ξεπουλήσουν στο παρά πέντε Αβραμό-

πουλος και Ε.Ε.Σ. (βλέπε ρεπορτάζ στις

σελίδες 1, 11).

Πρόταση για τη Β’ πλαζ 

δεν βρήκε ανταπόκριση

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη κατέθεσε πρόταση

με θέμα “Να κηρυχθούν διατηρητέα τα
κτίρια της Β’ πλαζ Βούλας”, προκειμένου

να παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο.

“Είναι κτίρια με ιδιαίτερο μορφολογικό και

ιστορικό ενδιαφέρον και αποτελεί καθή-

κον του Δήμου μας, η άμεση διάσωση αυ-

τής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ανε-

ξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς

και την χρήση που επικρατεί σήμερα ή θα

επικρατήσει στο μέλλον”, επεσήμανε και

εξήγησε ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμέ-

νη η πρόταση έχει την αποδοχή της διευ-

θύντριας της Πολεοδομίας και του διευ-

θυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η υποδοχή της πρότασης δεν είχε την κα-

λύτερη τύχη, από πλευράς Δημάρχου, ο

οποίος κατηγόρησε την Ηλ. Τσιριγώτη ότι

περιφρονεί επιτροπές και υπηρεσίες κα-

θώς και τον ίδιο, επειδή δεν του επέδωσε

την πρόταση, ενώ την έδωσε στους συμ-

βούλους.

Ομως η Ηλ. Τσιριγώτη στην εισήγησή της

είπε ότι οι υπηρεσίες (Πολεοδομία & Τε-

χνική Υπηρεσία) συμφωνούν με την πρό-

ταση.

Είχε άλλη άποψη όμως ο σύμβουλος Ευθ.

Ρουσσάκης.

Θετική η στάση του Προέδρου Α. Κάσδα-

γλη, που πρότεινε να έρθει στο Δ.Σ. αφού

συζητηθεί σε επιτροπή από τους μηχανι-

κούς του Δήμου.

σ.σ. Είναι πολιτική απόφαση, μετά την

γνώμη των ειδικών, και την πολιτική από-

φαση την παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο,

κύριε Δήμαρχε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πραγματοποι-

ήθηκε και περιμένουμε να δούμε την ευαι-

σθησία των αρχιτεκτόνων - μηχανικών του

Δημοτικού Συμβουλίου που είναι τουλάχι-

στον δύο και από όλες τις παρατάξεις.

Αννα Μπουζιάνη

Στη Βούλα αναβλήθηκε η συνεδρίαση
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14 συλλόγων γονέων

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων

διαμαρτύρονται και προειδοποιούν

Δεν θα επιτρέψουν τη 

διεξαγωγή των εκλογών

Αντιπροσωπεία από το συντονισμό των 14 συλλόγων γονέων, της Ομοσπονδίας

και του συλλόγου εκπαιδευτικών πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη

Δ/νση εκπαίδευσης Π.Ε. Αν. Αττικής την Τρίτη 29/9, απαιτώντας, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ, την άμεση κάλυψη των δεκάδων κενών που συνεχίζουν να υπάρχουν

στα σχολεία της Αν. Αττικής και ιδιαίτερα στο 2ο Γραφείο Π.Ε. (Παιανία μέχρι

Λαύριο), με την πλειοψηφία των ολοήμερων να μη λειτουργούν.

Οι συγκεντρωμένοι εκπρόσωποι των συλλόγων, δηλώνουν σε κάθε κατεύθυνση

ότι: Αν δε γίνουν οι αναγκαίοι διορισμοί αναπληρωτών, μέχρι την Παρασκευή

2/10- δηλαδή πριν από τις εκλογές. 

ΚΑΛΟΥΝ όλους τους συλλόγους γονέων των σχολείων και νηπιαγωγείων που

αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σύσκεψη συντονισμού την Παρασκευή 2/10 στις

7μμ, στο Δημαρχείο Καλυβίων με πρόταση:

Να συγκεντρωθούν μπροστά στα σχολεία – εκλογικά κέντρα την Κυριακή 4/10

από το πρωί και να ΜΗΝ επιτρέψουν την διεξαγωγή των εκλογών.

Δηλώνουν πως:

ΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ «ΚΛΕΙΣΤΑ» 

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η αυξανόμενη δημοτικότητα της τηλεεργασίας

(εργασία εξ’ αποστάσεως) και στη χώρα μας,

με κάνει να αναφερθώ στα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά της, τα οποία αν και είναι ακόμα νωρίς

να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα που θα επιφέ-

ρει, θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη ώστε να

υπάρχει μια ομαλή μετάβαση σε αυτό το νέο

μοντέλο εργασίας. Βασικός παράγοντας στη

δημοτικότητά της είναι οι ραγδαίες εξελίξεις

στις τηλεπικοινωνίες.

Τα πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο είναι:
• Η εξοικονόμηση χρόνου καθώς δεν χρειάζε-

ται να μετακινείται προς και από το χώρο ερ-

γασίας του.

• Ο περιορισμός του άγχους λόγω του ότι η ερ-

γασία από το σπίτι γίνεται σε φιλικότερο περι-

βάλλον και με τους ρυθμούς που ταιριάζουν

στον χαρακτήρα του κάθε εργαζόμενου.

• Η ελευθερία στην επιλογή τόπου κατοικίας,

μιας και δεν είναι προτεραιότητα η γειτνίαση

του τόπου κατοικίας με τον τόπο εργασίας.

• Η αύξηση των ευκαιριών εργασίας καθώς δεν

υπάρχει ο περιορισμός του τόπου εργασίας,

ένας κάτοικος της Ελλάδας μπορεί να δουλεύ-

ει οπουδήποτε στον κόσμο.

• Τα άμεσα οικονομικά οφέλη, αφού δεν θα ξο-

δεύει χρήματα για τη μετακίνηση προς και από

την εργασία του.

• Τα έμμεσα οικονομικά οφέλη, για παράδειγμα

ο γονιός θα προσέχει το μικρό παιδί στο σπίτι

και δε θα υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη επι-

βάρυνση για  δαπάνες παιδικών σταθμών.

Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση είναι:

• Η μείωση του κόστους, λόγω της μείωσης

των αναγκών απόκτησης και συντήρησης χώ-

ρων γραφείου. Τα γραφεία θα καταλαμβάνουν

λιγότερο χώρο και το κόστος αγοράς ή μίσθω-

σης θα είναι μικρότερο, όπως επίσης τα έξοδα

συντήρησης (καθαρισμός των γραφείων, επι-

σκευές στους χώρους), λειτουργίας (φωτισμός

και θέρμανση των γραφείων) και εξοπλισμού

αυτών. Το οικονομικό όφελος για τις επιχειρή-

σεις είναι σημαντικό και πολλές εταιρίες το

λαμβάνουν ήδη σοβαρά υπόψη.

• Η βελτίωση της αποδοτικότητας του κεφα-

λαίου, μιας και η ανωτέρω εξοικονόμηση θα

μπορεί να διοχετευτεί σε άλλες παραγωγικές

ανάγκες της επιχείρησης.

• Η αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομέ-

νων που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από

την ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος

από το χώρο εργασίας του. Το μέγιστο της ικα-

νοποίησης ως προς το χώρο εργασίας το λαμ-

βάνει ο εργαζόμενος σε ένα οικείο περιβάλλον

και αυτό είναι τις περισσότερες φορές η κατοι-

κία του παρά ο χώρος της εργασίας του.

• Η μέτρηση της παραγωγικότητας καθώς είναι

ευκολότερα μετρήσιμη, λόγω του ότι αναφέρε-

ται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν ολοκλη-

ρώσει οι εργαζόμενοι.  

Τα πλεονεκτήματα για την κοινωνία είναι:

• Ο περιορισμός του κυκλοφοριακού κατά τις

εργάσιμες ώρες αφού οι μετακινήσεις μέσα

στην πόλη θα μειωθούν.

• Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συ-

νέπεια του περιορισμού του κυκλοφοριακού.

• Η μερική αποκέντρωση μιας και πολλοί άν-

θρωποι θα επιλέξουν να ζήσουν σε όλο και πιο

απομακρυσμένα προάστια, με καλύτερη ποιό-

τητα ζωής και όχι στο κέντρο της πόλης.

• Η ανάπτυξη της υπαίθρου και ο περιορισμός

της αστυφιλίας, όπου όλο και περισσότεροι άν-

θρωποι θα μπορούν να βρουν εργασία εξ’ απο-

στάσεως, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο

αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν την

επαρχεία για «μία καλύτερη τύχη». Βασική

προϋπόθεση είναι η βελτίωση των τηλεπικοι-

νωνιών της υπαίθρου με ρυθμούς ανάλογους

των αστικών κέντρων.   

Ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της τηλε-

εργασίας είναι:

• Η πιθανή κατάργηση ή τροποποίηση κάποιων

επαγγελμάτων αφού θα χαθεί ο λόγος ύπαρ-

ξής τους, καθώς ο εθισμός στη χρήση της τε-

χνολογίας θα καταστήσει τις συναλλαγές και

άλλες εργασίες μέσω των νέων τεχνολογιών,

να είναι πιο οικονομικές, ταχύτερες και ευκο-

λότερες. Ήδη χρηματιστηριακές, τραπεζικές,

ταξιδιωτικές, μεσιτικές υπηρεσίες πραγματο-

ποιούνται με τις νέες τεχνολογίες.

• Η απομόνωση και ο περιορισμός του ομαδι-

κού πνεύματος, προβλήματα τα οποία αντιμε-

τωπίζονται με την υιοθέτηση μεικτού συστήμα-

τος εργασίας, δηλαδή μία ή δύο ημέρες πα-

ρουσία του εργαζομένου στο χώρο εργασίας

και τις υπόλοιπες από το σπίτι.

• Η απασχόληση φθηνού εργατικού δυναμικού

από τον τρίτο κόσμο. Πολλές εταιρίες κατα-

σκευάζουν λογισμικά προγράμματα και παρέ-

χουν πληροφορίες και υπηρεσίες με Ινδούς ερ-

γαζομένους στην Ινδία, αντί να χρησιμοποιούν

τους ντόπιους, που θα έχουν πολλαπλάσιες

απολαβές και θα είναι σαφώς πιο ακριβοί ερ-

γαζόμενοι.

Παρά τα ολοφάνερα πλεονεκτήματα της τηλε-

εργασίας, πολλοί εργαζόμενοι δεν είναι διατε-

θειμένοι να εργαστούν από το σπίτι γιατί φο-

βούνται ότι:

• Οι προϊστάμενοι τους δε θα τους αναθέτουν

σημαντικά έργα.

• Δεν θα προτιμούνται στις προαγωγές.

• Η εργασία τους δεν θα αναγνωρίζεται και δεν

θα εκτιμάται.

• Δεν θα θεωρούνται ενεργά μέλη της επιχεί-

ρησης.

Παρ’ όλους τους φόβους και τις όποιες αμφι-

βολίες, η τηλεεργασία είναι πια πραγματικότη-

τα και κομμάτι της ζωής όλο και περισσότερων

εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να

την εφαρμόζουν, για να μεγιστοποιήσουν τα

οφέλη της, θα πρέπει να προβούν σε απαραί-

τητες ενέργειες προσαρμογής των εργαζομέ-

νων που σκοπό θα έχουν: α) να περιορίσουν το

φόβο παραγκωνισμού, β) να καθορίσουν τον

τρόπο μέτρησης της παραγωγικότητας, γ) να

εκπαιδεύσουν το προσωπικό στις νέες απαιτή-

σεις της τηλεεργασίας και δ) να υπάρξει μία

περίοδος προσαρμογής.

* Ορκωτός – Ελεγκτής

Ιδρυτικό μέλος της ΜΚΟ «Οργάνωση για τα Δικαιώ-

ματα των Μελλοντικών Γενεών».

Τηλεεργασία
του Θεμιστοκλή Κοσσίδα*



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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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

ΣΑΒΒΑΤΟ 26, ΤΡΙΤΗ 29/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ – πρώτη είσοδος, χαμηλά

Ισόγειο διπλοκατοικίας 136τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,

μεγάλο σαλόνι με τζάκι, κουζίνα μεγάλη με εντοιχισμένες ηλε-

κτρικές συσκευές, εσωτερική αποθήκη, πόρτα ασφαλείας και

υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού. Βεράντες σε εξαιρετικό

πετρόχτιστο περιβάλλοντα χώρο. 2 θέσεις parking. Ζώα δεν γί-

νονται δεκτά για σοβαρούς λόγους. Πληροφορίες 6945314587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην αστυνο-

μία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΒΟΥΛΑ

Ενοικιάζεται στη Βούλα γκαρσονιέρα με μεγάλο υπνο-

δωμάτιο και σαλονάκι, μπάνιο, κουζίνα, αυτόματη θέρ-

μανση, ξεχωριστή είσοδος σε πρόσοψη μονοκατοικίας.

τηλ.: 210-8951053, 6946458433
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Στην κ λ ι ν ι κ ή  ε ξ έ τ α σ η  βρίσκουμε τα πιο κάτω:

Ευαισθησία και πόνο κατά την πίεση και τις κινήσεις της άρθρω-

σης, περιορισμό των κινήσεων, ατροφίες των μυών κοντά στην

άρθρωση, όταν κινούμε, ιδίως το γόνατο, ακούγεται κριγμός

(ένα «κρακ-κρακ» δηλαδή), μπορεί να υπάρχει υγρό στην άρ-

θρωση.

Πώς γίνεται η  δ ι ά γ ν ω σ η; Συνήθως η κλινική εικόνα και ο ακτι-

νολογικός έλεγχος είναι αρκετά. Βοηθούν οι εξετάσεις του αίμα-

τος και σε ειδικές περιπτώσεις θα μας χρειασθούν πιο ειδικές εξε-

τάσεις, όπως η αξονική ή μαγνητική τομογραφία κ.α. Τα ακτινολο-

γικά ευρήματα είναι χαρακτηριστικά. Στην αρχή βέβαια οι αλλοιώ-

σεις είναι πολύ περιορισμένες, αυξάνουν όμως με την πάροδο του

χρόνου. Αυτές είναι:

τα οστεόφυτα, δηλαδή οστικές προσεκβολές. Ο κόσμος τα λέει

«άλατα» συνήθως. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ούτε άλατα είναι,

ούτε έχουν καμία σχέση με το αλάτι που τρώμε. Επίσης, ανακα-

λύπτουμε στένωση του διαστήματος της άρθρωσης, πύκνωση

και ανωμαλίες των επιφανειών της. Εδώ θέλω να τονίσω το

εξής: 

Η ακτινολογική εικόνα δεν συμβαδίζει πάντα με τη βαρύτητα των

συμπτωμάτων. Ασθενείς π.χ. με αρκετές αλλοιώσεις στις ακτινι-

γραφίες τους δυνατόν να έχουν ήπια συμπτώματα, ενώ αντίθε-

τα με μικρότερες αλλοιώσεις να υποφέρουν περισσότερο.

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική αντιμετώπιση,

πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε την πάθηση. Τα πιο κάτω, γενι-

κά ισχύουν για όλες τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος.

Όπως όμως και προαναφέραμε, θα ασχοληθούμε περισσότερο

με το ισχίο και γόνατο, οι βλάβες των οποίων ενδιαφέρουν και

απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Βασικοί μας

στόχοι στην θεραπεία είναι: 

-ανακούφιση από τον πόνο, 

-διατήρηση της καλής λειτουργίας και κινητικότητας της άρθρω-

σης,

-προφύλαξη από παραμορφώσεις και,

-διόρθωση παραμορφώσεων που πιθανώς να εμφανισθούν κατά

την εξέλιξη της πάθησης.

Βασιζόμενοι λοιπόν στους στόχους αυτούς και

για να καταλάβουμε καλύτερα την απαιτούμενη αγωγή, χωρί-

σαμε την θεραπευτική αντιμετώπιση σε τρία στάδια, ανάλογα με

την εξέλιξη και πορεία της πάθησης.

Στο αρχικό στάδιο η αντιμετώπιση είναι  σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή, δη-

λαδή δεν καταφεύγουμε σε χειρουργική επέμβαση. Εδώ πρέπει

να σημειώσουμε ότι η φυσική εξέλιξη της πάθησης είναι πολύ

βραδεία και επομένως το αρχικό στάδιο διαρκεί μεγάλο χρονικό

διάστημα. Στο διάστημα αυτό έχουν θέση η φαρμακευτική αγω-

γή και η φυσικοθεραπεία. Τα φάρμακα που χορηγούμε είναι τα

αντιφλεγμονώδη και τέτοια κυκλοφορούν πολλά και συνεχώς

εμφανίζονται καινούργια. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή,

διότι τα σκευάσματα αυτά μπορεί να ερεθίσουν το βλεννογόνο

του στομάχου και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε

άτομα με έλκος του στομάχου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπο-

ρούμε να συστήνουμε υπόθετα, αν και αυτά δεν είναι τελείως

ακίνδυνα. 

Επίσης, είναι δυνατόν να προκαλέσουν υπέρταση και πρέπει να

είμαστε επιφυλακτικοί στη χορήγησή τους, ιδιαίτερα σε ασθε-

νείς με ιστορικό υψηλής πιέσεως.

Η χορήγηση των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων πρέπει να είναι

προσεκτική, να δίδονται όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη υπό

ιατρική παρακολούθηση και να διακόπτονται αμέσως όταν εμφα-

νισθούν παρενέργειες ή επιπλοκές. Κατά την διάρκεια της φαρ-

μακευτικής αγωγής και εφ’ όσον τα συμπτώματα είναι ενοχλητι-

κά, συνιστάται η μη φόρτιση του κάτω άκρου, ανάπαυση, περιο-

ρισμός των κινήσεων και γενικά της δραστηριότητας του ατόμου

μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Η φυσικοθεραπεία προσφέρει σημαντική βοήθεια και ανακούφι-

ση στους ασθενείς μας. Με διάφορα μέσα (θερμά επιθέματα,

υπερήχους, διαθερμίες, μικροκύματα κ.λ.π.) ή ασκήσεις, βελτιώ-

νει το μυϊκό σπασμό, δρα ευεργετικά στην κινητικότητα της άρ-

θρωσης και γενικά στη λειτουργία του άκρου. Η φυσικοθεραπευ-

τική αγωγή πρέπει να εκτελείται από ειδικούς φυσικοθεραπευ-

τές, οι οποίοι γνωρίζουν την πάθηση, ποτέ δε δεν πρέπει να κα-

ταφεύγουμε σε πρακτικούς ή σε αυτοαποκαλούμενους  κινησιο-

θεραπευτές, γιατί στην περίπτωση αυτή μόνο βλαβερές επιπτώ-

σεις μπορεί να έχει η αγωγή τους. 

Η έγχυση κορτιζόνης στην πάσχουσα άρθρωση έχει περιορισθεί

πολύ τα τελευταία χρόνια.

Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει  να αποφεύγεται, στα νεαρά δε

άτομα η χορήγησή της είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί βέβαια να προ-

καλεί ελάττωση ή πρόσκαιρη εξάλειψη του πόνου, η επίδρασή

της όμως στον αρθρικό χόνδρο είναι εξαιρετικά βλαβερή και

επιταχύνει την καταστροφή του, ιδίως όταν χορηγείται επανει-

λημμένα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Όταν οι αρθριτικές αλλοιώσεις είναι μέτριου βαθμού, υπάρχει

παραμόρφωση αξονική του γόνατος σε ραιβότητα ή βλαισότητα

(δηλαδή το γόνατο είναι στραβό), ικανοποιητική κίνηση της άρ-

θρωσης και ηλικία όχι μεγαλύτερη των 60-65 χρόνων, τότε προ-

βαίνουμε σε διόρθωση του άξονα του γόνατος, κάνοντας οστε-

οτομία στη κνήμη και σπανιότερα στο μηρό. Η οστεοτομία αυτή

δρα μηχανικά και βιολογικά και προσφέρει καλό αποτέλεσμα για

χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορούμε να καθορίσουμε επα-

κριβώς, συνήθως όμως είναι αρκετά χρόνια. Σ’ αυτές τις περι-

πτώσεις με τις μέτριες αρθριτικές βλάβες, είναι δυνατόν να

εφαρμοσθεί επίσης καθαρισμός και έκπλυση της άρθρωσης με τη

βοήθεια του αρθροσκοπίου. Ο αρθροσκοπικός αυτός καθαρισμός

γίνεται χωρίς να ανοίξουμε το γόνατο, μέσα από δύο πολύ μι-

κρές οπές (μήκους ολίγων χιλιοστών)και σε αρκετές περιπτώ-

σεις έχει καλό αποτέλεσμα.

Όταν οι βλάβες στο γόνατο είναι μεγάλες και προχωρημένη η

καταστροφή της άρθρωσης, η χειρουργική επέμβαση είναι επί-

σης απαραίτητη και κάνουμε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γό-

νατος, ανάλογα με την εντόπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Αυτή είναι μία επανάστση στη χειρουργική των αρθρώσεων,

εφαρμόζεται αρκετές δεκαετίες με πολύ καλά αποτελέσματα.

Πότε πρέπει να γίνεται η ολική αρθροπλαστική; Τι προϋποθέσεις

πρέπει να υπάρχουν;

-καλό είναι να χρησιμοποιείται σε άτομα 65 ετών και άνω,

-με σοβαρές βλάβες στο ισχίο ή το γόνατο, και όταν 

-ο πόνος και η ανικανότητα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπι-

σθούν με άλλο τρόπο.

Η αρθροπλαστική αυτή έχει σοβαρά πλεονεκτήματα:

α) εξαλείφει τον πόνο,

β) βελτιώνει την κινητικότητα,

γ) αποκαθιστά την λειτουργική ανικανότητα και,

δ) τελικά εξασφαλίζει ποιότητα ζωής στον ασθενή μας.

Ο χειρουργημένος δηλαδή βαθμιαία επανέρχεται στις προηγούμε-

νες καθημερινές δραστηριότητές του και συνήθως είναι ευχαριστη-

μένος και απόλυτα ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα.

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική; Η αντικατάσταση ολόκληρης της

άρθρωσης με τεχνητή. Στην επέμβαση αυτή τα κατεστραμμένα

τμήματα αφαιρούνται, διαμορφώνονται με ειδικά εργαλεία τα

οστά που απομένουν για να υποδεχθούν τα τμήματα της τεχνη-

τής άρθρωσης, η οποία αποτελείται από δύο μεταλλικά μέρη και

ένα πλαστικό που τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων. 

Η πρόθεση στερώνεται χωρίς ειδικό ακρυλικό τσιμέντο ή τοπο-

θετείται αυτό το υλικό κατά την εφαρμογή της. Σε μεγάλης ηλι-

κίας άτομα, με κακής ποιότητας οστά, προτιμάμε την χρησιμο-

ποίηση ακρυλικού τσιμέντου (εικ. 3 και 4).

Για την αρθρίτιδα, η ολική αρθροπλαστική είναι απόλυτα ενδεδειγ-

μένη χειρουργική λύση εφ' όσον γίνεται στον κατάλληλο ασθενή,

στον κατάλληλο χρόνο και εφαρμόζονται με αυστηρότητα όλοι οι

κανόνες της επιστήμης κατά την επέμβαση και μετά από αυτή.

Άνθρωποι που ήσαν ανάπηροι και εταλαιπωρούντο με πόνους ή

ήσαν καθηλωμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια, σήμερα μπορούν να

ζήσουν μία φυσιολογική ζωή ακολουθώντας τις εξελίξεις της

σύγχρονης Ιατρικής Τεχνολογίας.

Τελειώνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι η αρθρίτιδα είναι μία

πάθηση που απαιτεί:

-ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα

-έγκαιρη διάγνωση και προσεκτική αντιμετώπιση, για να πετύ-

χουμε το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η κακή ή παραμελημένη αγωγή, έχει σαν επακόλουθο σοβαρή

ανικανότητα, η οποία είναι δυνατόν να συνοδεύει τον ασθενή σε

όλη τη ζωή του.  

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέος  ζητείται για ψησταριά στην Γερ-

μανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαμονή, διατρο-

φή  και ασφάλιση. Ικανοποιητικός μισθός. κ. Θωμάς

Τηλ.004921322983

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ – μία πάθηση συχνή και επώδυνη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. Διευθυντής Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

Εικόνα 3 Εικόνα 4

Η αρθροπλαστική του γόνατος και η ακτινολογική της απεικόνιση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε σπίτι.

Τηλέφωνο 6998 335564
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Μετά την επιτυχή συμμετοχή της Ιστιο-

πλοϊκής του Ομάδας Ν.Ο. Λαγονησίου στο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ενδεκάχρονων

αθλητών 2009, που πραγματοποιήθηκε στο

Φαληρικό όρμο στις αρχές του καλοκαιρι-

ού,  στους  περιφερειακούς κατατακτήρι-

ους αγώνες Σαρωνικού, μια ακόμη επιτυ-

χής συμμετοχή της Αγωνιστικής Ιστιοπλοϊ-

κής Ομάδας, πραγματοποιήθηκε στο Αλι-

βέρι Ευβοίας (13/9), στα πλαίσια του Δια-

συλλογικού Ιστιοπλοϊκού αγώνα «ΠΟΡ-

ΘΜΟΣ 2009».

Παρά την ταλαιπωρία που υπέστησαν λόγω

της κακοκαιρίας που επικρατούσε οι μικροί

αθλητές κατάφεραν, να διακριθούν και να

τερματίσουν σε πολύ καλή σειρά.

Η συγκεκριμένη Αγωνιστική Ιστιοπλοϊκή

Ομάδα του Ν.Ο.Λ αποτελείτo από επτά

Ναυταθλητές – Ιστιοπλόους, συνοδευομέ-

νη από τον Πρόεδρο του Ν.Ο.Λ, την Έφορο

Αθλημάτων, τον προπονητή Τμήματος

Ιστιοπλοΐας και γονέων.

Στον αγώνα συμμετείχαν πάνω από 60

αθλητές από πολλούς Ναυτικούς Ομίλους

της Ελλάδος όπως Ναυτικός Όμιλος Πει-

ραιώς, Λίμνης Ευβοίας, Βόλου, Καμένων

Βούρλων, κλπ. οι οποίοι έτυχαν υποδειγμα-

τικής φιλοξενίας από τους διοργανωτές.

Ο αγώνας συμπεριλάμβανε τρεις Ιστιοδρο-

μίες με σκάφη τύπου Optimist και laser.

Στην κατηγορία Optimist η αθλήτρια του Ν.

Ομίλου Λαγονησίου,  Ελένη – Μυρσίνη

(Μελίνα) Ιωαννίδη κατέλαβε την 4η θέση

στην γενική κατάταξη κορασίδων και ο

αθλητής μας Σπυρίδων Ευσταθίου κατέλα-

βε την 6η θέση στην γενική κατάταξη αρ-

ρένων. 

Οι επιτυχίες αυτές είναι αποτέλεσμα της

πολύ καλής προετοιμασίας των αθλητών

από τον προπονητή  Δημήτριο Γκανιάτσα

καθώς και της καλής υποστήριξης που του

παρέχεται από την Διοίκηση του Ομίλου.

Τους αγώνες ετίμησαν με την παρουσία

τους ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης

Ιατρός Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, εκ-

πρόσωποι της Περιφέρειας και της Νομαρ-

χίας Ευβοίας, το επίτιμο μέλος του Ν.Ο.Λ

Πρόεδρος του Π.Ο.Ι.Α.Θ 

Μαραγκουδάκης  ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΟ

Αδαμόπουλος και άλλοι.

Χαρακτηριστι-

κή φωτογρα-

φία με τους

περιχαρείς 

μικρούς 

Ναυταθλητές

του Ν.Ο.Λ.

Αναμνηστική

Φωτογραφία 

μετά το 

πέρας των 

Αγώνων 

«ΠΟΡΘΜΟΣ

2009».

Διασυλλογικός Ιστιοπλοϊκός Αγώνας

Ο Πανελλήνιος νικητής στο 4ο Τουρ-

νουά Βόλεϊ Γυναικών «Φανούρης

Αγάθος»

Στη τρίτη θέση ο ΖΑΟΝ που κέρδισε

την Αγ. Παρασκευή δύσκολα με 3-2

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε

και φέτος, το 4ο Τουρνουά Βόλεϊ Γυ-

ναικών «Φανούρης Αγάθος», στη μνή-

μη (συμπληρώθηκαν 5 χρόνια) του

εκλιπόντος Διαιτητή Βόλεϊ, Φανούρη

Αγάθου, που πραγματοποιήθηκε στο

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίας Παρα-

σκευής (τέρμα Νότου) στις 26 και 27

Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα του Ορ-

γανισμού Άθλησης του Δήμου Αγίας

Παρασκευής, της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.),

του Συνδέσμου Διαιτητών Αθήνας-

Ανατολικής Αττικής (ΣΥ.Δ.ΠΕ.Α.Α.Α.)

και της Αθλητικής Ένωσης Αγ. Παρα-

σκευής (Α.Ε.Α.Π.). 

Στο διήμερο των αγώνων, πολλοί φί-

λοι του αθλήματος, παρακολούθησαν

αγώνες υψηλού επιπέδου, αφού οι

αγωνιζόμενες ομάδες, έδιναν τις

«πρώτες εξετάσεις» τους, ενόψει της

έναρξης των πρωταθλημάτων τους. 

Στο τουρνουά έλαβαν μέρος η Γυναι-

κεία ομάδα του Πανελληνίου από την

Α1 και οι Άρ-

τεμις Κορυ-

δαλλού, ΖΑ-

ΟΝ και

Α.Ε.Α.Π. από

την Α2.

Νικήτρια του

τουρνουά η

ομάδα του

Πανελληνίου

(για 2η συνε-

χόμενη χρο-

νιά – η ΑΕΚ το

1ο, η Κερατέα

το 2ο), η

οποία επικρά-

τησε στον μεγάλο τελικό, της Άρτε-

μις Κορυδαλλού με 3-0 σετ. 

Τη Τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα του

ΖΑΟΝ, η οποία κέρδισε πολύ δύσκο-

λα στον μικρό τελικό την οικοδέσποι-

να ομάδα της Αγ. Παρασκευής με 3-2.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων, η Άρ-

τεμις Κορυδαλλού επιβλήθηκε του

ΖΑΟΝ με 3-1 και ο Πανελλήνιος της

γηπεδούχου Αγ. Παρασκευής άνετα

με 3-0.

Στο τέλος των αγώνων, ακολούθησαν

απονομές μεταλλίων και βραβείων.

• Το βραβείο του Τουρνουά «Φανού-

ρης Αγάθος», απονεμήθηκε στην

αθλήτρια της ΑΕΑΠ Κατερίνα Τράκα,

για την είσοδό της στη Φιλοσοφική

Αθηνών, από την εκπρόσωπο της οι-

κογένειας, Χριστίνα Αγάθου. 

• Την απονομή των χρυσών μεταλ-

λίων στον Πανελλήνιο, έκανε ο Δή-

μαρχος της πόλης Βασίλης Γιαννακό-

πουλος. Αξίζει αναφοράς η κίνηση

της αθλήτριας του Πανελληνίου Πό-

λας Κίτσου, η οποία και φέτος, μόλις

παρέλαβε το χρυσό μετάλλιό της, πή-

γε και το παρέδωσε στην αδερφή του

Φανούρη, με τελικό αποδέκτη τη μη-

τέρα του, εις ανάμνηση της φιλίας

της με τον εκλιπόντα.

• Τα αναμνηστικά μετάλλια στην 2η

ομάδα του τουρνουά, Άρτεμις Κορυ-

δαλλού, απονεμήθηκαν από τον Πρόε-

δρο του Ο.Α.Δ.Α.Π. Γιάννη Μυλωνάκη, 

• Αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής

στο τουρνουά, για την αφιλοκερδώς

διαιτητική αγωνιστική παρουσία τους,

απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο του

Συνδέσμου Διαιτητών Αθήνας-Αν. Ατ-

τικής Γιώργο Γεωργουλέα, στους Δι-

αιτητές που συμμετείχαν στους εν

λόγω αγώνες. 

Σε όλους τους αγώνες του διημέρου

τηρείτο ενός λεπτού σιγή πριν την

έναρξη τους στη μνήμη του αείμνη-

στου.  

4ο Τουρνουά Βόλεϊ Γυναικών «Φανούρης Αγάθος»
Γεύση από… Μονακό είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι 10.000 και πλέον

φίλαθλοι που βρέθηκαν στην Πάτρα για να παρακολουθήσουν το 1ο

“Patras International Circuit Kart” (P.I.C.K.). Ο αγώνας διεξήχθη στο

ιστορικό κέντρο της πόλης, με τη συμμετοχή 95 οδηγών, Ελλήνων και

ξένων, οι οποίοι έδωσαν ομηρικές μάχες σε δρόμους, όπου τις υπόλοι-

πες ημέρες του χρόνου κυκλοφορούν αυτοκίνητα! «Ήταν ένα όνειρο που

έγινε πραγματικότητα. Η προσπάθεια της Εθνικής Επιτροπής Αγώνων

αλλά και των Φορέων της Πάτρας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και προσφέ-

ραμε κάτι ξεχωριστό και πρωτόγνωρο στους θεατές», δήλωσε ο πρόε-

δρος της επιτροπής καρτ, Δημ. Αθανασέκος. Τις απονομές πραγματο-

ποίησαν ο Δήμαρχος Ανδ. Φούρας και ο Νομάρχης Δημ. Κατσικόπουλος.

Εκτός από τα αγωνιστικά καρτ την παράσταση έκλεψε η Formula BMW

του Γιώργου Κατσίνη, η αντίστοιχη του πανεπιστημίου της Πάτρας, αλ-

λά και η Formula sc02 που καίει για καύσιμο, λάδι… φαγητού. Το 1ο

“Patras International Circuit Kart” ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και

όλοι έδωσαν ραντεβού για το 2010. 

Mini: 1. Θεόδ. Ζαχαρέλλης, 2.

Αλέξ. Λεβισιάνος, 3. Φ. Σωτηρό-

πουλος

KF3: 1. Στέφ. Διαμαντόπου-

λος, 2. Στρ. Γαλανόπουλος, 3.

Στέφ. Ευμορφόπουλος

Elevator: 1. Βασ. Ζάχος, 2. Νίκ.

Ζάχος, 3. Ελ. Κυδωνάκης 

Super 125: 1. Νίκ. Καλογερά-

τος, 2. Τάσ. Γριπιώτης, 3. Γιώρ.

Τσερανίδης

Αναλυτικά Αποτελέσματα στις
ιστοσελίδες: www.ethea-live.gr
www.pickpatras.gr

ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Διεθνής αγώνας kart 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα
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Με δύο μετάλλια για την Ελλάδα συνεχίστηκε η

πρώτη ημέρα του διεθνή αγώνα Athens CSI2* στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Στο τρίτο αγώνισμα των διεθνών αγώνων ύψους 1.25μ.,

όπου πήραν μέρος 50 αθλητές, τη δεύτερη και τρίτη θέση

κατέλαβαν δύο Ελληνίδες αμαζόνες. Η Hannah Μυτιλη-

ναίου, με διπλή άπταιστη διαδρομή και η Ελίνα Δενδρινού

με επίσης διπλή άπταιστη. Πρώτος με τον καλύτερο χρό-

νο στο μπαράζ, ήταν ο Τούρκος Cagri Basel.

Στην κατηγορία των εφήβων ύψους επίσης 1.25μ., που

ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, νικητής

αναδείχθηκε ο Διογένης Παλέγδαςμε άπταιστη διαδρομή

και τον καλύτερο χρόνο στο μπαράζ. Δεύτερη ήταν η Ζέ-

τα Φούντα και τρίτη ήταν η Μόνικα Μαρτίνη.

Αγώνας υπερπήδησης εμποδίων ενηλίκων

Έξι μετάλλια ήταν η συγκομιδή των Ελλήνων αθλητών

στον πρώτο διεθνή αγώνα ενηλίκων υπερπήδησης εμπο-

δίων, «Εθνική Τράπεζα» Athens CSI2*, που ολοκληρώθηκε.

Στο τελευταίο αγώνισμα της τρίτης ημέρας των αγώνων

ύψους  1.35μ. ο Ηλίας Μπαλιούσης κέρδισε το χάλκινο

μετάλλιο με άπταιστη διαδρομή. Πρώτος ήταν ο Βούλγα-

ρος Ivelin Valev και δεύτερος ο Τούρκος Cagri Basel. 

Ένα ακόμα μετάλλιο κέρδισε ακόμη ο Σταύρος Γεωργό-

πουλος στο αγώνισμα των νέων ίππων.

6η η καλύτερη Ελληνίδα Αμαζόνα

Καλύτερη Ελληνίδα αμαζόνα, πάντως, των αγώνων ανα-

δείχθηκε η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου, η οποία κατέλαβε

την καλύτερη θέση στο σημαντικότερο αγώνισμα Grand

Prix ύψους 1.45μ. Η Μυρτώ ιππεύοντας τον Lazzarone πή-

ρε την 6η θέση σε σύνολο 46 ιππέων και αμαζόνων. Με-

γάλος νικητής του Grand Prix αναδείχθηκε ο Ιρλανδός

Niall Talbot μετά από αγώνα διαβάθμισης, όπου συμμετεί-

χαν μόλις 4 ιππείς, με τη μοναδική άπταιστη διαδρομή. 

Στο Grand Prix της κατηγορίας Εφήβων ύψους 1.35μ., που

ήταν και προκριματικός για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Εφήβων του 2010, έξι Έλληνες αθλητές πήραν την πολυ-

πόθητη πρόκριση, ενώ νικήτρια ήταν η Αναστασία Γουνα-

ρά με τον καλύτερο χρόνο και άπταιστη διαδρομή στον

αγώνα διαβάθμισης. Στην 2η θέση ήταν η Μόνικα Μαρτίνη

στο μπαράζ, ενώ τρίτη η Ζέτα Φούντα. 

Τρία μετάλλια για τις Ελληνίδες 

στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Γυναικεία Ελληνική υπόθεση ήταν το πρώτο αγώνισμα Νε-

ολέκτων Ίππων του «Εθνική Τράπεζα» Παγκοσμίου Κυ-

πέλλου Ιππασίας, η αυλαία του οποίου άνοιξε στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Τρεις Ελληνίδες αμαζόνες ανέβηκαν στο βάθρο του πρώ-

του αγωνίσματος ύψους 1.15 – 1.20μ. Πρώτη ήταν η Ζέτα

Φούντα, δεύτερη η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου και τρίτη η

Ελίνα Κυριακού. 

Στο δεύτερο αγώνισμα ύψους 1.25μ. καλύτερος Έλληνας

ήταν ο Αντώνης Πετρής, που κατέλαβε την 5η θέση με

άπταιστες διαδρομές στον αγώνα διαβάθμισης. Νικητής

ήταν ο Τούρκος Omer Karaevli με επίσης άπταιστες δια-

δρομές. 

Μεγάλες επιτυχίες για την Ελλάδα στην Ιππασία

Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στο

Σ.Ε.Φ. η προκριματική φάση του Πανελληνίου πρωταλήμα-

τος Παίδων - Κορασίδων ατομικών αγωνισμάτων. Οι ομά-

δες του ΑΡΗ έλαβαν μέρος, συνολικά με 18 αθλητές και

αθλήτριες και καταφέρανε και σ’ αυτή τη διοργάνωση να

διακριθούν τα αγόρια (Φραγκισκάτος Αυγουστίνος, Γενερ-

γάζης Νίκος, Περράκης Στέλιος, Καρνέσης Κων/νος, Λυ-

κούδης Χρήστος, Τσαπόγας Χρήστος και Λυκούδης Πανα-

γιώτης) κερδίζοντας τους αντιπάλους τους είτε με αγώνα,

είτε άνευ αγώνα, καταφέρανε και τα 7 να φτάσουνε μέχρι

τον κρίσιμο αγώνα που θα τους επέτρεπε να περάσουν

στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Όλοι τους όμως

βρέθηκαν μποστά στα “φαβορί” των αγώνων και έτσι απο-

κλείστηκαν.

Τα κορίτσια, έδειξαν για μια ακόμη φορά το ταλέντο τους,

αφού πέρασαν στην τελική φάση οι: Νίνου Χαρά, Στραϊ-

τούρη, Πατεράκη Στέλλα και Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Εμίρη Φιλία πέρασε κατ’ ευ-

θείαν στην τελική φάση λόγω της θέσεώς της στην βαθ-

μολόγηση των αθλητριών (είναι 4η στην Ελλάδα) και ότι η

Βικτωρία Μοράκη έχασε την πρόκριση στον καθοριστικό

αγώνα χάνοντας με 3-2 και 14-12 στο τελευταίο σετ.

Στην τελική φάση πέρασαν επίσης:

- Στο διπλό κορασίδων τα ζευγάρια Πατεράκη - Στραϊτού-

ρη, Εμίρη - Νίνου και Ισαμπάλογλου - Φίσερ ενώ στο 

- Μικτό τα ζευγάρια Αλεξανδρόπουλος - Νίκου και Μιχαη-

λίδης - Εμίρη. 

Η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου τη στιγμή του αγώνα

Η αμαζόνα Ελίνα Κυριακού στο αγώνισμα 1.15-1.20

Η Hannah Μυτιληναίου στην άπταιστη διαδρομή της

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των νεαρών

αθλητών του “ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”

Μαθήματα κολύμβησης

με το Ναυτικό Ομιλο

“Μεσόγειος” Κερατέας

Ο Ναυτικός Όμιλος Μεσόγειος Κερατέας με την

στήριξη του Α.Ο. Δήμου Κερατέας, διοργανώνει

μαθήματα κολύμβησης για μια ακόμη χρονιά.

Τα προγράμματα έχουν σαν βασική προτεραιότητα

τόσο τη σωστή εκμάθηση της κολύμβησης, όσο και

την παιδαγωγική προσέγγιση των παιδιών, σεβόμε-

νοι τις ανάγκες τους για παιχνίδι και διασκέδαση.

Τα μαθήματα γίνονται σε κλειστή θερμαινόμενη

πισίνα 25 μέτρων (Σάββατο και Κυριακή). Η μετα-

φορά των παιδιών γίνεται με πούλμαν

Υπεύθυνος μαθημάτων: Κ. Γιάννης Μαντέλης,

καθηγητής φυσικής αγωγής (κολύμβηση) στη

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πληροφορίες: 6977080996

1ος ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 

ΣΤΟ «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

317 αθλητές και αθλήτριες από 33 χώρες μετείχαν στο

φετινό 27ο «Σπάρταθλον» που ολοκληρώθηκε το Σάββατο

26 Σεπτεμβρίου.

Ο αγώνας έγινε στη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη, (246 χλμ)

στα χνάρια του ημεροδρόμου της αρχαιότητας Φειδιπίδη,

που το 490 π.Χ., πριν τη μάχη του Μαραθώνα, όπως εξι-

στορεί ο Ηρόδοτος, έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη μέ-

σα σε δύο μέρες για να ζητήσει βοήθεια μπροστά στον κίν-

δυνο των Περσών.

Πρώτος τερμάτισε ο 42χρονος Ιάπωνας Ριότσι Σεκίγια,

που κατάφερε για δεύτερη φορά να αναδειχτεί νικητής

σημειώνοντας χρόνο 23 ώρες 48’ και 24”.

Πρώτος Έλληνας αθλητής αναδείχτηκε ο Δημήτρης Πε-

τρολιάγκης, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας από την

Κερατέα με χρόνο 28 ώρες 01’ και 33” (15ος στην τελική

κατάταξη). Ο Δημήτρης Πετρολιάγκης ήταν και πέρσι στην

τελική κατάταξη ο 1ος Έλληνας αθλητής.

Συγχαρητήρια στον αθλητή έστειλε ο Δήμαρχος Κερατέας

Σταύρος Ιατρού και ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου.

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου σύντομα θα τιμήσει

το Δημήτρη Πετρολιάγκη σε σχετική εκδήλωση, όπου θα

τιμηθεί και η μνήμη ενός παλαιού αθλητή δρομέα από την

Κερατέα, του Ιωάννη Μέγγουλη, μέλους του Πανελληνίου

που διέπρεψε τη δεκαετία 1920 – 1930. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ στο ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ και στη Ν.Δ.
(τη χρειάζεται περισσότερο)

Με το σύνθημα «Ψηφοφόρος

για μια μέρα πολίτης κάθε μέ-

ρα» ο Ν. Γιαννής πορεύτηκε

την έντονη προεκλογική πορεία

μιας δύσκολης περιόδου για το

κόμμα του. Ιδιαίτερα αγαπητός

στους νέους ανθρώπους, αλλά

και στους νέους στα μυαλά, ο

υποψήφιος και πρώτος επιλα-

χών στις προηγούμενες εκλο-

γές του 2007, βουλευτής της

Ν.Δ. Νίκος Γιαννής.

Δραστήριος και παραγωγικός

και στον πολιτικό στίβο (Νομι-

κός, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής

Ιστορίας, θεσμών και πολιτικής, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυ-

ξέλες, πρόεδρος του ΟΛΠ 2004-2005 κλπ, κλπ.) αλλά και στην οικογένειά του,

αφού είναι και πολύτεκνος ο Ν. Γιαννής, και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Δεν υπήρξε δραστηριότη-

τα, εκδήλωση κοινωνικού –

συλλογικού φορέα που να

μη τον συναντήσω μπρο-

στά μου τα τελευταία 4-5

χρόνια και σίγουρα από κά-

ποιες εγώ ως δημοσιογρά-

φος θα απουσίαζα.

Ο Νίκος Γιαννής, θα μπο-

ρούσα να το πω απερίφρα-

στα ότι εκφράζει επάξια

τον όρο ανανέωση, στον

ιδεολογικό του χώρο και

γενικότερα στην πολιτική.

Κ. Βενετσάνος

«Εγώ δεν κατάγομαι από τζάκια» τόνισε στην ομιλία

του στο Καβούρι ο Παντελής Ασπραδάκης και

υποσχέθηκε απλά ν’ ακολουθήσει με συνέπεια αυτό που

έχει δείξει μέχρι σήμερα ως Νομαρχιακός Σύμβουλος

και Α’ επιλαχών Βουλευτής της Περιφέρειάς μας: «Θα

είμαι κοντά σας με συνέπεια και αγωνιστικότητα». 

Οι πολυπληθέστατοι φίλοι του από Βούλα, Βουλιαγμένη

και Βάρη, που παρευρέθηκαν στην ενθουσιώδη συγκέ-

ντρωση, επιβεβαίωσαν την εκτίμηση και αγάπη που τρέ-

φουν στο πρόσωπο του Παντελή.

Ενός έντιμου και συνεπούς αγω-

νιστή στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. 

Στο πρόσωπό του, η ανανέωση

βρίσκει τη σωστή της έκφραση. 

Κ. Βενετσάνος

Στιγμιότυπο από την συγκέντρωση στο κέντρο «Ζαφείρι» στο
Καβούρι. Τον βουλευτή προλόγισε ο πρώην Δημοτικός Σύμ-
βουλος Σωτήρης Ελευθερίου.

Τελευταίες προεκλογικές δραστηριότητες με τη συμπαράσταση
φίλων. Στη φωτογραφία, ο Νίκος Γιαννής σε συγκέντρωση στο
σπίτι της δικηγόρου Ελίνα Παπαθεοδώρου, στη Βούλα μαζί με
την οικοδέσποινα και άλλους φίλους.

Επιβράβευση της αγωνιστικότητας

και συνέπειας η επιλογή της 

Εύης Χριστοφιλοπούλου

Νέα, αλλά και νέα υποψήφια στη Νέα Δημοκρατία, η Δήμητρα Ράπτη, κόρη του νομαρ-

χιακού συμβούλου Βαγγέλη Ράπτη. Γέννημα, θρέμμα μεσογείτισα, γεννήθηκε και με-

γάλωσε στα Καλύβια. Από τα πρώτα της βήματα στο κόμμα, στα χνάρια του πατέρα της. 

Από το 1994 ενεργό μέλος της ΟΝΝΕΔ, από το 2007 μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

και από το 2004 Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτιοανατολικής Αττικής.

Εντυπωσιακή επιτυχία σημείω-

σε η συγκέντρωση της Εύης

Χριστοφιλοπούλου στην Πνευ-

ματική Εστία Βούλας. 

Κατάμεστη αίθουσα, ενθου-

σιώδης υποδοχή και επικρότη-

ση της μαχητικής όπως πάντα

ομιλίας, μιας δυναμικής γυναί-

κας που τίμησε το Ελληνικό

Κοινοβούλιο και επι-

βάλλεται η παρουσία

της. 

Ασχολείται ιδιαίτερα

με την κοινωνική πρό-

νοια και έχει δείξει

δείγματα γραφής σ’

αυτόν τον τομέα. 


