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Το δημοτικό κτίσμα της Βουλιαγμένης

που πήραν απόφαση να κατεδαφί-

σουν!!!                            Σελίδα 9

Η ελπίδα για μια νέα σελίδα
γιάννης κορναράκης

Σελίδα 6

Η στιγμή που περνά και
δεν χάνεται

Γρηγόρης Ρώντας

Σελίδα 7

Βρααβεύσεις μαθητών που 

διακρίθηκαν στο Μαραθώνα
Σελίδα 10

Προϋπολογισμός στο Κορωπί
Ζητήματα και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, σελ. 20

Κερατέα

Ευχές απ’ το Οβριόκαστρο

Σελίδα 11

Πρώτο φύλλο της νέας χρονιάς, δεν θα μπορούσα παρά ν’ αρ-

χίσω μ’ ευχές. Το επιβάλλει η παράδοση, η εσωτερική μου πα-

ρόρμηση ν’ ανταποδώσω τις ευχές πολλών, την εκτίμησή σας

προς την ΕΒΔΟΜΗ και τους συντελεστές της. 

Ευχόμαστε λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας Υγεία, πρόοδο και

κάθε χαρά που θα προέλθει χωρίς να προξενήσου-

με θλίψη σ’ έναν συνάνθρωπό μας! Δίχως να βιά-

σουμε το περιβάλλον!

Η άγρια χαρά του θύτη, που προέρχεται από τον

πόνο και την απώλεια της οντότητας του θηράμα-

τος, δεν ταιριάζεις τον πραγματικά πολιτισμένο Άν-

θρωπο. 

Η κρατούσα αντίληψη του ανταγωνισμού, του δυ-

τικού τρόπου κεφαλαιοκρατισμού, πόρω απέχει

από την ευγενή άμιλλα του ελληνικού πολιτισμού. 

Θα ΄θελα να ευχηθώ και Ειρήνη στο κόσμο!

Μα πώς; Όταν υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση της Γαίας, των πη-

γών της και δισεκατομμυρίων ανθρώπων; Το 37% του αστικού

παγκόσμιου πληθυσμού, με χαμηλό και χαμηλότερο εισόδημα

το 1950, εκτινάχτηκε στο 62% μέσα σε 50 χρόνια. Την ίδια χρο-

νική περίοδο τα υψηλού εισοδήματος αστικά στρώματα από

47%, που αντιπροσώπευαν το 1950, συρρικνώθηκαν στο 25%.

Το 20051 οι φτωχοί  έγιναν φτωχότεροι και περισσότεροι, και οι

πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και ποσοστιαία λιγότεροι.                       

Συνέχεια στη σελ.2

γράφει ο Κώστας

Βενετσάνος

Εκλεισε και δικαστικά 
η αμφισβήτηση του 

Δημάρχου Σπάτων 

Αθ. Τούντα

Σελίδα 20

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ρεαλιστικές Ευχές
Για το 2008 και πέρα…

Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς στην τρίτη ηλικία από το Δήμαρχο Βούλας. Εκλεισε το μοναδικό ΚΑΠΗ που

υπάρχει στην πόλη από το 1985! και άφησε “άστεγους”  τους κατοίκους που συναντιούνταν και έπιναν τον

καφέ τους κάθε πρωί παίζοντας και κανένα επιτραπέζιο.                                          Συνέχεια  στη σελ. 20
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656742988-67

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

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

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 8

Εγκαίνια ιστορικού εκκλησιαστι-

κού Μουσείου Παιανίας

“Η Γέννηση του Χριστού” Σελ. 10

Και η Βάρη μπαίνει στην 
Ανακύκλωση Σελ. 12

Xριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις με το Σ.E.O. στην Παια-
νία Σελίδα 10

Δυσλεξία   Σελ. 17

Εμείς και το Μπαλί 
5 στόχοι για το 2008

Σελίδα 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπ’ το Αστυνομικό Δελτίο

-Τέσσερις ανήλικοι συνελή-

φθησαν στην περιοχή Ασπρο-

πύργου για απόπειρα ληστείας

σε βάρος δύο ανηλίκων (15 και

9 ετών). Με την απειλή βίας ζή-

τησαν από τους δύο ανήλικους

να τους παραδώσουν τα χρή-

ματα που είχαν συλλέξει από

τα κάλαντα κι όταν αυτοί αρνή-

θηκαν τους επιτέθηκαν ρίχνο-

ντάς τους στο έδαφος, τους

αντιλήφθηκαν οι περίοικοι και

ειδοποίησαν την Αστυνομία. 

-Στο μάτι φαίνεται να έχουν

βάλει οι ληστές την εθνική

τράπεζα καθώς μέσα σε μία

βδομάδα λήστεψαν το υποκα-

τάστημα της ΕτΕ στα Σπάτα

δύο φορές (!) υπό την απειλή

όπλου και το υποκατάστημα

της Παιανίας. Σε όλες τις περι-

πτώσεις οι δράστες διέφυγαν

με άγνωστο μέχρι στιγμής χρη-

ματικό ποσό. 

-Εντατικούς ελέγχους σε λέ-

σχες, καφενεία και λοιπούς

χώρους που διοργανώνονταν

τυχερά παιχνίδια, διενήργησε

η αστυνομία την περίοδο των

εορτών στην περιοχή της Αττι-

κής και βεβαιώθηκαν τα παρα-

κάτω: α) 72 αυτόφωρα αδική-

ματα για παιχνίδια (φρουτάκια)

με ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές.

β) 10 αυτόφωρα αδικήματα για

τυχερά παιχνίδια με ζάρια και

χαρτιά (ΠΟΚΑ).

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω

συνολικά 134 άτομα, κατασχέ-

θηκαν 100 Η/Υ, 165 ηλεκτρονι-

κά παιγνιομηχανήματα και το

ποσό των 106.000 €. 

-Την εβδομάδα των Χριστου-

γέννων (24/12 – 30/12) στην

Αττική καταγράφηκαν 114 τρο-

χαία ατυχήματα με 150 παθό-

ντες. Τρία εκ των οποίων ήταν

θανατηφόρα. 

Η κυριότερη αιτία των ατυχη-

μάτων ήταν η οδήγηση χωρίς

σύνεση, η παραβίαση του κόκ-

κινου σηματοδότη, ενώ η μη

χρήση κράνους από τους μοτο-

σικλετιστές επέτεινε τους

τραυματισμούς.

Ενώ τις ημέρες 31/12 έως 2/1

ελέγχθηκαν 3.441 οδηγοί για

οδήγηση υπό την επήρεια αλ-

κοόλ και βεβαιώθηκαν 113 πα-

ραβάσεις από τις οποίες οι 5

ήταν σε βαθμό πλημμελήμα-

τος.

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα

του Μητροπολίτη Γλυφάδας

κ. Παύλου

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης και Βάρης, Παύλος απηύθυνε εορταστικό μήνυμα,

προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητρόπολης, για το

νέο έτος.

«...Το νέο έτος στο οποίο εισήλθαμε - λέει στο μήνυμά του

- έγινε δεκτό με πανηγυρικές εορταστικές εκδηλώσεις.
Ολοι εύχονται να είναι ευτυ-
χισμένο και προσδοκούν κάτι
καλύτερο από το νέο χρόνο.
Ο χρόνος όμως μόνος του εί-
ναι μια αφηρημένη έννοια
και δεν έχει τη δυνατότητα
να αλλάξει τίποτε...»
Και συνεχίζει την κατά τη

χριστιανική θρησκεία ανάλυ-

ση της εννοίας του χρόνου,

μέσα από τις σκέψεις και δι-

δαχές γνωστών θεολόγων,

προφητών, όπως του Σολο-

μώντα,  Αγίων κλπ και κατα-

λήγει:

«...ολόθερμες και πκαρδιακές ευχές προς όλους και τις οι-
κογένειές σας, επί τω νέω έτι, για να ζείτε από τώρα μέσα
στο χώρο της ατέλειωτης και άχρονος αγάπης του Θεού».

συνέχεια από τη σελ.1

Ευχές για το 2008!!!
Ευχές γιατί αισθανόμαστε τη μεταφυσική ανάγκη, γιατί

είθισται! Αλλά μόνο μ’ ευχές δε γίνεται τίποτα. Εάν ο

καθένας από μας δεν συνειδητοποιηθεί και δεν ενερ-

γήσει μαζί με όλους και μόνος συνάμα, κάθε χρόνο θα

συνεχίζουμε να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότε-

ρο και να ευχόμαστε για το καλύτερο. Ευχές για το

2008, το νέο έτος, όταν κληρονόμησε τέτοια βάρη από

τον παλιό το χρόνο, αυτόν που έφυγε… Ακρίβειες,

ανεργία, παρανομίες Υπουργών, κασέτες, DVD ροζ με

φόντο χρυσοκίτρινο, με παράνομους πλουτισμούς, διο-

ρισμούς, χρηματισμούς… πάντα «λαμβάνοντας υπ’ όψη

τις διάταξεις του Νόμου, του Π.Δ., του Β.Δ, της Κ.Υ.Α.,

της εγκυκλίου…» όλα «νόμιμα»!

Ευχές για το 2008!
Με το πετρέλαιο να σπάει το «φράγμα» των 100 ευρώ!

Όταν οι τιμές καταναλωτή, προαναγγέλλεται ότι θ’ αυ-

ξηθούν από 15% έως 40% και το Υπουργείο Οικονομι-

κών θα κάνει επίθεση στις άδειες τσέπες, για να μαζέ-

ψει 6 δις ευρώ που του λείπουν, γιατί κάποιοι ζουν

πλουσιοπάροχα και απομυζούν το δημόσιο χρώμα, ως

βδέλλες και βδελυρά υποκείμενα, το αίμα των – φορο-

λογουμένων – αιμοδοτών. 

Ευχές  για το 2008!
Με τους Τούρκους ν’ αλωνίζουν στα Ίμια και ο Πρωθυ-

πουργός να ετοιμάζεται να πάει στην Τουρκία. Δεν θα

συμβούλευα ποτέ εγώ του υπεύθυνους για τη χάραξη

της εξωτερικής πολιτικής για το πώς θα χειριστούν αυ-

τά τα σοβαρά θέματα. Αλλά μια ματιά στην ιστορία των

τελευταίων 60 χρόνων – και ολόκληρου του 20ου αιώνα,

με ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις – δείχνει ότι τα

έχουν κάνει θάλασσα. Αντί να συμβουλεύουν λοιπόν

πώς θα χειριστούν τη σχέση μας με την Άγκυρα, συνι-

στώ ν’ αντιγράψουν την Άγκυρα. Ασκεί θαυμάσια εξω-

τερική πολιτική για τη χώρα της. Εμμένει με επιμονή

και ουσιαστική αποφασιστικότητα στις επιδιώξεις της

και στις θέσεις της. (Η επιμονή παραμένει μια από τις

μεγάλες διπλωματικές αρετές)2. Διευρύνει τα προβλή-

ματα2, βοηθούντων και των «φίλων» μας, κυρίως Αγ-

γλοαμερικανών, έτσι που να «τα ‘χουμε παίξει» και να

τρέχουμε συνεχώς για διαπραγματεύσεις, και κάνει τα

λόγια της πράξη, έτσι που να πιστεύεις ότι αφού πραγ-

ματοποίησε τις απειλές της δύο τρεις φορές, γιατί να

μη το κάνει και στο μέλλον. 

Θα συστήσω ακόμη τη μελέτη, από τους διπλωμάτες

μας, το βιβλίο του R. Cooper της υποσημείωσης «2».

Παρ’ όλα αυτά, ευχές για το 2008, αλλά με προσπά-

θεια.

Η υγεία δομείται με σωστή διατροφή και υγιεινή δια-

βίωση. Η πρόοδος επιτυγχάνεται με συνεχή άοκνη προ-

σπάθεια. Με υπομονή, επιμονή, μεθοδικότητα και αγώ-

νες. 

–––––––––––––––––
πηγή: Προσωπικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης ΟΗΕ 2005. «Σημειωματά-

ριο του πολίτη του κόσμου», Εκδ. Κασταλία σελ. 93.

R. Cooper: Η Διάσπαση των Εθνών, Ελλ. Έκδοση Κέρδος 2005 σελ. 203, 

Ρεαλιστικές Ευχές
Για το 2008 και πέρα…
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Πρεμιέρα κάνει το αρι-

στούργημα του Στίβεν

Κινγκ “ΜΙSΕRY” την

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

που ανεβαίνει για πρώτη

φορά στην Ελλάδα, στον

εξώστη του θεάτρου

ΧΩΡΑ, σε σκηνοθεσία

Πέτρου Ζούλια, με τους

Ανέζα Παπαδοπούλου

και Νίκο Ψαρά.

Το “ ΜΙSΕRY”  θεωρήθη-

κε από τους κριτικούς ως

το έργο που ο συγγρα-

φέας μπαίνει βαθύτερα

στο λαβύρινθο της αν-

θρώπινης ψυχής και συγ-

χρόνως το πιο άρτιο και

τα πιο αυτοβιογραφικό

από τα 45 μυθιστορήμα-

τα του αναγνωρισμένου

παγκοσμίως μαιτρ του

τρόμου και της φαντα-

σίας.              

Η κινηματογραφική του

μεταφορά γνώρισε τερά-

στια επιτυχία το 1991,

ενώ ένα χρόνο μετά με-

ταφέρθηκε στο θέατρο,

στο Λονδίνο.

Η υπόθεση έχει ως εξής:

Ένα αυτοκινητικό ατύχη-
μα γίνεται η αφορμή για
την απρόβλεπτη συνά-
ντηση του επιτυχημένου
συγγραφέα Πωλ Σέλ-
ντον (Νίκος Ψαράς),  με
τη “νούμερο ένα” θαυμά-
στριά του, Άννυ Γουίλκς
(Ανέζα Παπαδοπούλου),
που ζει μόνη στην απο-
μονωμένη φάρμα της.
Η Άννυ, άλλοτε νοσοκό-
μα, ανοίγει το σπίτι της
και την αγκαλιά της για
να περιθάλψει  τον τραυ-
ματισμένο, απρόσκλητο
επισκέπτη. Όλα αλλά-
ζουν όμως όταν η στορ-
γική Άννυ, φανατική
αναγνώστρια των μυθι-
στορημάτων του Πωλ,
ανακαλύπτει ότι ο συγ-
γραφέας στο τελευταίο
του βιβλίο σκοτώνει την
αγαπημένη της ηρωίδα,
Μίζερυ. 

Το έργο θα απολαύσετε

στο Θέατρο Χώρα (εξώ-

στης – Ενδοχώρα),

Αμοργού 20, Κυψέλη.

Τηλ. 210 8673945 κάθε

Δευτέρα και Τρίτη στις

21:15 και κάθε Παρα-

σκευή στις 00:00 (μετα-

μεσονύχτια).

ΜΙSΕRY
Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ

σε θεατρική παράσταση στην Ελλάδα

Μια παράσταση αλλιώτικη απ’ τις άλ-

λες, με πρωταγωνιστές... κούκλες.

Το “μαγικό” κουκλοθέατρο, με τις

κούκλες να «ζωντανεύουν» είναι σί-

γουρο ότι θα εντυπωσιάσει τους μι-

κρούς μας φίλους! 

Στην παράσταση “Όταν η κόκκινη

κλωστή χάθηκε στο μεγάλο δάσος”,

η Αγγελική Γουναρίδη θα εμψυχώσει

τις κούκλες, η αφήγηση του παραμυ-

θιού θα γίνει από τον Κωσταντή Μι-

ζάρα και η κιθάρα με το μεταλλόφω-

νο από τους Κωσταντή Μιζάρα και

Τάνια Καλαφατά θα δίνουν τη μουσι-

κή νότα στην παράσταση.

Την Πέμπτη 10/1 στις 18.00 στο Θέα-

τρο ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ

(Μεγίστης 30-32, Καλλιθέα τηλ.,

2109532236) Τιμή εισιτηρίου 7€

«Όταν η Κόκκινη Κλωστή 

Χάθηκε στο Μεγάλο Δάσος»

Παράσταση 

Κουκλοθέατρου

Locksmith

Ο Αττικός Πνευματικός

Ομιλος Γλυφάδας, έχει

προγραμματίσει μία σει-

ρά εκδηλώσεων που

πραγματοποιούνται κά-

θε Πέμπτη στις 7 μ.μ.

στο ξενοδοχείο “Congo

Palace” (Βασ. Γεωργίου

Α’ 75 & Δούσμανη Γλυ-

φάδα, τηλ. 210

8946.711, 210 8946.715.

Συγκεκριμένα:

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου:

“Το Συμπόσιο του Πλά-
τωνος” με ομιλητή τον

Εμμανουήλ Μανιαδάκη,

ποιητή.

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου:

“Περικλής Γιαννόπου-
λος, ένας παρεξηγημέ-
νος οραματιστής”, με

τον Αυγερινό Ανδρέου

δικηγόρο, λογοτέχνη,

Γενικό Γραμματέα της

εταιρίας Ελλήνων Λογο-

τεχνών.

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου:

“Σκωπτική ποίηση εκ
μυθολογίας (Πάρισα-
Ισόκωλα) με ομιλητή τον

Κωνσταντίνο Κοραξή,

ποιητή και λογοτέχνη.

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου:

Κοπή της βασιλόπιττας

με μουσικό πρόγραμμα.

Η πρόεδρος Νότα Θεο-

δωρακάκου-Ζόμπολα θα

αναφερθεί στην πνευμα-

τική δημιουργία των με-

λών του Ομίλου.

Πληροφορίες για τον

Όμιλο και τις εκδηλώ-

σεις μπορείτε να πάρετε

από την πρόεδρο Νότα

Θεοδωρακάκου - Ζόμπο-

λα στο τηλ. 210

9626.429 και τη γεν.

Γραμματέα Αννα Κατίκα

στο 210 9622.181

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πρόγραμα εκδηλώσεων
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με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Απολαύστε ρεμπέτικες βραδιές κάθε Σάββατο στο art
gallery cafe, στη Βούλα.
Ευχάριστη ατμόσφαιρα με παλιά αξέχαστα τραγούδια.
Τηλ. 210 8959.713

Από την Καμεράτα, Ορχήστρα Φίλων 
της Μουσικής 

τον αρχιμουσικό Αλέξανδρο Μυράτ

και τον Θοδωρή Τζοβανάκη, πιάνο 

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου

Ξεκινά η Σειρά Κυριακή Πρωί στο Μέγαρο

Έργα των Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Άλαν
Χοβχάνες θα ερμηνεύσει η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φί-
λων της Μουσικής, εγκαινιάζοντας για το 2008 τις συ-
ναυλίες της επιτυχημένης Σειράς «Κυριακή Πρωί στο
Μέγαρο», που εντάσσεται στον Κύκλο «Το Μέγαρο για
τους Νέους» και πραγματοποιείται φέτος με τη χορηγία
του Ομίλου ALTEC. 
Κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους φανατικούς θεα-
τές, η Σειρά Κυριακή Πρωί στο Μέγαρο, που απευθύνεται
στους νέους όλων των ηλικιών, εδώ και χρόνια αποτελεί
μία εναλλακτική ψυχαγωγική πρόταση, για τα πρωινά της
Κυριακής. Ο λόγος; Στις εκπαιδευτικού περιεχομένου συ-
ναυλίες της Σειράς η διασκέδαση με τη μάθηση συνδυά-
ζονται με τρόπο μοναδικό! Eμπειροι μουσικολόγοι σε ρό-
λο σχολιαστή παρουσιάζουν και επεξηγούν έργα κλασι-
κών αλλά και σύγχρονων συνθετών ερμηνευμένα από
διαφορετικά κάθε φορά μουσικά σχήματα. Οι εκπλήξεις
δεν λείπουν ενώ η συμμετοχή του κοινού είναι εντυπω-
σιακή.
Στην πρώτη συναυλία της Σειράς με τον τίτλο «Το πιάνο
έτσι...κι αλλιώς», που θα δοθεί την Κυριακή 13 Ιανουαρί-
ου στις 11:30 το πρωί στην Αίθουσα Φίλων της Μουσι-
κής, ρόλο οικοδεσπότη αναλαμβάνει η Καμεράτα. 

Κυριακάτικο πρωινό 

με το πιάνο έτσι... 
κι αλλιώς!

Η Παναθηναϊκή θα κόψει

βασιλόπιτα
Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας -

Βούλας οργανώνει εκδήλωση με μουσικό πρόγραμ-

μα και την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας την

Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στο ξενοδο-

χείο “Οασις” (παραλιακή λεωφόρος) στη Γλυφάδα.

Πληροφορίες τηλ. 210 9622.753 & 210 8974.100

Θεοφάνια στην Κακή Σκάλα

Κερατέας

Ο Δήμος Κερατέας, αύριο Κυριακή 6 Ιανουαρίου, θα

γιορτάσει τα Θεοφάνια στην Κακή Θάλασσα με τη

Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου και δεκαπέντε χο-

ρωδούς - τραγουδιστές - μουσικούς του καλλιτεχνι-

κού οργανισμού “Μορφές Εκφρασης” σε “κάλαντα

και Παραδοσιακά Τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο”.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οκταήμερο οδοιπορικό 

στα παράλια 

της αλησμόνητης Μ. Ασίας
Ιούλιος 2008

Αγαπητοί συμπατριώτες – συμπατριώτισσες, φί-

λες και φίλοι του Συλλόγου Μικρασιατών Ανατολι-

κής Αττικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, απο-

φάσισε τη διοργάνωση οδοιπορικού στις αλησμό-

νητες πατρίδες της Μικράς Ασίας.

Παράλληλα με τη γνωριμία των πατρογονικών μας

εστιών, το οδοιπορικό αυτό, θα βοηθήσει στη σύ-

σφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλό-

γου μας.

Πληροφορίες 210 6519.501 – 6974987890

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μικρασιατών

Ανατολικής Αττικής μαζί με τις ευχές του για ένα Και-

νούργιο Χρόνο γεμάτο Υγεία και Χαρά, 

Σας καλεί στη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 20 Ιανουαρίου, στις Δαιδαλίδες (Πελοποννήσου

77), ώρα 18.30 για την κοπή της Βασιλόπιττας και για τα

πρώτα γενέθλια του Συλλόγου, με εδέσματα, χορούς

και τραγούδια που θα σας ενθουσιάσουν.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Βούλα Παπαγεωργίου Στέλα Μαλαπέτσα

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210 6519.501 &

6974987.890

Εκδήλωση

τιμής

Το Γενικό Νοσοκομείο

Παίδων Πεντέλης, θα

βραβεύσουν την ιατρό

και δωρήτρια του Νοσο-

κομείου Χρυσούλα Σαρ-

κοπούλου, σε εκδήλωση

που θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 19 Ιανουαρί-

ου στις 7.30 στο Μου-

σείο Βορρέ στην Παια-

νία (Διαδ. Κων/νου 4).

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙ-

ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

«ΚΕΚΡΟΨ»

Ο Ν.Α.Ο. «Κέκροψ» προ-

γραμματίζει εκδήλωση

για την κοπή της βασι-

λόπιτας το Σάββατο 12

Ιανουαρίου στην ταβέρ-

να του «Φωτογράφου»

Αγ. Μαρίνας 3 στην Παι-

ανία με ζωντανή μουσι-

κή (φαγητό, αναψυκτι-

κά, μπύρες, κρασί χύμα).

Προσέλευση 21.00.

Πληροφορίες: 6972

230.244 – 6974 337.906

– 6973 467.109

Ο Νηρέας καλεί για ευχές...

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος “Νηρέας” θα ανταλλά-

ξει ευχές με φίλους και μέλη την Κυριακή 27 Ια-

νουαρίου στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο “Αυρα”

στη Ραφήνα. Τηλ. 210 2813.050, 22940.24914

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Θεοφάνια και κοπή της βασιλόπιτας

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τον Αγια-

σμό των Υδάτων στην παραλία της Αγίας Μαρίνας,

ο εξωραϊστικός σύλλογος της Αγ. Μαρίνας θα κό-

ψει την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα του, στο παρακεί-

μενο κέντρο «Λαζάρου».

Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη και τους φίλους να

ανταποκριθούν στο κάλεσμά του και να παρευρε-

θούν  στην εκδήλωση.

Μείζονες και ελάσσονες συνθέτες
του 18ου αιώνα

στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

«Λίλιαν Βουδούρη» 

Μία ενδιαφέρουσα διάλεξη 

του Δρ. Κρίστοφ Στρουξ στις 15/01/08 

Οι πολύτιμες συλλογές που φιλοξενεί η Μεγάλη Μουσι-

κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»  αποτε-

λούν το θέμα σειράς διαλέξεων που πραγματοποιούνται

στο Μέγαρο Μουσικής. Στην ολοκαίνουργια Αίθουσα Δι-

δασκαλίας της Βιβλιοθήκης διακεκριμένοι μουσικολόγοι

παρουσιάζουν τους μουσικούς θησαυρούς της σε ένα κοι-

νό που αποτελούν ειδικοί, φοιτητές αλλά και απλοί φίλοι

της μουσικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 6.00 το

απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ο πρώην Δι-

ευθυντής της Μουσικής Βιβλιοθήκης, μουσικολόγος και

διδάκτωρ φιλοσοφίας Κρίστοφ Στρουξ θα μιλήσει για

τους μείζονες και ελάσσονες συνθέτες του 18ου αιώνα,

έργα των οποίων φυλάσσονται στα αρχεία της Βιβλιοθή-

κης. 

Ο αριθμός των πρωτοτύπων μουσικών χειρογράφων και

εκδόσεων εκείνης της εποχής που βρίσκονται στην κατο-

χή της Βιβλιοθήκης, είναι περιορισμένος, αλλά η σπου-

δαιότητά τους είναι μεγάλη, καθώς οι πηγές αυτές πα-

ρουσιάζουν πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν αναπα-

ράγονται στις σύγχρονες εκδόσεις. Έτσι, ο μελετητής

έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη

εικόνα για τη μουσική ζωή του παρελθόντος συγκριτικά

με αυτήν που θα αποκομίσει από την ανάλυση μιας νεό-

τερης έκδοσης. 
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Σ’ όλο τον κόσμο από τους αρ-

χαίους χρόνους, το νέο έτος

γινόταν καλοσωρισμένο με πο-

λιτιστικές γιορταστικές και

θρησκευτικές τελετουργικές

διαδικασίες. Η ευχή, για μια

ανανέωση του βίου, μια αναζω-

ογόνηση της ταλαιπωρημένης

καθημερινότητας, για ένα κα-

θαρμό συγχώρησης από την

ύβρη από τα λάθη του παρελ-

θόντος και την αναζήτηση απο-

τροπής μιας επικείμενης συνε-

πεία αυτών νέμεσης, συμπο-

σούνται στην απλή ευχή «καλή
χρονιά και καλύτερος ο και-
νούργιος χρόνος». 

Τι αλλάζει τελικά κάθε χρόνο;

Ποιος καθορίζει το χρονικό

όριο της αλλαγής; Ποιος καθο-

ρίζει την φορά της πορείας του

απερχόμενου χρόνου; Και γιατί

να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο

ξημέρωμα με τον καινούργιο

χρόνο; Και πού στηρίζεται αυτή

η προσδοκία μιας αλλαγής και

η αναζήτηση της ελπίδας εκεί-

νης, που η απόκτησή της μας

κρατά όρθιους αγωνιστές ενός

προκαθορισμένου κύκλου ζω-

ής, αφού τίποτα δεν καθορίζει

την στιγμή της χρονικής αλλα-

γής; Και μήπως αυτή η χρονική

στιγμή, είναι η ίδια παγκόσμια;

Η ίδια και ταυτόσημη σε πλάτη

και μήκη, σε κράτη και έθνη, σε

θρησκείες και λαούς που όλα

αυτά τελικά στην απεραντοσύ-

νη του υπάρχοντος σύμπαντος,

στο παγκόσμιο χρόνο, τίποτα

δεν είναι παρά ένα απλό μηδε-

νικό; 

Αφού το 2000 π.Χ. στην Μεσο-

ποταμία, αυτή η χρονική στιγμή

του νέου έτους, άρχιζε με την

εαρινή ισημερία (Μάρτιος),

στην Ασσυρία την Φθινοπωρινή

ισημερία (Σεπτέμβριος), στους

Αιγύπτιους την Φθινοπωρινή

και στους Έλληνες με το χειμε-

ρινό ηλιοστάσιο (Δεκέμβριος).

Στο Εβραϊκό θρησκευτικό ημε-

ρολόγιο, η πρώτη του μήνα Τισ-

ρί (6 Σεπτεμβρίου), καταγράφε-

ται σαν πρωτοχρονιά. Και

στους Χριστιανούς με Γρηγο-

ριανό το 1582 η 1η Ιανουαρίου

που υιοθετήθηκε από ολόκληρη

τη δυτική Ευρώπη. 

Μέσα σ’ αυτό το αλαλούμ ημε-

ρομηνιών, που δίνουν την ασά-

φεια και αστάθεια του χρονικού

καθορισμού, πώς περιμένουμε

την καινούργιο χρόνο και γιατί;

Γιατί ελπίζουμε; 

Μα γιατί η ελπίδα καλύπτει τον

υπερβατικό κόσμο, του από μη-

χανής Θεού, που περιμένουμε

να αλλάξει ή να καλυτερεύσει

το «Κισμέτ» που βιώσαμε. 

Η ελπίδα λοιπόν, κρυμμένη

στον πάτο του πίθου της Παν-

δώρας περιμένει. 

Να πώς άρχισε η ιστορία. Στο

βάθρο του αγάλματος της Αθη-

νάς, εκείνο το χρυσελεφάντινο

της Ελλάδας μα και της Αθη-

νάς της Περγάμου, είναι απει-

κονισμένος ο μύθος του πίθου

της Πανδώρας. Ο Δίας τη δημι-

ούργησε μετά από πολύ σκέ-

ψη, μελέτη και

σκόπιμα για να

εκδικηθεί το αν-

θρώπινο γένος,

που αποδέχθηκε

το δώρο του Προ-

μηθέα, εκείνου

του αναρχικού

αντάρτη, που χά-

ρισε σε μας του

ταλαίπωρους αν-

θρώπους, τη χα-

ρά της φωτιάς,

«του πυρός», πα-

ραβαίνοντας τις

εντολές του νε-

φεληγερέτη Δία. 

Ο Δίας λοιπόν,

στο μίσος του για

να εκδικηθεί,

φτιάχνει την

όμορφη Πανδώ-

ρα, με ψεύδη θω-

πείας και δόλιο

χαρακτήρα.

«Ψεύδεά θ’ αιμυ-
λίους τε λόγους

και επίκλοπον ήθος» (Ησίοδος

έργα και ημέραι σελ.78 εκδό-

σεις Ζήτρος). Την έστειλε δώ-

ρο στον Επιμηθέα τον αδερφό

του Προμηθέα μαζί με ένα πι-

θαράκι - κουτί το λέμε τώρα. 

Μέσα στο πιθάρι είχε κρύψει

όλα τα κακά και τις συμφορές

του κόσμου και τις κακουχίες

για να γερνούν οι θνητοί. Έτσι

και για να απαλλαγεί από τις

ευθύνες και να κάνει και τον

καλό Θεό, της είπε, «μην το
ανοίξεις ποτέ».
Ο Επιμηθέας είχε εντολή από

τον αδερφό του Προμηθέα

«ποτέ να μην πάρεις δώρο από
τον ύπουλο Δία». 

Ο Επιμηθέας όμως θαμπώθηκε

από την ομορφιά του μοντέλου

και το δέχτηκε· μαζί και το πι-

θάρι. 

Και η Πανδώρα, γυναίκα ούσα,

σκέφτηκε «γιατί να μην το
ανοίξω· γιατί να μου πει όχι;»
Και το άνοιξε. 

Έντρομη τότε, είδε όλες τις

συμφορές του κόσμου να βγαί-

νουν έξω και γρήγορα κλείνει

το καπάκι. Μαζί όμως με τις

συμφορές από τον πονηρό Δία

ήταν κρυμμένη κι η ελπίδα. Εί-

ναι αυτή που δεν πρόφτασε να

βγει έξω. «Μούνη δ’ αύτοθι Ελ-
πίν εν  αρρήκτοισι δόμοισιν έν-
δον έμεινε πίθου υπό χείλεσιν,
ουδέ θύραζε εξέπτει». (Ησίο-

δος έργα και ημέραι)

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Η ελπίδα για μια 

νέα σελίδα

Τ
ις κρύες νύχτες των Χριστουγέν-
νων βρεθήκαμε  στην πόλη των φι-

λοσόφων, των ποιητών και των καλλι-
τεχνών, την υπέροχη Χαϊδελβέργη.
Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέ-
καρ, φύση καταπράσινη και  παραμυ-
θένια. 

Αρχικά ανεβήκαμε στο ψηλότερο μέ-

ρος της πόλης, στο μεσαιωνικό κά-

στρο. Σώζονται τα ερείπια του Πύρ-

γου, όπου έμεναν οι πρίγκιπες  εκλέ-

κτορες. Επιβλητικό, εντυπωσιακό το

κάστρο από κόκκινο ψαμμίτη και από

κάτω απλώνεται η πόλη σαν ένας πί-

νακας του καλύτερου ζωγράφου. 

Κατεβαίνοντας βρεθήκαμε στο μεσαίο

κτίριο όπου υπάρχουν δυο βαρέλια,

από τα οποία το ένα εντυπωσιακά με-

γάλο, χωράει 222 χιλιάδες λίτρα κρα-

σί. Δεξιά υπήρχε Μουσείο Φαρμακολο-

γίας. Εκατοντάδες βότανα, ρίζες και

καρποί τοποθετημένα στις προθήκες,

τα πρώτα φυσικά φαρμακεία. Σε άλλες

αίθουσες όλα τα πρώτα σύνεργα και

αποστακτήρια για την παρασκευή φαρ-

μάκων.

Αφήνοντας το κάστρο βρεθήκαμε στην

πόλη, διασχίζοντας την οδό των Φιλο-

σόφων. Ο Κάρολος Θεόδωρος ήταν

προστάτης των Επιστημών και η γέφυ-

ρα έφερε το όνομά του. Τα κτίρια της

είναι πραγματικά έργα τέχνης. Στην

κεντρική πλατεία το Πρώτο Πανεπι-

στήμιο της Γερμανίας(1386)

Και το παλαιό ανάκτορο. Εκεί στην

πλατεία εκτελούσαν κάποτε τις μάγισ-

σες και τους αιρετικούς.

Καταχνιά και περπάτημα στα δρομάκια

της Παλιάς Πόλης, ψάχναμε για τους

λεγόμενους κήπους της μπύρας για να

ζεσταθούμε λίγο. 

Τρεις μέρες ήταν αρκετές για να απο-

λαύσουμε τα μουσεία της πόλης, τα

γραφικά καφέ με τα υπέροχα γερμανι-

κά κέικ και μια συμπαθητική κουζίνα.

Φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις

και συνεχίσαμε το ταξίδι μας διασχίζο-

ντας ένα τμήμα της Ρομαντικής Γερμα-

νίας για να καταλήξουμε στη μικρή πό-

λη που γιορτάζει τα Χριστούγεννα δώ-

δεκα μήνες το χρόνο. Φθάσαμε λοιπόν

στο Ρόττενμπουργκ, με τα καλοδιατη-

ρημένα τείχη και τα σπίτια του 14ου αι-

ώνα με τις γραφικές εισόδους τους και

τα καταστόλιστα με γεράνια παράθυ-

ρα. Το Μουσείο Χριστουγέννων λει-

τουργεί καθημερινά. 

Πλησιάζουμε ένα παλαιό αρχοντικό

και μόλις μπαίνουμε μέσα βλέπουμε

μια συνοικία, όπου όλα τα ζωάκια -

κούκλες κινούμενες(ποντικοί, χελώ-

νες, πίθηκοι, λαγουδάκια….) επιδίδο-

νται στις εργασίες τους. Τα καταστή-

ματα της πόλης διατηρούν το χριστου-

γεννιάτικο στολισμό όλο το χρόνο. 

Βομβαρδισμός καλαίσθητων στολιδιών

αλλά ίσως να μειώνεται λίγο η μαγεία

των Χριστουγέννων λόγω επανάλη-

ψης ή μπορεί οι άνθρωποι της πόλης

αυτής να επηρεάζονται από το Πνεύμα

της ομορφότερης γιορτής και να είναι

αγαπημένοι και περισσότερο δεμένοι

μεταξύ τους. 

Καλή χρονιά σε όλους.

365 Μέρες Χριστουγέννων

της Τζωρτζίνας Καλέργη
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Το καλωσόρισμα κάθε νέου χρόνου

έχει αξία αν μας βρίσκει σοφότε-

ρους στο πνεύμα κι ανώτερους

στην ψυχή.

Αν στο διασκέλισμα από το 2007

στο 2008 επωμισθούμε τον απολο-

γισμό και την αυτοκριτική για κάθε

τι που κάναμε ή δεν κάναμε. Για

όλα εκείνα που προκαλέσαμε, τα

θετικά και κυρίως τ’ αρνητικά. Για

όλα εκείνα στα οποία συμμετείχα-

με είτε ενεργά, είτε με την αδιαφο-

ρία μας, ασκώντας εκ των υστέρων

κριτική στους φυσικούς αυτουρ-

γούς. Ο παθητικός οικτιρμός του

κακού και του λάθους συνιστά απο-

δοχή του, αν όχι και συμμετοχή σε

αυτό.

Πρέπει κάποια στιγμή ν’ αποφασί-

σουμε αν θα είμαστε αγόμενη αγέ-

λη ή αλληλοσυμπληρούμενο σύνο-

λο σκεπτόμενων ανθρώπων. Αν θα

είμαστε ενεργοί πολίτες ή παθητι-

κοί τηλεθεατές. Καταναλωτικά

ενεργούμενα ή συνειδητοί κατανα-

λωτές. Διεκδικητικοί εργαζόμενοι

με εφαλτήριο την εκπληρωνόμενη

προσφορά μας ή την ασυλία των

ελλείψεών μας. Ψηφοφόροι των

ονείρων μας ή των Εφιαλτών μας.

Γονείς των παιδιών μας ή απλοί κη-

δεμόνες τους και τηλεθεατές μαζί

τους παθητικοί, της υφαρπαγής

του ρόλου μας από την τηλεόραση.

Σύντροφοι, εραστές, σύζυγοι ή κα-

κοί ηθοποιοί υποδειγμένων από άλ-

λους ρόλων και προτύπων.

Για να μην περνά ο χρόνος δίπλα

μας, αλλά μέσ’ από εμάς και μαζί

μας, πρέπει να δίνουμε αξία στην

κάθε στιγμή. Και δεν είναι δύσκο-

λο, πιστέψτε με. Αρκεί λίγο φρένο

στις αρνητικές παρορμήσεις μας.

Πόσες φορές ευχήθηκα-εκ των

υστέρων, δυστυχώς-να μπορούσα

ν’ αστειευτώ με τον οδηγό που μου

έκανε τη στραβοτιμονιά, αντί να

τον βρίσω. Όσες φορές το κατόρ-

θωσα, αισθάνθηκα ύστερα πιό

όμορφα. Κι εκείνος μου το ανταπέ-

δωσε με μιά χαμογελαστή συγνώ-

μη. Ένα χαμόγελο, μιά ζεστή καλη-

μέρα, ένας έπαινος, ο σεβασμός

στα δικαιώματα των άλλων, η πα-

ραδοχή του λάθους μας, η παρα-

χώρηση της θέσης μας σε κάποια

σειρά, με απώλεια λίγων λεπτών

και κέρδος το μπόλιασμα μιάς άλ-

λης ψυχής με χαρά.

«Η στιγμή που περνά και χάνεται»,

όπως λέει ένα τραγούδι, πάλι θα

περνά αλλά δεν θα χάνεται, γιατί

θά ‘χουμε δέσει πάνω της ένα μι-

κρό δώρο από την ψυχή μας. Και

θα ταξιδεύει στον χρόνο, περνώ-

ντας από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μεταδοτικό δεν είναι μόνο το κα-

κό. Και κάποτε θα γυρνά πάλι σ’

εμάς η στιγμή μας, φορτωμένη με

τα δώρα των άλλων.

Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι

εξαρτώμεθα από τον άγνωστο δί-

πλα μας κι εκείνος από εμάς κι

όταν πάψουμε ν’ αδιαφορούμε τό-

τε που το άδικο κι η δυστυχία χτυ-

πά εκείνον, τότε κι εκείνος θα εν-

διαφερθεί όταν χτυπηθούμε εμείς.

Η αγάπη αναζητεί πάντοτε έναν

τρόπο. Η αδιαφορία βρίσκει πάντο-

τε μιά δικαιολογία. Όσοι παρακο-

λουθούν εκπομπές οικολογικού πε-

ριεχομένου, θα έχουν ακούσει πως

η πτώση ενός πάγου στην Αρκτική

επηρρεάζει αλυσσιδωτά την άλλη

άκρη της γης. Το ίδιο συμβαίνει και

στις κοινωνίες των ανθρώπων.

Χρειάστηκα δυό σελίδες χειρόγρα-

φες και μάλλον δεν κατόρθωσα να

ολοκληρώσω τον συλλογισμό μου.

Ο Χριστός είπε μόνο «αγαπάτε αλ-

λήλους» κι ακόμα ότι «αν βοηθή-

σεις οποιονδήποτε αδελφό μου,

βοηθάς εμένα». Κάποτε, κάποιοι

από μας κάναμε μεγάλη φασαρία

όταν αφαιρέθηκε ο προσδιορισμός

του Χριστιανού Ορθόδοξου από τις

ταυτότητές μας. Αλλά αδιαφορού-

με όταν διώχνουμε τον Υιό του Θε-

ού και του Ανθρώπου από τις καρ-

διές μας.

Εύχομαι σε όλους μας, ένα 2008

που κάθε στιγμή του να φεύγει

φορτωμένη με τα δώρα της ψυχής

μας.

Η στιγμή που περνά

και δεν χάνεται
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
κάλαντα διαφορετικά
φτιάαξα - φτιάξαμε να σας πούμε
και για να - και για να σας ευχηθούμε

Αρχή που βγήκε ο Δήμαρχος
άνετος και αγέρωχος
στήην Κύ- στην Κύπρου να πατήσει
πρώτα ά – πρώτα άσφαλτο να ρίξει

Την πήραν όλη τα νερά
πριν από τρία …τέρμινα
κι αακό – κι ακόμα περιμένει
πάντα μι – πάντα μισογκρεμισμένη

Η κατολίσθηση στο …τσακ
δεν έφθασε στην ALEX PAK
κι είειναι – κι είναι μεγάλος πόρος
να φτιαχτεί – να φτιαχτεί η λεωφόρος

Είναι πολλά, Άρη, τα λεφτά
κι εμείς δεν έχουμ΄ αρκετά
πηηγαί - πηγαίντε στο Νομάρχη
και στον Πε – και στον Περιφερειάρχη

Άγιος Βασίλης έρχεται
και δε μας καταδέχεται
ααπό – από το Δημαρχείο

για να χτί – για να χτίσει μεγαλείο

Βαστάει σχέδια με σκοπό
να φτιάξει γήπεδο κλειστό
οο ΟΣΚ  - ο ΟΣΚ θα το πληρώσει
κι έτσι θα – κι έτσι θα ολοκληρώσει

Οι κάτοικοι ανησυχούν
που πλήθος δέντρα θα κοπούν
πούου θα – που θα ΄χει φασαρία
και για τη – και για την κυκλοφορία

Που τη μελέτησαν «καλά»
αλλά δε λύθηκε, αλλά
τούου κό – του κόσμου η απορία:
γιατί τρέ – τρέχουν τα λεωφορεία;

Μέσα σε λάσπες και νερά
η Αγαμέμνονος βογγά
χείειμα - χείμαρρος η …Χειμάρας
και η Πα – και η Παλαμά μαντάρα

Μα θα ΄ρθει ο Συνεταιρισμός
«καθάρισε» ο Πόραβος
πούου έ - που έβγαλε κονδύλι

τις μπουλντό – τις μπουλντόζες του
να στείλει

Έκανε διαγωνισμό
και το «χαρτί» είν΄ έτοιμο
χααρτί – χαρτί και καλαμάρι
δες κι εμέ – δες κι εμέ τον …Παλλη-
κάρη

Για την ασφάλεια του οικισμού
ο σύλλογος από κοινού
μεελέ - μελέτησε προτάσεις
και της α – και της αγοράς τις τάσεις

Βρήκε εταιρία βολικιά
που με τα περιπολικά
δεεν θα – δεν θα ΄χουμε διαρρήξεις
και δυσά – και δυσάρεστες εκπλήξεις

Εις το βουνό ψηλά εκεί
είν΄ εκκλησιά …εικονική
στάα σχέ – στα σχέδια να μη μείνει
βάλτε πλά – βάλτε πλάτη για να γίνει

Εκτός από τα …πρόβατα

προκύψανε στο ΒΙΟΠΑ
προοβλή – προβλήματα μεγάλα
λες και δε – λες και δε μας φτάναν τ΄
άλλα

Έρχονται, λέει, χημικά
φάρμακα, τσιμεντάδικα
τέετοια «ανάπτυξη» δεν θέλει
και φωνά – και φωνάζει η Ζινέλη

Το περιβάλλον γύρω μας
είναι υπόθεση όλων μας
πρέεπει- πρέπει ν΄ αγωνιστούμε
αύριο – αύριο καλό να δούμε

Ήρθαμε στο Πανόραμα
γιατί έχουμ΄ ένα όραμα
γιάα μάς - για μάς και τα παιδιά μας
και την οι – και την οικογένειά μας

Μ΄ αυτά και μ΄ άλλα πιο πολλά
ευχόμαστε Χρόνια Πολλά
Κααλή – Καλή Χρονιά μ΄ υγεία
Με α-γά – με α-γά-πη κι ευ-τυ-χί-ααα !

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ !!

Ο …Πανοραματιστής

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;

(Πανοραμίτικα παλληνιώτικα κάλαντα)
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Οι εκδόσεις ΑΩ κυκλο-

φόρησαν σε δεύτερη έκ-

δοση το βιβλίο του αεί-

μνηστου Σπαταναίου Κα-

θηγητή Νικόλαου Τού-

ντα: «Σπάτα: Μύθος,

Ιστορία, Λαογραφία, Το-

πωνύμια».

Ο Νικόλαος Τούντας ερ-

γαζόταν τα περισσότερα

χρόνια της ζωής του πά-

νω στο θέμα της κατα-

γωγής των Σπαταναίων

και με ιστορική υπευθυ-

νότητα, με ιδιαίτερη

αγάπη συγκέντρωνε

στοιχεία για τον πολιτι-

σμό, την ιστορία και τη

λαογραφία του τόπου

του, ενώ δεν παρέλειπε

πάντοτε να ασχολείται

και με την άλλη του αγά-

πη, την Ποίηση. Το συ-

γκεκριμένο βιβλίο, απο-

τελεί τη σύνοψη των εν

λόγω ερευνών του, και

τιμητική προσφορά στην

ιδιαίτερη πατρίδα του και

στους ανθρώπους της,

που τόσο αγαπούσε. 

Τέλος, στο βιβλίο ο Ν.

Τούντας κατέγραψε με

αλφαβητική σειρά 98 το-

πωνύμια της περιοχής

των Σπάτων καταχωρώ-

ντας τα έτσι διαχρονικά

στην ιστορία του τόπου.

Η έκδοση συνοδεύεται

και από έναν επανεκτυ-

πωμένο χάρτη του 1884

του περιηγητή Κάουπερτ

που αφορά την ευρύτερη

περιοχή των Σπάτων.

Αντιγράφουμε από το

κεφάλαιο Καταγωγή των

Σπαταναίων:

Σπαταναίοι

«Σήμερα στη θέση του αρ-

χαίου δήμου των Ερχιέων

βρίσκονται τα Σπάτα. Η

πόλη πήρε το όνομά της

από το όνομα του Αρβανίτη

φύλαρχου Μπούα Σπάτα, ο

οποίος καταγόταν από τη

μεγάλη φάρα των Μπουαί-

ων. Το όνομα Σπάτας λέγε-

ται ότι προήλθε από την

αρβανίτικη λέξη “σπάτεια”

που σημαίνει σπαθί, οπότε

Σπάτας: σπαθοφόρος, αυ-

τός που φέρει σπαθί. Κατ’

άλλους το όνομα προέρχε-

ται από τη λέξη «σπατ»,

που σημαίνει απότομη βου-

νοπλαγιά. Βουνοπλαγιά

υπάρχει στην περιοχή της

Σπαθίας, έδρας των Σπατα-

ναίων. Σπαθία ονομάστηκε,

γιατί οι κάτοικοι έφεραν

μεγάλα σπαθιά. Υπήρχαν

μικροί οικισμοί γύρω από

την σημερινή πόλη (Μπα-

ράγκα, Μπούρανι, Οζά, Πε-

τρeζα, Πύρeζα, Προφήτης

Ηλίας). Οι κάτοικοι ήταν

κτηνοτρόφοι και μικροκαλ-

λιεργητές γης. Η πρώτη

εγκατάστασή τους γίνεται

στο Βαθύ Πηγάδι (Πούσι

Θέλe). Η περιοχή ονομά-

στηκε έτσι, επειδή υπήρχε

εκεί ένα βαθύ πηγάδι το

οποίο εξυπηρετούσε τις

ανάγκες όχι μόνο του οικι-

σμού, αλλά και της ευρύτε-

ρης περιοχής. Στο Βαθύ

Πηγάδι έφταναν οχτώ δρό-

μοι. Οι σημαντικότεροι

ήταν δύο: ο ένας εξυπηρε-

τούσε τους αγρότες που πή-

γαιναν στα χωράφια και ο

άλλος ήταν “ο δρόμος της

εκκλησίας, τον οποίο οι χω-

ρικοί διέσχιζαν για να ανά-

βουν τα καντήλια. Η πρώτη

παρουσία των Αρβανιτών

στο Βαθύ Πηγάδι συμπίπτει

χρονικά με το κτίσιμο της

βυζαντινής εκκλησίας” του

Αγίου Πέτρου. Γρήγορα οι

οικισμοί απλώνονται και

φτάνουν μέχρι την παλιά

Βραώνα και τη θάλασσα. Η

πρώτη εγκατάσταση στο

Πούσι Θέλε χρονολογείται

το 1348 μ.Χ. Την ίδια περί-

που εποχή δημιουργείται

οικισμός και στο άλλο πη-

γάδι, το Πούσι Ιγκέρε (Φαρ-

δύ Πηγάδι). Για τα πρώτα

σπίτια (καλύβες) χρησιμο-

ποιούσαν πέτρες (ξερολι-

θιές). Μέσα σε δύο αιώνες

οι κάτοικοι του Πούσι Θέλε

μεταφέρθηκαν στο νέο χω-

ριό (Σπάτα). Ωστόσο δεν

ξέχασαν την κοιτίδα των

προγόνων τους, δεν λησμό-

νησαν τους νεκρούς τους.

Αλλωστε, είναι ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό των Αρβα-

νιτών που κατέβηκαν στην

Αττική τον 14ο αι. η διατή-

ρηση της συλλογικής μνή-

μης, των ηθών τους και των

εθίμων τους, που συνδέο-

νται άμεσα με την καλλιέρ-

γεια της γης».

Βιβλ ι ο παρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Από το γιατρό και τακτικό αναγνώστη μας Ευριπίδη

Μερτζάνο* λάβαμε ευγενέστατη επιστολή με την

οποία μας εύχεται για τη νέα χρονιά και μεταξύ άλλων,

απευθυνόμεν ος προς τον Κώστα Βενετσάνο, καταθέ-

τει: «...σας μελετώ εμβριθώς και σας θεωρώ επίλεκτο

δημοσιογράφο με ξεκάθαρες, δημοκρατικές και “πα-

στρικές” απόψεις».

Τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια - που μας επι-

φορτίζουν με μεγαλύτερη ευθύνη - και του ανταποδί-

δουμε εγκάρδια τις ευχές για το νέο έτος.

τον ευχαριστούμε συνάμα για το χρηστικό και πολύτι-

μο βιβλίο του που μας χάρισε, σχετικά με το Σύνδρομο

Επίκτητης Ανοσολογικής ανεπάρκειας ( το γνωστό

AIDS).

To βιβλίο απευθύνεται στον υγειονομικό κόσμο, αλλά

και σ’ όσους θέλουν να γνωρίζουν “κάτι παραπάνω”,

για να καλύψουν τόσο την ανάγκη του “οιδέναι”, όσο

και της εγκυρότερης γνώμης, για ένα πρωτόγνωρο

πρόβλημα που ταλανίζει με τον πλέον ύπουλο τρόπο

τη σύγχρονη ανθρωπότητα. 

Αναπτύσσει θέματα όπως η Προέλευση του ιού, Μηχα-

νισμός δράσης του HIV, Τρόποι μετάδοσης του ιού HIV,

Ομάδες υψηλού κινδύνου, Η εξέλιξη του ιού στο προ-

σβεβλημένο άτομο και πολλά άλλα βεβαίως.

Τον ευχαριστούμε που μας παρέχει την άδεια ν’ απαν-

δημοσιεύουμε αποσπάσματα χάρη των αναγνωστών

μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα το κάνουμε. 

Κ. Βενετσάνος

Σύνδρομο Επίκτητης Ανο-

σολογικής Ανεπάρκειας

Ευριπίδης Μερτζάνος

Μάριος Παραράς

Από τις εκδόσεις Ηλιοτρόπιο (Πεισάν-

δρου 9,  Περιστέρι Τηλ.: 210 5766670,

Fax: 210 5766535) κυκλοφόρησε το

νέο βιβλίο του γνωστού συγγραφέα,

Θανάση Παπαϊωάννου, «Γραμματόση-

μο και Ιστορία».

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλαίσθη-

το λεύκωμα που με όχημα τις διάφορες

εκδόσεις ελληνικών γραμματοσήμων,

προσεγγίζει και ερμηνεύει τις ιστορι-

κές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα

μας τα τελευταία εκατόν ογδόντα χρό-

νια. 

Είναι φυσικό και λογικά παραδεκτό,

πως κάθε γραμματόσημο, πέραν της

χρηστικής του αξίας στην αλληλογρα-

φία, σχεδιάζεται, τυπώνεται και εκδίδε-

ται, στοχεύοντας στο να θυμίσει ένα

ιστορικό γεγονός, να προτρέψει σε μια

πολιτική πράξη, να καθιερώσει σύμβο-

λα και πρόσωπα, να τιμήσει επιτυχίες

και κατορθώματα, να προπαγανδίσει ή

και να βοηθήσει στην παραπλάνηση

του λαού, όταν αυτό βολεύει τους κρα-

τούντες. 

Και είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο

στις μέρες μας οι λαοί να διδάσκονται

από το πρόσφατο παρελθόν τους για

να μπορέσουν ν’ αντιμετωπίσουν το

άμεσο μέλλον τους. Να γνωρίζουν την

Ιστορία τους.

Πέρα όμως από πρωτότυπο βοήθημα

στην προσέγγιση της ιστορικής πραγ-

ματικότητας, αυτό το βιβλίο του Θανά-

ση Παπαϊωάννου αναφέρεται στη με-

γάλη του αγάπη που υπηρετεί  με σε-

βασμό τόσα χρόνια, το φιλοτελισμό,

και στα πολλά και ποικίλα οφέλη που

προκύπτουν από αυτόν. 

Η καλύτερη απάντηση στην πιθανή

απορία περί της αξίας του φιλοτελι-

σμού έρχεται από τον ίδιο τον συγγρα-

φέα στο οπισθόφυλλο του βιβλίου «Ο

φιλοτελισμός ήταν γνώση. Ήταν γεω-

γραφία. Ήταν ιστορία. Αλλά ήταν και

τάξη, επιμέλεια, κριτική. Μας έμαθε να

στεκόμαστε μπροστά στα ιστορικά γε-

γονότα και να τα κοιτάζουμε κριτικά».

“Γραμματόσημο και Ιστορία”
Η νεότερη πορεία του ελληνικού έθνους μέσα από το γραμματόσημο

Θανάσης Παπαϊωάννου
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Με τον παραπλανητικό τίτλο

«αλλαγή χρήσης...» το Δημο-

τικό Συμβούλιο  Βουλιαγμένης

στη συνεδρίαση της 5-12-2007

έκανε δεκτή, κατά πλειοψη-

φία, την εισήγηση του δημάρ-

χου Γρηγόρη Κασιδόκωστα

για ...κατεδάφιση του δημοτι-

κού κτίσματος, πρώην αναψυ-

κτηρίου  Lilla Bjornen.
Είναι απορίας άξιον πως ένας

από τους ελάχιστους δήμους

στην Ελλάδα που δεν διαθέ-

τουν ούτε μία, για δείγμα δη-

μοτική επιχείρηση, αποφασί-

ζει την κατεδάφιση ενός -από

τα ελάχιστα στην κυριότητά

του –κτίσματος, άθικτου, κα-

λαίσθητου και προσφερόμε-

νου για ποικίλες χρήσεις, λό-

γω και της προνομιακής του

θέσης με πανοραμική θέα σε

όλον τον κόλπο της Βουλιαγ-

μένης. (Έναντι της συμβολής

της οδού Ορφέως με την πα-

ραλιακή, μεταξύ του αναψυ-

κτηρίου «Εν Πλω» και του

εστιατορίου «Λάμπρος»). 

Να σκεφθεί κανείς ότι όταν το

κτίριο διετέθη στην Ολυμπιακή

Επιτροπή του Τριάθλου (το

2004), ο Δήμος Βουλιαγμένης

εισέπραξε τα συγχαρητήρια

Ελλήνων και ξένων επισήμων.

Επιπλέον οι αρμόδιοι της Διε-

θνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου

εισηγήθηκαν τότε στη Διεθνή

Διοικούσα Επιτροπή του αθλή-

ματος τη συχνή επιλογή της

Βουλιαγμένης, για την τέλεση

των διεθνών συναντήσεων

του τριάθλου. Στο πρόσφατο

παρελθόν το κτίριο χρησίμευ-

σε επίσης για τη στέγαση της

Πολεοδομίας και της Δημοτι-

κής Αστυνομίας.

Η εκ μέρους του δημάρχου

τεκμηρίωση της αναγκαιότη-

τας κατεδάφισης του κτιρίου

προσκρούει στην κοινή λογική

κάθε καλόπιστου ανθρώπου.

Γιατί ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο

Γρηγόρης Κασιδόκωστας ζή-

τησε και πέτυχε (και με τη

συνδρομή της μειοψηφίας!!)

την απόφαση κατεδάφισης με

το σκεπτικό της... αποφυγής

έκθεσης σε κίνδυνο των δια-

σχιζόντων κάθετα τη λεωφό-

ρο πολιτών. 

Μετά από πόσα χρόνια - αλή-

θεια - θυμήθηκε ο δήμαρχος

ότι κινδυνεύουν οι πολίτες,

που διασχίζουν τη λεωφόρο;  

Τελικά μάλλον εμείς κάνουμε

λάθος που γράφουμε στην αρ-

χή παραπλανητικό ο τίτλος.

Απεναντίας ο τίτλος είναι σα-

φής, διότι καταδεικνύει την

πρόθεση του Δημάρχου:  “αλ-

λαγή χρήσης...”. Πώς αλλιώς

θα αλλάξει τη χρήση άμα δεν

πάρει απόφαση να το γκρεμί-

σει;

Ειλικρινά δεν μπορούμε να

σκεφτούμε κάποιον πολίτη

κερδισμένο από την κατεδάφι-

ση του πρώην αναψυκτηρίου,

εκτός ίσως από τους επιχειρη-

ματίες των 2-3 απέναντι

εστιατορίων, των οποίων η πε-

λατεία στερείται τη θέα της

θάλασσας, ή κάποιος “φέρελ-

πις” επιχειρηματίας. 

Πάντως, εντελώς συμπτωμα-

τικά, ένας από τους έναντι

επιχειρηματίες τυγχάνει να εί-

ναι και δημοτικός σύμβουλος

της πλειοψηφίας. 

Το κύριο βάρος της αντίθετης

επιχειρηματολογίας στην ει-

σήγηση του δημάρχου, πήρε ο

σύμβουλος της πλειοψηφίας

Σωτ. Ελευθερίου, που αφού

τόνισε ότι είναι αδιανόητο να

κατεδαφίσει ο δήμος ένα πο-

λύτιμο περιουσιακό του στοι-

χείο, πρότεινε το κτίριο να

χρησιμοποιηθεί για τη μετα-

στέγαση της δημοτικής δανει-

στικής βιβλιοθήκης, που παρα-

μένει για χρόνια ανενεργή

αφού στεγάζεται στο κτίριο

του ...Νηπιαγωγείου της Βου-

λιαγμένης!

Ο  Σωτ. Ελευθερίου μειοψήφι-

σε στην απόφαση όπως και ο

σύμβουλος επίσης της πλειο-

ψηφίας Τάκης Κουλουβάρης.

Από τη μειοψηφία καταψήφι-

σαν ο Διον. Γεωργουλόπου-

λος και ο Γ. Καμπάνης. 

Απόντες από τη συνεδρίαση

ήταν από την πλειοψηφία ο

Παν. Σκουζής και η Μ. Κακο-

γιαννάκου, ενώ από δε την

αντιπολίτευση ο Ντίνος Καρα-

γεώργος. Ο επικεφαλής της

αντιπολίτευσης Δημ. Τζιώτης

υπερψήφισε την πρόταση του

δημάρχου. 

Στις πιθανές χρήσεις του κτι-

ρίου θα μπορούσε να περιλη-

φθεί και η δημιουργία ενός

ιστορικού αρχείου της Κοινό-

τητας και μετέπειτα Δήμου

Βουλιαγμένης. Καθώς και η

εγκατάσταση του ογκώδους

αρχείου υπηρεσιακών εγγρά-

φων στο εντελώς αχρησιμο-

ποίητο υπόγειο. Από την επο-

χή έναρξης της ηλεκτρονικής

αρχειοθέτησης, τα αμέτρητα

ντοσιέ με τα παλαιά έγγραφα

στεγάζονται στο 2 επί 3 υπό-

γειο κάτω από το γραφείο των

εξωτερικών υπηρεσιών του

Δήμου, στον ίδιο χώρο που

αλλάζουν οι εργαζόμενοι

στην καθαριότητα και μόλις

δύο μέτρα από τον λέβητα

του καλοριφέρ.

Σ.Σ.: Εμείς προτείνουμε να το

ξανασκεφτούν όλοι αυτοί που

υπερψήφισαν μιά τόσο κραυ-

γαλέα παράλογη απόφαση, αν

και ο δήμαρχος, προφανώς,

Με μέριμνα του Αστυνομι-

κού Τμήματος Βουλιαγμέ-

νης οργανώθηκαν σεμινά-

ρια στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του Δημαρχεί-

ου, με αντικείμενο την:

Ετήσια εκπαίδευση αμά-

χου πληθυσμού σε θέμα-

τα Πολιτικής Σχεδίασης

Έκτακτης Ανάγκης

(Π.Σ.Ε.Α.). Στα σεμινάρια

που πραγματοποιήθηκαν

απογευματινές ώρες στις

18, 19, 20 και 21-12-07, ο

αρμόδιος χειριστής θεμά-

των Πολιτικής Άμυνας,

Ανθ/μος Γιάννης Νικολαϊ-

δης έδωσε διαλέξεις για

τα προβλεπόμενα μέτρα

προστασίας πληθυσμού

σε περίπτωση εμπόλεμης

κατάστασης της χώρας. 

Επίσης ενημέρωσε για τα

μέτρα προστασίας των

πολιτών αλλά και τις δυ-

νατότητες οργανωμένης

εθελοντικής προσφοράς

τους σε περιπτώσεις πυρ-

καγιών, σεισμών αλλά και

ακραίων καιρικών φαινο-

μένων όπως οι πλημμύ-

ρες, οι έντονες χιονοπτώ-

σεις και ο καύσωνας. 

Στο πλαίσιο της δυνατότη-

τας εθελοντικής προσφο-

ράς παρεδόθησαν και μα-

θήματα πρώτων βοηθειών. 

Η συμμετοχή των πολιτών

της Βουλιαγμένης στα σε-

μινάρια κρίνεται ως ικανο-

ποιητική.

Έμπρακτες ευχές 

στους απόρους

από το Δήμο 

Βουλιαγμένης

Στο πλαίσιο του προγράμματος

«Βοήθεια στο σπίτι» ο αντιδή-

μαρχος Παναγιώτης Καριώτης,

επικεφαλής ομάδας υπαλλήλων

του Δήμου, μοίρασαν την παρα-

μονή των Χριστουγέννων δώρα

και ευχές στους άπορους κατοί-

κους της πόλης. 

Η «ΕΒΔΟΜΗ» χαιρετίζει την πρωτοβουλία κι εύχε-

ται στους συντελεστές της νά ‘ναι καλά και του χρό-

νου να την επαναλάβουν.

Το Αστυνομικό Τμήμα

Βουλιαγμένης

σας εύχεται

Χρόνια Πολλά!

Ο Διοικητής
Τουρπέτας Λουκάς

Σεμινάρια Πολιτικής Προστασίας

από το Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης

Αδιανόητη η απόφαση κατεδάφισης 

δημοτικού κτίσματος στη Βουλιαγμένη

Ενα καλαίσθητο κτίσμα σε εξαιρετική θέα, πάνω στη θάλασσα...

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΕΒΔΟΜΗ
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Το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού Παιανίας (Σ.Ε.Ο.) πραγ-

ματοποίησε Χριστουγεννιάτι-

κο BAZAAR, στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Παιανίας

στις 7 έως  9 Δεκεμβρίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Σ.Ε.Ο., μαζί με τους αρχη-

γούς και τα παιδιά παρουσία-

σαν τα έργα τους, που με πο-

λύ αγάπη και φροντίδα ετοί-

μασαν. Παραδοσιακά γλυκά,

χριστουγεννιάτικα εδέσμα-

τα, κεριά, δώρα και πολλά

άλλα χειροποίητα στολίδια,

που στόλισαν την αίθουσα

του Πνευματικού Κέντρου

και έδωσαν το χρώμα των

Χριστουγέννων.

Ο δημότες αγκάλιασαν με

πολύ αγάπη την προσπάθεια

αυτή των Οδηγών και την

στήριξαν έμπρακτα, αγορά-

ζοντας τις δημιουργίες τους

οι οποίες εξαντλήθηκαν γρή-

γορα. 

Ο Δήμαρχος  Δημήτρης

Γ.Δάβαρης, ο Αντιδήμαρχος

Δημήτρης Λιάμης, Δημοτικοί

Σύμβουλοι, η Έφορος Ανατο-

λικής Αττικής του Οδηγισμού

Σόφη Μπέλμπα βρέθηκαν κο-

ντά στους “Οδηγούς” και χαι-

ρέτισαν την προσπάθειά

τους.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

με το Σώμα Ελληνικού 

Οδηγισμού Παιανίας

Στην Παιανία την ημέρα

των Χριστουγέννων, όπως

άλλωστε και σε όλες τις

πόλεις της Ελλάδας ετελέ-

σθη Μεγάλος Πανηγυρικός

Εσπερινός με Αρτοκλασία.

Την επομένη ημέρα (26/12)

ετελέσθη Αρχιερατική Θεία

Λειτουργία από το Σεβα-

σμιώτατο Μητροπολίτη Με-

σογαίας & Λαυρεωτικής κ.

Νικόλαο με τη συμμετοχή

των Αιδεσιμότατων Ιερέων

του Ι.Ν. Χριστού Γεννήσε-

ως, Ευαγγέλου Κροντήρη,

Άγγελου Πουλάκη και Ιω-

άννη Μυκονιάτη και των ιε-

ρέων των λοιπών ενοριών

της Παιανίας. Έψαλλε η

Χορωδία Ελληνικής Παρα-

δοσιακής (Βυζαντινής και

Δημοτικής) Μουσικής του

Δήμου Παιανίας, υπό την

διεύθυνση του Κωνσταντί-

νου Μάρκου, παρούσης της

Δημοτικής Αρχής, του Νο-

μάρχη και πολλών βουλευ-

τών της περιοχής.

Εγκαίνια Ιστορικού

Εκκλησιαστικού

Μουσείου

Μετά το πέρας της Θείας

Λειτουργίας ακολούθησε η

τελετή των επισήμων

Εγκαινίων και Αγιασμού

του Ιστορικού Εκκλησιαστι-

κού Μουσείου Παιανίας «Η

Γέννηση του Χριστού». Τα

εγκαίνια τέλεσε ο Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης

Μεσογαίας & Λαυρεωτικής

κ. Νικόλαος παρουσία του

Δημάρχου  Δημήτρη Γ. Δά-

βαρη, των λοιπών επισή-

μων και πλήθους κόσμου. 

Εγκαίνια Ιστορικού Εκκλησιαστικού 

Μουσείου Παιανίας 

«Η Γέννηση του Χριστού»

Γιόρτασε  ο Ροταριανός Όμιλος  Ν.Μάκρης, το Σαββατόβραδο 22 Δεκεμβρίου

στο ξενοδοχείο ΜΑΤΙ. Πετυχημένη η εκδήλωση, όπως συνηθίζουν, στην όμορ-

φα διακοσμημένη για τις γιορτές αίθουσα του ξενοδοχείου. 

Ήταν όλοι παρόντες. Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Αττικούρης καλωσόρισε τα μέλη

και τους φίλους και ευχήθηκε για τις Αγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς. 

Τα έσοδα του χορού θα διατεθούν για την αγορά ενός mini bus  για τις ανάγκες

του Ελληνικού σχολείου στο Κάιρο.

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Το πνεύμα των Χριστου-

γέννων, βρήκε ορθάνοιχτη

την πόρτα του Πνευματι-

κού Ενοριακού Κέντρου

του Αγίου Παντελεήμονα,

στην Παραλία Μαραθώνα,

το απόγευμα του Σαββάτου

22 Δεκεμβρίου.

Χριστουγεννιάτικα τραγού-

δια και όχι μόνο, μικρά αγ-

γελάκια, ο Άγιος Βασίλης –

από την Καισαρεία κι όχι

από την Φιλανδία – λιλι-

πούτειοι χορευτές, ταλα-

ντούχοι τραγουδιστές και

πολλή αγάπη απόλαυσαν

όσοι είχαν την τύχη να πα-

ρευρεθούν. Στο επίκεντρο

όπως πάντα η εξαιρετική

φιλαρμονική του Ενορια-

κού πνευματικού κέντρου

που με την καθοδήγηση

του πατέρα Ραφαήλ, δεν

είχε τίποτε να ζηλέψει από

μια μεγάλη επαγγελματική

ορχήστρα.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμ-

μα εμπλούτισαν με την

συμμετοχή του ο Δημήτρης

Τσατίρης και η Ξένια Μπαϊ-

ρακτάρη στο τραγούδι και

η Κυριακή Γιαννακοπούλου

στο πιάνο.

Ψυχή όχι μόνο αυτής της

εκδήλωσης αλλά και της

ύπαρξης του Ενοριακού, ο

πανοσιολογιώτατος αρχι-

μανδρίτης Ιωσήφ και κινη-

τήριος δύναμη η διευθύ-

ντρια του Π.Κ. κα. Χρυσάν-

θη Μάνδηλα. Η όμορφη

βραδιά έκλεισε με την βρά-

βευση τριών μαθητών –

ένας από κάθε βαθμίδα της

εκπαίδευσης- οι οποίοι την

χρονιά που πέρασε, διακρί-

θηκαν όχι μόνο για τη σχο-

λική επίδοση τους, αλλά

για το ήθος τους και την

συνέπειά τους, στις δρά-

σεις του Εν. Π.Κ.

Οι πρώτοι μεταξύ ίσων βρα-

βεύτηκαν με τιμητικό δί-

πλωμα και χρηματικό έπα-

θλο:

Από το Δημοτικό Σχολείο

Τύμβου

• Η Σμαράγδα Αθανασίου

(χρηματικό έπαθλο 400€).

Την βράβευση έκανε η

δ/ντρια του Εν. Π. Κ.   Χρυ-

σάνθη Μάνδηλα.

Από το Γυμνάσιο 

• Η Αναστασία Ρούσση

(χρηματικό έπαθλο 600

€).Την βράβευση έκανε ο

πιστός υποστηρικτής των

δράσεων του Ενοριακού

Γιώργος Σπύρου.

Από το Λύκειο Μαραθώνος

• Ο Σωκράτης Γκέρπι (χρη-

ματικό έπαθλο 1.000€). την

βράβευση έκανε ο Δήμαρ-

χος Μαραθώνος  Σπύρος

Ζαγάρης.

Βρααβεύσεις μαθητών που 
διακρίθηκαν στο Μαραθώνα
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Σε κλίμα ενότητας και ενθου-

σιασμού η Συντονιστική Επι-

τροπή Αγώνα κατά της χωμα-

τερής στην Κερατέα έκοψε

την πρωτοχρονιάτικη πίτα την

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου στις 5

το απόγευμα στο Οβριόκα-

στρο σ’ ένα από τα πέντε πα-

νέμορφα σπιτάκια που εγκατέ-

στησε εκεί ο Δήμος Κερατέας.

Την πίτα έκοψαν συμβολικά ο

Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος

Ιατρού και οι επικεφαλής  της

αντιπολίτευσης Κωνσταντί-

νος Λεβαντής και Αντώνης

Αντωνίου. 

Στο μήνυμά του και στην ενη-

μέρωση που έκανε ο Δήμαρ-

χος ανέφερε ότι όλοι στην Κε-

ρατέα, Δήμος, φορείς, κάτοι-

κοι βρίσκονται πλέον σε αγω-

νιστική επαγρύπνηση και δεν

θα αφήσουν σε καμία περί-

πτωση να περάσει εργολάβος

στο Οβριόκαστρο.

Τα πέντε ξύλινα σπιτάκια, που

στήθηκαν, ήδη αποτελούν το

“Δημαρχείο του βουνού” της

Κερατέας και θα αποτελέσουν

στην κυριολεξία την βάση του

αγώνα.

Τα μέλη της Συντονιστικής

Επιτροπής αγώνα, οι εκπρό-

σωποι των φορέων της Κερα-

τέας και των οικισμών που πα-

ρεβρέθηκαν, έψαλλαν τα πρω-

τοχρονιάτικα κάλαντα σε μια

ατμόσφαιρα έντονης συγκίνη-

σης, αγωνιστικής διάθεσης και

πίστης ότι οι προσπάθειες 12

ετών θα έχουν το 2008 αίσιο

τέλος για την πόλη…

Να θυμίσουμε ότι το Δημοτικό

Συμβούλιο - με πρόταση του

δημάρχου - σε πρόσφατη συ-

νεδρίαση είχε αποφασίσει να

μεταφέρει το Δημαρχείο στο

βουνό, στο χώρο που προσπα-

θούν να κάνουν χωματερή,

έτσι που να αμεσότητα και

ετοιμότητα σε κάθε ενέργεια

παρέμβασης στο χώρο από

την πολιτεία. 

Εκοψαν την  βασιλόπιτα “Δημαρχείο του βουνού”

στο Οβριόκαστρο
η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της χωματερής στην Κερατέα

Πέντε ξύλινα σπιτάκια στήθηκαν πάνω στο Οβριόκαστρο και αποτελούν το “Δημαρχείο του βουνού”. Η Συντονιστική
Επιτροπή αγώνα τονίζει ότι δεν πρόκειται να περάσει εργολάβος στο Οβριόκαστρο.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !

Συγχαρητήρια παιδιά μου!

Τα καταφέρατε! Ο στόχος για τους περισσότερους από εσάς είναι πια καθημερινότητα. Ευ-
χάριστη, κουραστική, εκνευριστική ίσως, αλλά είναι πραγματικότητα! 

Τα καταφέρατε! Όταν πριν δυο χρόνια με
μερικούς από εσάς βάζαμε τους στόχους
σας για ΑΕΙ και ΤΕΙ, τους θεωρούσατε
«δύσκολους», «αδύνατους», εφικτούς για
κάποιους «άλλους»… Όμως, τους πετύχα-
τε!

Πάμε για τους επόμενους; Πτυχίο στα 4
χρόνια; Άντε στα 5 ή στα 6 για μερι-
κούς… 

Οι γονείς και οι καθηγητές σας θα είναι
πλάι σας για τον επόμενο στόχο, όπως ήταν
μέχρι τώρα.

Μέσα από την καρδιά μου… μ΄ όλη την ψυχή μου, σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟ-
ΜΙΑ !
Μπράβο παιδιά μου !!!

Η φίλη, η καθηγήτρια,

Πόπη Ζινέλη 

Δημοτική Σύμβουλος Παλλήνης

Αγαπητοί Φίλοι,

Αντί της αποστολής τυπωμένων χριστουγεννιάτικων καρτών 
καθώς και αγοράς διαφημιστικού χώρου στον τοπικό Τύπο, 
μετά την πρόσφατη καταστροφή του δασικού μας πλούτου, 
συμμετέχω  στον αγώνα αποκατάστασης, διαθέτοντας το ποσό 

για την αγορά, τη φύτευση και το πότισμα 100 δένδρων 
στο Πάνειο Όρος του Δήμου Καλυβίων.

Νίκος Γιαννής
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Από 1 Ιανουαρίου 2008 απο-

φασίστηκε αναπροσαρμογή τι-

μών σε δημοτικούς φόρους

και δημοτικά τέλη σύμφωνα

με αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου Κορωπίου.

Οι προηγούμενες αυξήσεις εί-

χαν γίνει το Δεκέμβριο του

2004. Σύμφωνα με την πολιτι-

κή της Δημοτικής Αρχής και

προηγούμενη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, οι αυ-

ξήσεις σε τέλη και φόρους

που αποφασίστηκαν  αντιστοι-

χούν σε περίπου 1% αύξηση

για κάθε χρόνο από την τε-

λευταία απόφαση  του Δ.Σ.

(αρ. 422/04) και κινούνται σε

συντηρητικό πλαίσιο λόγω της

χρόνιας οικονομικής καθήλω-

σης των οικογενειακών εισο-

δημάτων των πολιτών του Δή-

μου και της χώρας γενικότε-

ρα.

Επίσης το Δημοτικό Συμβού-

λιο θα εξετάσει ειδικές περι-

πτώσεις ομάδων πολιτών που

εκ του Νόμου απαλλάσσονται

των δημοτικών  τελών και φό-

ρων, σύμφωνα και με τις προ-

τάσεις μελών του ΔΣ και της

πάγιας πολιτικής της απαλλα-

γής καταβολής τελών των

αποδεδειγμένα απόρων πολι-

τών του Δήμου. 

ΦΟΡΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΧΩΡΩΝ

• Στεγασμένοι χώροι

Από 0,20 € ανά τ.μ. σε 0,21€

ανά τ.μ. το οποίο προσαυξάνε-

ται περαιτέρω μέχρι 10% για

τη κάλυψη λειτουργικών δα-

πανών των σχολείων και δια-

μορφώνεται σε 0,23€ ανά τ.μ.

ετησίως

• Ακάλυπτοι χώροι επαγγελ-

ματικών παροχών 

Xρεώνεται στο ½ του ακάλυ-

πτου χώρου του ακινήτου

στην ίδια τιμή

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

• Οικιακό Τιμολόγιο (τιμή ανά

τρίμηνο  σε κυβικά μέτρα Μ3)

1-15            0,61€

16-30          0,85€

31-60            1€

61-80            1,69€

81-105          2,31€

106 και άνω 2,89€

• Βιομηχανικό Τιμολόγιο (τιμή

ανά τρίμηνο  σε κυβικά μέτρα

Μ3)

1-500 0,97€

501 και άνω 1,14€

ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Οικιακό: 3,47€/τρίμηνο

Βιομηχανικό: 8,11€/τρίμηνο

Πάγια κατανάλωση έως 

•  15 κ.μ.  εκτός σχεδίου  

σε 9,84€/ τρίμηνο

•  Πυροσβεστικός κρουνός σε

25,47€/τρίμηνο

Ειδικές διατάξεις για τα τέλη

ύδρευσης: 

•  πολύτεκνοι πληρώνουν το ½

της εκάστοτε τιμής κλίμακας 

•  τα Φιλανθρωπικά-ευαγή δη-

μόσια ιδρύματα, ναοί ανα-

γνωρισμένων θρησκειών,

μοναστήρια κλπ. η τιμή της

μονάδας καθορίζεται σε

0,53€ ανεξαρτήτως της τρί-

μηνης κατανάλωσης. 

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  

ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στεγασμένοι και φωτισμένοι

χώροι οικιών (κατοικίες και

κοινόχρηστοι) σε 1,54€ ανά

τ.μ.

Στεγασμένοι χώροι, καταστή-

ματα, βιομηχ. μέχρι 6000 τ.μ

επιφ. 3,52€ ανά τ.μ.

Στεγασμένοι χώροι, καταστή-

ματα, βιομηχ. Πέρα των 6000

τ.μ. επιφ. 2,12€ ανά τ.μ.

Ακάλυπτος χώρος επαγγ. πα-

ροχών χρεώνεται στο 1/3 του

ακάλυπτου χώρου του ακινή-

του στις πιο πάνω τιμές 

Ο συντελεστής ΤΑΠ παραμέ-

νει στο 0,035% βάσει της

256/00 προηγούμενης απόφα-

σης Δ.Σ.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κατάληψη πεζοδρομίου ή δη-

μοτικής οδού για απόθεση υλι-

κών οικοδομών, 5€ ανά τ.μ.

μηνιαίως

Κατάληψη πεζοδρομίων, πλα-

τειών κλπ για χρήση τραπεζο-

καθισμάτων, ψυγείων, (περί-

πτερα) κλπ 25€ ανά τ.μ. ετη-

σίως.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

στη ΒΑΡΗ

Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον

μας αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα των πυρκαγιών

και των αυξανόμενων φυσικών καταστροφών. Ο Δήμος

μας θέλοντας να συμβάλλει στην καλυτέρευση και προ-

στασία του περιβάλλοντος, αυτό το καλοκαίρι ενεργο-

ποιήθηκε σε ένα αναγκαίο αλλά

και δύσκολο πρόγραμμα: της

Εθελοντικής Δασοπροστασίας-

Πυρασφάλειας. Συνεχίζοντας

το έργο που ανέλαβε, έχει προ-

γραμματίσει εκτεταμένες δεν-

δροφυτεύσεις στους κοινόχρη-

στους χώρους του.

Οι εργασίες δενδροφύτευσης

θα γίνουν με τη συνεργασία του

Σ.Π.Α.Υ., της Εθελοντικής Ομά-

δας Δασοπροστασίας-Πυρασφάλειας του Δήμου Βάρης,

των πολιτών του Δήμου μας, καθώς και διαφόρων εθε-

λοντικών οργανώσεων περιβάλλοντος, την Κυριακή 13

Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ. (συγκέντρωση στην

πλατεία Δήμα).

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ 

•  Για να μη γίνουν τα δέντρα έκθεμα σε Μουσεία του μέλ-

λοντος.

•  Για να αναπνέουν τα παιδιά μας περισσότερο οξυγόνο

•  Για να μάθουμε εμείς και τα παιδιά μας, πώς να γίνου-

με θεματοφύλακες της ποιόητας της ζωής μας.

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων όσους θα συμ-

βάλλουν σε αυτό το έργο ζωής.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 31/12/2007

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής

Γνωστοποιεί ότι

Προκειμένου να προβούμε στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 67 του Ν.,1416/84, όπως

τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 57 του Ν.2218/94, για

θέματα οργάνωσης υπηρεσιών, αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, απλο-

ποίησης διαδικασιών και επικοινωνίας με το κοινό, καλούμε τους ενδιαφερό-

μενους όπως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας

να υποβάλλουν αιτήσεις, έντυπα των οποίων θα χορηγούνται από το Γραφείο

Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κατάληψη της πιο πάνω θέσης θα πρέπει 

Α) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοί-

κησης ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοικητικής Επιστήμης και τεχνολογίας ή Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομι-

κής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλο-

δαπής.

Β) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Δ) Προκειμένου για άνδρες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Ε) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δι-

καστική αντίληψη.

Στ) Να έχουν εμπειρία στα θέματα του τομέα που θα απασχοληθούν.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας
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Από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκι-

νάει το πρόγραμμα ανακύκλω-

σης συσκευασιών στο Δήμο

Βάρης κατόπιν σύμβασης που

υπέγραψε ο Δήμος με την Ελ-

ληνική Εταιρία Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης Α.Ε.

Από τα μέσα του μήνα θα ξεκι-

νήσει η ενημέρωση των πολι-

τών και η παράδοση των σά-

κων ανακύκλωσης στα νοικο-

κυριά.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα

έχει παραδοθεί το όχημα ανα-

κύκλωσης και θα έχουν τοπο-

θετηθεί 320 μπλε κάδοι ανακύ-

κλωσης.

Υπολογίζεται ότι μέχρι τις 31

Ιανουαρίου θα έχουν γίνει τα

πρώτα δρομολόγια συλλογής

ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Παράλληλα ξεκινάει στο Δήμο

Βάρης και το πρόγραμμα ανα-

κύκλωσης Συσκευών (παλιά

ψυγεία, κουζίνες τηλεοράσεις

κλπ.) σε συνεργασία με την

εταιρία Ανακύκλωση Συσκευ-

ών Α.Ε. 

Η ενημέρωση των κατοίκων θα

γίνει το πρώτο 15θήμερο του

Ιανουαρίου. Η εταιρία έχει ήδη

τοποθετήσει στον χώρο απέ-

ναντι από το εργοτάξιο του

Δήμου ένα κοντεϊνερ μέσα

στο οποίο θα αποθηκεύονται

οι παλιές συσκευές. 

Οι πολίτες θα μπορούν να μετα-

φέρουν εκεί τις παλιές τους συ-

σκευές και σε περίπτωση που

αυτές είναι ογκώδεις  να συνεν-

νοούνται με την Υπηρεσία Κα-

θαριότητος η οποία θα φροντί-

ζει για την μεταφορά τους. 

Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας

καθαριότητας του Δήμου Βά-

ρης είναι 213203470-1.

Ο Δήμαρχος Βάρης

Παναγιώτης Καπετανέας

Και στη Βάρη, η Ανακύκλωση

Την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση

να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2008,που έφερε

προς ψήφιση η Δημοτική αρχή, σ’αντίθεση με ότι είχαμε πρά-

ξει το 2007.

Οι λόγοι της καταψήφισης του προϋπολογισμού ήταν απόλυ-

τα δικαιολογημένοι, αφού τα αποτελέσματα της εκτέλεσης

του προϋπολογισμού του 2007 υπήρξαν αποκαρδιωτικά και οι

προοπτικές του 2008 δυσοίωνες. Η στάση που τηρήσαμε, πι-

στεύουμε ότι ήταν στάση ευθύνης έναντι των Δημοτών και

της Πόλης. Ταυτόχρονα ένα μήνυμα προς τη Δημοτική αρχή,

ότι πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της στο νέο χρόνο,

εφόσον  επιθυμεί να υπάρξει συναίνεση.

Το 2007 στη συζήτηση του προϋπολογισμού, είχαμε λάβει τη

διαβεβαίωση του κ.. Δημάρχου, για εκτέλεση του προϋπολο-

γισμού σε ποσοστό 70-80 %,παρά τα χρέη που είχε να αντι-

μετωπίσει ο Δήμος.Δυστυχώς όμως το τέλος του χρόνου,

ανέδειξε την αναξιοπιστία λόγων και έργων της σημερινής

Δημοτικής αρχής.

Η υστέρηση των εσόδων υπήρξε απελπιστική. Στην πρόβλε-

ψη για έσοδα της τάξης των 18 εκατ.€, μόλις και μετά βίας

ξεπεράστηκαν τα 10 εκατ. €, εκ των οποίων το 1 εκατ.€

προήρχετο από δάνειο.

Τα έξοδα μόλις που έφθασαν τα 9,5 εκατ.€. Η πρόβλεψη των

18 εκατ.€. υπήρξε όνειρο απατηλό. Και προς τα πού οδηγή-

θηκαν έστω και αυτά τα λίγα? 5 εκατ.€ για μισθούς, επιδό-

ματα, αμοιβές τρίτων κ.λ.π. Θλιβερή η κατάσταση στην κυ-

ριολεξία.

Αυτές ακριβώς ήταν και οι επιδόσεις του Δήμου προ επταε-

τίας. Αυτή είναι η πρόοδος που επαγγέλθηκε η νέα Δημοτική

αρχή?

Από την άλλη πλευρά, τα λόγια περί χρεών, έμειναν λόγια,

αφού ο περιβόητος απολογισμός του Αυγούστου που υπο-

σχέθηκε η Δημοτική αρχή, αλλά επιβάλλει και ο νέος Κώδι-

κας Δήμων να γίνεται κάθε Ιούνιο, έμεινε στο ράφι.

Ποιες είναι όμως οι προοπτικές για το 2008, όπως παρουσιά-

στηκαν στο νέο προϋπολογισμό? Θεωρούμε ότι θα είναι ευ-

τύχημα για τον Δήμο, εάν μπορέσει η Δημοτική αρχή να

εκτελέσει τεχνικό πρόγραμμα της τάξης των 2εκατ.€. Και

βέβαια με αυτό το ποσό τι μπορεί να πρωτοκάνει. Κατά την

άποψή μας όσο τα έσοδα του Δήμου θα εξακολουθήσουν να

είναι καθηλωμένα, ο Δήμος δεν θα μπορέσει να ξεφύγει  από

αυτήν την κατάσταση.

Όταν κανένα απολύτως αναπτυξιακό έργο ή πρόγραμμα δεν

έχει σχεδιαστεί, οι Δημότες δεν πρέπει να περιμένουν απο-

λύτως τίποτα, εκτός από μία τυπική διαχείριση και αυτή μέ-

σω δανείων και αύξησης φόρων, που αποτελούν τη μοναδική

και γνωστή διέξοδο κάθε Δήμου που δεν μπορεί να δημιουρ-

γήσει άλλες πηγές εσόδων.

Δυστυχώς, η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε ως στάσι-

μη. Οι όποιες σωστές ενέργειες και αν έγιναν από τη Δημο-

τική αρχή στην αρχή της θητείας της, γρήγορα εξανεμίστη-

καν, γιατί δεν υπήρξε μόνο στασιμότητα των έργων υποδο-

μής αλλά και οργανωτική ανεπάρκεια. Τα μεγάλα θέματα (Γε-

νικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αντιπλημμυρικά, Ανατολική παρα-

λία κλπ) πάγωσαν. Οι κάτοικοι της Μηλαδέζας θα περιμένουν

πολύ καιρό ακόμα να δουν τελειωμένους δρόμους και απε-

λευθέρωση κοινοχρήστων χώρων. Το Δίλοφο αναστατώθηκε

από την επιμονή κατασκευής μεγαθήριου κλειστού κολυμβη-

τηρίου. Το ρέμα Κόρμπι παραμένει στη θέση του απειλητικό.

Η Βάρκιζα πρέπει να είναι έτοιμη να πληρώσει βαρύ τίμημα,

εάν υλοποιηθεί η λύση-έκτρωμα που δίνεται στην κυκλοφο-

ριακή μελέτη. Ο Ασύρματος πνίγεται στις λάσπες.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο με τόλμη προτείναμε δέσμη

μέτρων 11+1 προτάσεων για να αναπνεύσει ο Δήμος. Στο χέ-

ρι της Δημοτικής αρχής είναι να υιοθετήσει όποιες από τις

προτάσεις θεωρεί σωστές και όλοι μαζί να προχωρήσουμε

για να βγάλουμε το Δήμο από τη «μιζέρια» που τον μαστίζει.

Συγκεκριμένα, προτείναμε στη Δημοτική αρχή:

1. Προχωρήστε σ’ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Ένα πρότυπο που να καθιστά το Δήμο μας, κέντρο αναφοράς

για όλη την ευρύτερη περιοχή.

2. Επενδύστε στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Δημιουρ-

γείστε στελέχη υψηλής απόδοσης. Είναι αδιανόητο να μην

υπάρχει στον Προϋπολογισμό, εδώ και πολλά χρόνια, ούτε

ένα διαθέσιμο € για την επιμόρφωση των στελεχών και γε-

νικότερα των υπαλλήλων του Δήμου.

3. Αναζητήστε κονδύλια για τη πρόσληψη προσωπικού στη

Δημοτική Αστυνομία. Αξιοποιείστε αυτό το προσωπικό προς

όφελος της ασφάλειας των δημοτών, της καθαριότητας του

Δήμου, αλλά και για ενίσχυση των εσόδων του.

4. Προχωρήστε ουσιαστικές μελέτες, σ’άλλη κατεύθυνση

από αυτές που σχεδιάζετε, για την ωρίμανσή τους στα πλαί-

σια των προγραμμάτων του Δ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα των θε-

μάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Ενισχύστε τους μηχανισμούς είσπραξης οφειλών, κυρίως

από τους έχοντες και μη πληρώνοντες.

6. Ανοίξτε ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας για όσους έχουν

αυτή την ανάγκη στο ΔΉΜΟ.

7. Ενισχύστε το ΚΑΠΗ και δώστε διεξόδους στην 3η ηλικία.

8. Στηρίξτε το μικρό και μεσαίο επαγγελματία του Δήμου μας

με συγκεκριμένα μέτρα, με νόμιμες διευκολύνσεις. Βελτιώ-

στε το επιχειρηματικό περιβάλλον.

9. Ενισχύστε την πρωτοβάθμια υγεία και περίθαλψη. Υπάρ-

χουν πολλές δυνατότητες στο Δήμο.

10. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και ενισχύστε το σωματειακό

αθλητισμό της Πόλης, χωρίς αντιπαλότητα. Ταυτόχρονα ενι-

σχύστε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο πλαίσιο

του Αθλητικού Οργανισμού.

11. Μεγιστοποιείστε τα έργα του οδικού δικτύου της

Πόλης και τα έργα που αναβαθμίζουν το περιβάλλον.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, κάνουμε την ευχή η Δημο-

τική αρχή να βρει επιτέλους το βηματισμό της και να υπάρξει

μια καλύτερη χρόνια για την πόλη μας. 

Δημήτρης Κυπριώτης

Δημοτικός Σύμβουλος

Πεπραγμένα  

Προϋπολογισμού  2007

Προοπτικές 2008
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Η τελική απόφαση των Υπουρ-

γών Γεωργίας της ΕΕ για την

αναθεώρηση της ΚΟΑ Αμπέ-

λου-Οίνου από 01.08.2008,

έχει περιορίσει ως ένα βαθμό

τις αρνητικές συνέπειες που

θα είχε η αρχική πρόταση της

Επιτροπής. 

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί επι-

τυχία του αγώνα των αμπε-

λουργικών οργανώσεων και

δείχνει ότι υπάρχουν πάντα

περιθώρια βελτίωσης, ακόμα

και ανατροπής προτάσεων

που απορρέουν από τη «φιλο-

σοφία» της νέας ΚΑΠ. 

Ταυτόχρονα δίνει και μια απά-

ντηση στη θεωρία των «μονό-

δρομων», που προβάλλουν οι

ελληνικές κυβερνήσεις, προ-

κειμένου να δικαιολογήσουν

την παθητική προσαρμογή

τους στις κατευθύνσεις των

Βρυξελλών και στην  ανυπαρ-

ξία Αγροτικής πολιτικής προς

όφελος της οικογενειακής γε-

ωργίας.

Ωστόσο τα βασικά προβλήμα-

τα, με την τελευταία απόφαση

των υπουργών Γεωργίας, πα-

ραμένουν, κυρίως σε ότι αφο-

ρά τους μικρο-μεσαίους αμπε-

λουργούς, που αποτελούν και

την μεγάλη πλειοψηφία του

κλάδου στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα το μέτρο της

«εκρίζωσης αμπελώνων», πα-

ρότι η αρχική έκταση για

4.000.000 στρέμματα περιορί-

ζεται στα 1.750.000 και η δυ-

νατότητα υποχρεωτικής από-

σταξης διατηρείται για άλλα 4

χρόνια, όλα τα υπόλοιπα μέ-

τρα διαιωνίζουν το πρόβλημα.

Δεν συμφωνούμε με το μέτρο

της «αποσύνδεσης» των επι-

δοτήσεων από την παραγωγή,

παρότι από ορισμένους καλ-

λιεργητές θεωρείται «ανα-

γκαίο κακό». 

Επίσης πιστεύουμε ότι εάν

υπήρχε πολιτική ρύθμισης των

τιμών παραγωγού (σταφυ-

λιών-γλεύκους) και τιμών κα-

ταναλωτή (οίνου), ώστε να

προστατεύεται το εισόδημα

(παραγωγών και καταναλω-

τών), τα προβλήματα της μεί-

ωσης του εισοδήματος των

αμπελοκαλλιεργητών, θα ήταν

πολύ λιγότερα και η εκρίζωση

αμπελιών δε θα χαρακτηριζό-

ταν από ορισμένους «ανα-

γκαία»!

Επίσης η διατήρηση του δικαι-

ώματος χρήσης ζάχαρης για

εμπλουτισμό γλεύκους και η

εισαγωγή γλεύκων, διατηρούν

τεχνητά την προσφορά κρα-

σιών σε υψηλά επίπεδα. 

Γενικότερα παρά τα επιμέρους

μέτρα άμβλυνσης των αρνητι-

κών συνεπειών, η ελληνική

αμπελουργία και οινοπαραγω-

γή, θα έχουν δυσοίωνο μέλ-

λον, αν δεν παρθούν πρόσθε-

τα μέτρα αντιμετώπισης των

προβλημάτων του κλάδου και

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων

αμπελουργών.

Καλούμε τον υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

να συντάξει άμεσα τους και-

νούργιους κανονισμούς για τη

μεταφορά όλων των αναπτυ-

ξιακών κονδυλίων (Πυλώνας

ΙΙ) για στήριξη του πρωτογε-

νούς τομέα (αμπελοκαλλιέρ-

γεια), όσο και του δευτερογε-

νούς (οινοπαραγωγή) και ιδι-

αίτερα για τη στήριξη των

αμπελουργικών οργανώσεων

και των οινοποιητικών συνε-

ταιρισμών, που κράτησαν ζω-

ντανό τον Αμπελουργικό το-

μέα στη χώρα μας τις τελευ-

ταίες δεκαετίες. 

για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου
γίνε συνδρομητής τώρα

Για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Ειδήσεις, εκδηλώσεις, αγγελίες

με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail
γραφτείτε συνδρομητές

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

Συμφωνία για την Αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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5 στόχοι για το 2008

– Τα δάση είναι οι φυσικοί μας σύμ-

μαχοι εναντίον της κλιματικής αλλα-

γής. Πόσο έχουμε προχωρήσει στη

διασφάλιση της προστασίας των δα-

σών και σε έμπρακτο σεβασμό γι’ αυ-

τά; Για παράδειγμα, έχουμε συμπλη-

ρώσει το δασολόγιο, που αποτελεί

και συνταγματική επιταγή; Έχουμε

πλήρως αναδιοργανώσει τις κρατικές

υπηρεσίες έναντι των πυρκαγιών;

Έχουμε προχωρήσει στην εξάλειψη

των αυθαιρέτων σε δασικές περιοχές;

Ή απλώς ευχόμαστε το 2008 να απο-

δειχθεί κλιματολογικά ευνοϊκότερο,

την ίδια στιγμή που η πράσινη Βίβλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει

για την Ελλάδα μέσες αυξήσεις θερ-

μοκρασιών περίπου 4ο βαθμούς και

μείωση μέσης βροχόπτωσης περίπου

25% μέσα στα επόμενα πενήντα χρό-

νια. Προετοιμαζόμαστε επαρκώς γι’

αυτές τις εξελίξεις;

– Μέσα από ένα περιβαλλοντικά δι-

καιότερο φορολογικό σύστημα μπο-

ρούμε να ωθήσουμε την ελληνική οι-

κονομία προς μια πιο ενεργή συμμε-

τοχή στη μάχη για την αντιμετώπιση

της κλιματικής αλλαγής. Πόσο έχου-

με προχωρήσει στην αναγκαία περι-

βαλλοντική φορολογική μεταρρύθμι-

ση, μειώνοντας το φορολογικό βάρος

στην εργασία και αυξάνοντας το κό-

στος εκπομπών και ρύπων; Παίρνου-

με μέτρα ώστε τα αυτοκίνητα να φέ-

ρουν το πραγματικό περιβαλλοντικό

κόστος των εκπομπών και της αστι-

κής συμφόρησης που δημιουργούν;

– Η διάσπαρτη δόμηση ενθαρρύνει τη

χρήση του αυτοκίνήτου, αυξάνοντας

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Προχωρούμε στην αντικατάσταση

της εκτός σχεδίου δόμησης με ένα

ορισμό χρήσεων γης ανά περιοχή μέ-

σα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμ-

ματα; Προχωρούμε στην προάσπιση

των πιο ευαίσθητων περιοχών της

χώρας, όπως των ακτών και των νη-

σιών ώστε να προφυλάξουμε την φύ-

ση και την ποιότητα του τουρισμού; Ή

μήπως προετοιμάζεται ένα χωροταξι-

κό του τουρισμού που θα καθυποτάξει

και τα δύο στο πρόσκαιρο κέρδος κά-

ποιων κτηματομεσιτών και εργολά-

βων στους οποίους θα επιτρέπεται να

κατασκευάζουν τεράστια συγκροτή-

ματα δεύτερων κατοικιών, με συντε-

λεστές δόμησης που μέχρι σήμερα

υπήρχαν μόνο για ξενοδοχεία;

– Ο μεγαλύτερος σύμμαχος μας στη

μάχη για την αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής είναι η εξοικονόμηση

ενέργειας. Προχωρούμε σε αλλαγές

του ΓΟΚ, στην άμεση εφαρμογή της

κοινοτικής οδηγίας για την ενεργεια-

κή απόδοση των κτιρίων και στην αύ-

ξηση των χώρων πρασίνου στις πό-

λεις, ώστε να τις καταστήσουμε πιο

ανθρώπινες και πιο ασφαλείς στους

μεγάλους καύσωνες; Ή μήπως στο

θέμα αυτό είμαστε ουραγοί μεταξύ

των παλαιοτέρων μελών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης; Και μιλώντας για τον

καθέναν από εμάς: τοποθετούμε λα-

μπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας,

κλείνουμε τα φώτα που δεν χρησιμο-

ποιούμε στο σπίτι μας, σβήνουμε τα

stand by, χρησιμοποιούμε ηλιακούς

θερμοσυσσωρευτές;

– Η ενεργειακή μας εξάρτηση από το

λιγνίτη και το πετρέλαιο αυξάνει ση-

μαντικά τις κατά κεφαλήν μας εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα. Προχω-

ρούμε σε ενεργειακό σχεδιασμό για

τη σταδιακή απεξάρτηση από το λι-

γνίτη, το πετρέλαιο και τον λιθάνθρα-

κα, και η  προώθηση φιλικών προς το

περιβάλλον πηγών ενέργειας, όπως

οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο. 

Τα παιδιά είναι στο επίκεντρο των

εορτών της πρωτοχρονιάς. Για φέτος

ας συμβάλουμε όλοι ακόμη παραπά-

νω στην μάχη αυτή του πλανήτη. Το

βράδυ της πρωτοχρονιάς ας κάνουμε

αυτό το ξεκίνημα δώρο για τα παιδιά

μας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Εμείς και το Μπαλί - 5 στόχοι για το 2008
Στο Μπαλί κάμφθηκε την τελευταία στιγμή η αδιαλλαξία κυρίως των Η.Π.Α. ενά-

ντια στην ενεργοποίηση των αντανακλαστικών της διεθνής κοινότητας όσον

αφορά την ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Η μάχη δεν έχει τελειώσει. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι απολύτως κρίσιμα

για το αν η γενιά μας θα αναλάβει τις ιστορικές ευθύνες της για την αναστροφή

του φαινομένου. 

Μπορεί να είναι εύκολο να κρύβουμε την αδράνειά μας πίσω από την αδιαλλαξία

μεγάλων χωρών, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας συμβάλει δυσα-

νάλογα με το μέγεθος της στην κλιματική αλλαγή και διακρίνεται για την απο-

φυγή λήψης ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπισή της. Είναι και δική μας η

ευθύνη για τον πλανήτη. 

Στην καρδιά του Δεκεμβρίου 2007,  αντι-

πρόσωποι από 191 χώρες συμμετείχαν στη

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για

την κλιματική αλλαγή σε μια προσπάθεια

να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης της με-

γαλύτερης περιβαλλοντικής απειλής που

έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Οι

κυβερνήσεις του κόσμου και ειδικά οι ανε-

πτυγμένες χώρες όφειλαν να καταλήξουν

σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την μετά-Κιό-

το εποχή, που θα προέβλεπε σημαντικές

μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

και θα έθετε τις βάσεις για μια κοινή πα-

γκόσμια συμφωνία το έως το 2009.

Στον κατάλογο των συμμετεχόντων της

Συνδιάσκεψης παρέλασαν εκατοντάδες

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων,

Υπουργοί, Υφυπουργοί, διπλωμάτες, επι-

στημονικό προσωπικό από όλο τον κόσμο.

Σε αυτούς τους εκπροσώπους εμείς οι

Eλληνες είχαμε ακουμπήσει τις αγωνίες

και φυσικά τις ελπίδες μας για το αύριο.

Έως σήμερα δεν έχω καμία πληροφόρηση

για το ποιοι πήγαν, τι είπαν, τι ψήφισαν, τι

αποφάσισαν και το τι αποκόμισαν από αυτή

την παγκόσμια συνάντηση. Κανείς από την

επίσημη πολιτεία δεν κάλεσε τους αγωνι-

ούντες πολίτες αυτής της χώρας για το τι

πρόκειται να εισηγηθεί. Εγώ καθώς και αρ-

κετοί Eλληνες πολίτες απλά έμαθαν πως

πρόεδρος της ειδικής επιτροπής περιβάλ-

λοντος της ελληνικής βουλής, ήταν ο βου-

λευτής Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν

αμφισβητώ τις προθέσεις του βουλευτή, μα

αμφισβητώ και απαιτώ αυτόν τον πολυπό-

θητο διάλογο με την κοινωνία πριν από τέ-

τοια παγκόσμια συνάντηση.

Έτσι για την ιστορία σας αναφέρω δηλώ-

σεις συμμετοχής άλλων χωρών. Η Αγκόλα

είχε δηλώσει 19 μετέχοντες, η Αυστρία 31,

η Βουλγαρία 9, η Πορτογαλία 45.

Επίσης για ιστορικούς και μόνο λόγους σας

καταθέτω μικρή αναδρομή για το πώς βρε-

θήκαμε στο Μπαλί. 

Το 1992, οι περισσότερες χώρες του κό-

σμου συνυπέγραψαν την Συνθήκη Πλαίσιο

των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

αλλαγή (UNFCCC), με σκοπό την αντιμε-

τώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, συνέρχεται στο

Μπαλί της Ινδονησίας, από 3 έως 14 Δε-

κεμβρίου, η 13η ‘Συνδιάσκεψη των μελών

στην UNFCC- COP13’ και παράλληλα η 3η

‘Συνάντηση των μελών του Πρωτοκόλλου

του Κιότο- MOP3’. 

Η συνδιάσκεψη του Μπαλί ηρθε σε μια κρί-

σιμη χρονικά στιγμή. Οι αδιαμφισβήτητες

επιστημονικές αποδείξεις από την Διακυ-

βερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλι-

ματική αλλαγή (IPCC) συνηγορούν στην

άμεση λήψη μέτρων, αν θέλαμε να αποφύ-

γουμε τα χειρότερα.

Σημειώστε εδώ όλα όσα πιθανά θα θέλατε

να ξέρετε για τις διαπραγματεύσεις στο

Μπαλί και την κατάσταση στη χώρα μας. 

Κρίσιμα θέματα

Λιγοστεύει το  χρονικό περιθώριο για να

σώσουμε το κλίμα: στο Μπαλί έπρεπε να

έχουν τεθεί οι βάσεις για μια φιλόδοξη πα-

γκόσμια συμφωνία μέσα στα επόμενα 2

χρόνια. Το 2009 πρέπει να έχουμε στα χέ-

ρια μας μια παγκόσμια δέσμευση για δράση

ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Από τη

συνδιάσκεψη του Μπαλί θα έπρεπε να βγει

μια φιλόδοξη εντολή (mandate) και όχι

απλά ένας οδικός χάρτης (roadmap) για τη

λήψη συμφωνίας.

Ισχυρές περικοπές εκπομπών: Οι βιομηχα-

νικές ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να δε-

σμευθούν ότι θα μειώσουν τις εκπομπές

τους κατά τουλάχιστον 30% έως το 2020,

σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Οι λύ-

σεις υπάρχουν ήδη και μέσα σε αυτές δεν

περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια.

Οι αναπτυσόμενες οικονομίες πρέπει να

συμμετέχουν: οι μεγάλες αναπτυσσόμενες

χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, πρέπει να

ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις ανεπτυγ-

μένες χώρες και να αναπτύξουν τις δικές

τους ‘κλιματικές’ λύσεις. 

STOP στην καταστροφή των δασών: Καμιά

πολιτική δεν θα πετύχει αν συνεχιστεί η

αποψίλωση των δασών, ιδιαίτερα στους

τροπικούς. Η δασική προστασία πρέπει να

γίνει προτεραιότητα.

Δίκαια κατανομή ευθυνών: τα πλούσια

κράτη πρέπει να βοηθήσουν τις λιγότερο

ανεπτυγμένες χώρες και να χρηματοδοτή-

σουν επαρκώς προγράμματα προσαρμογής

στην κλιματική αλλαγή. Ευθυνόμαστε για

την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν

μπορούμε να αμελούμε τους αδύνατους

του πλανήτη.

Πλανητικό όραμα: Στο Μπαλί θα έπρεπε να

υιοθετηθεί ένα κοινό παγκόσμιο όραμα,

που θα αναφέρει με έμφαση ότι υπέρτατος

σκοπός είναι “ο περιορισμός της αύξησης

της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από

τους 2ο C, σε σχέση με τα προβιομηχανικά

επίπεδα”. Για να γίνει αυτό οι εκπομπές αε-

ρίων θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κα-

τά τουλάχιστον 60-80% μέχρι τα μέσα του

αιώνα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Μπαλί Δεκέμβριος 2007

Γράφει ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης ΔΡΑΣ.Ε. 

Δημήτρης Βαλής
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5, ΤΡΙΤΗ 8 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/1/08

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 
Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Ειδικευθείς στην Ιατρική Μητέρας - Εμβρύου

King’s College University Hospital

IATPEIO: Ισιόδου και Αρριανού 1 Αλιμος
THΛ. 210 9838 434, κιν. 6972 910 268

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

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

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδίκευση στην αντιμετώπιση μαθησιακων δυσκολιών - δυσλεξίας
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, (ΚΕΠ) Βάρη

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Διεύθ.: Περικλέους 11, Σπάτα 190 04

Τηλ. 210 6633658, 6973248621 E-mail:

siderim@otenet.gr

Πεπειραμένη Νοσοκόμα αναλαμβάνει απογευματινές

ώρες να κάνει ενέσεις, καθετήρες ή ότι άλλο χρειαστεί.

Δεν σηκώνει ασθενείς. Τηλ. 22940 80772

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΠΩΛΕΙΤΑ θέση ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

στη ΒΟΥΛΑ
Πωλείται θέση στάθμευσης σε αυλή πολυκατοι-

κίας με τηλειχειριζόμενη πόρτα πλησίον κεντρι-

κής Πλατείας Βούλας Αντιοχείας 3). Τιμή 16.000

ευρώ. Τηλ. 6944593041 & 6945394516

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει Δευτέρα 7/1

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής συ-

νεδριάζει την Δευτέρα 7/1 στις 6:00μ.μ. με 10 θέμα-

τα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε:

1. Προσαρμογή του προϋπολογισμού της ΝΑΑΑ οι-

κονομικού έτους 2008 στις πιστώσεις του ψηφι-

σθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων κρατικού

προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για ιδρύσεις, προαγωγές και με-

τονομασίες  σχολικών μονάδων.

3. Παράταση χρόνου εκτέλεσης προγράμματος προ-

γραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με σκο-

πό την Περιβαλλοντική – Γεωχημική έρευνα και

εκτίμηση περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας των

εδαφών και νερών της περιοχής του αεροπορικού

ατυχήματος Helios 737-300  Γραμματικού.

4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της

ΝΑΑΑ και της Κοινότητας Ανθούσας για την κατα-

σκευή Παιδικού Σταθμού.



ΕΒΔΟΜΗ  5 IANOYAΡΙΟΥ 2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

...για την υγειά μας

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

ΕΜΠΟΔΙΟ ή ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ;

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΣ;

Πριν μερικά χρόνια όταν ένα παιδί παρουσίαζε προ-

βλήματα στην ανάγνωση, συλλαβισμό, ορθογραφία

έμπαινε στο περιθώριο της τάξης. Το χαρακτήριζαν τε-

μπέλη, άτακτο, χαζό.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η δυσλεξία που ανήκει στο κε-

φάλαιο «Μαθησιακές δυσκολίες» δεν έχει σχέση με

τις διανοητικές ικανότητες του παιδιού.

Τι είναι δυσλεξία;

Παρ’όλο που η Νευρολογία, η Ψυχολογία και η Παιδα-

γωγική έχουν ασχοληθεί με το θέμα της δυσλεξίας,

ακριβής ορισμός δεν έχει δοθεί, ούτε οι αιτίες που την

προκαλούν.

Η δυσλεξία παρουσιάζεται σε παιδιά όλων των κοινω-

νικών στρωμάτων ανεξάρτητα με το πόσο αρμονικές

είναι οι σχέσεις τους με την οικογένεια. Συχνά δε, τα

δυσλεκτικά παιδιά έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Φαίνεται λοιπόν ότι η δυσλεξία οφείλεται σε κάποια

εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Ο εγκέφαλος των δυσλεκτικών παιδιών λειτουργεί με

διαφορετικό τρόπο, κάτι που δεν αποτελεί μειονέκτη-

μα, αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποτε-

λεί πλεονέκτημα.

Χαρακτηριστικά της δυσλεξίας:

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε όσο το δυνατόν

πιο νωρίς τα πρώτα συμπτώματα της δυσλεξίας ώστε

να την αντιμετωπίσουμε.

Ο δυσλεκτικός μαθητής:

Μπερδεύει γράμματα με αριθμούς (π.χ. ε αντί 3)

Κάνει παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων ή συλλα-

βών στην ίδια λέξη (π.χ. πότι αντί τόπι)

Τα γραπτά του είναι δυσανάγνωστα γεμάτα περίεργα

λάθη

Παραπονιέται για ιλίγγους όταν προσπαθεί να κατα-

νοήσει ένα κείμενο και έχει δυσκολία στο να εκφράσει

τις σκέψεις του.

Στα μαθηματικά αντιμετωπίζει θέματα όπως μετρά με

τα δάκτυλα κι ενώ πολλές φορές ξέρει τις απαντήσεις

δεν μπορεί να τις γράψει.

Μαθαίνει μέσα από την εμπειρία ενώ δυσκολεύεται να

θυμηθεί πράγματα που δεν έχει βιώσει.

Συχνά παρουσιάζει θέμα συντονισμού στις κινήσεις

(μπερδεύει δεξί –αριστερό) και δυσκολεύεται στους

λεπτούς χειρισμούς

Χειρίζεται άριστα τους υπολογιστές.

Κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζει ο δυσλεκτικός

μαθητής:

Απομονώνεται ή γίνεται δύστροπος. Ενοχλεί τους άλ-

λους προσπαθώντας να τραβήξει το ενδιαφέρον των

άλλων, ενώ ταυτοχρόνως η αυτοεκτίμησή τους είναι

πολύ χαμηλή. Φυσικά αυτές οι συμπεριφορές αφο-

ρούν γενικά, παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατά

συνέπεια μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Πώς να το αντιμετωπίσουν οι γονείς:

Από τη στιγμή που το παιδί, με την είσοδό του στο

σχολείο, παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες οι οποί-

ες δεν οφείλονται σε κάποιο οργανικό πρόβλημα

(ακοής ή όρασης), οι γονείς πρέπει να ζητήσουν την

καθοδήγηση ενός ειδικού όσο μπορούν πιο ψύχραιμα.

Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία γονέα-δασκάλου.

Πρακτικό θα ήταν να πάμε σιγά-σιγά, να επιβραβεύου-

με το παιδί ακόμα και για την παραμικρή του επιτυχη-

μένη προσπάθεια. Να μην καταστρέφουμε τις εργα-

σίες του αν κάτι δε μας αρέσει, παρά μόνο να του λέ-

με ότι «Σίγουρα το επόμενο μπορείς και θα το κάνεις

καλύτερο!!!!»)

Γενικά έχουμε λιγότερες απαιτήσεις, στην αρχή του-

λάχιστον, όσον αφορά το πόσο θα διαβάζει κάθε μέ-

ρα, ούτως ώστε να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή του, η

οποία είναι πολύ σημαντική για όλους μας, πόσο μάλ-

λον για ένα μικρό παιδί που αναπτύσσεται και χτίζει

την προσωπικότητά του ταυτόχρονα με τις μαθησια-

κές του γνώσεις.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς ώστε να νοιώ-

θουν κι αυτοί λιγότερο άγχος, ενοχές, απογοήτευση,

ανίκανοι να σταθούν με υπομονή δίπλα στο παιδάκι

τους που τόσο ανάγκη έχει από ένα καθησυχαστικό

τους βλέμμα;;!!

Οι γονείς επιστρατεύουν υπομονή και εφευρετικότητα

ώστε να του κινούν το ενδιαφέρον κι έτσι αυτό να γί-

νεται λιγότερο υπερκινητικό. Να μην απογοητεύονται

όταν οι προσπάθειές τους δεν έχουν το αποτέλεσμα

που περιμένουν και βασικά να πάρουν την κατάσταση

στα χέρια τους.

Να θυμάστε ότι η δυσλεξία:

Δεν είναι ασθένεια, συνεπώς δεν αναμένεται θερα-

πεία.

Δεν οφείλεται σε αναπτυξιακή ανωριμότητα, συνεπώς

δεν επαναλαμβάνουμε την τάξη.

Δεν παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα, ούτε είναι στον

ίδιο βαθμό σε όλα τα παιδιά.
ΠΗΓΕΣ: www.dyslexia.gr (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ)

Στοιχεία που δημοσιοποίησε ο “Συνήγορος

του Πολίτη” δείχνουν δεκατρείς περιπτώσεις

άρνησης ιατρικής περίθαλψης σε φορείς του

AIDS και παραβίασης ιατρικού απορρήτου.

Επτά αναφορές αφορούν σε αναβολή προ-

γραμματισμένης ιατρικής εξέτασης (γαστρο-

σκόπηση, οδοντιατρικές πράξείς, στεφανιαί-

ογραφία, αιμοκάθαρση και ηλεκτροεγκεφα-

λογράφημα) είτε σε άρνηση περίθαλψης (σε

επείγον περιστατικό και σε τοκετό που χρει-

αζόταν καισαρική). Άλλες δύο περιπτώσεις

αφορούν παραβίαση ιατρικού απορρήτου (σε

δημόσιο νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική των

Αθηνών) και τρεις υποβολή σε εξετάσεις για

τον ιό ΗΙV, χωρίς τη συγκατάθεση του ασθε-

νούς.

Τέλος επιτυχημένη ήταν η παρέμβαση του

ΣτΠ στην περίπτωση μιας γυναίκας που είχε

κληθεί να καταθέσει σε αστυνομικό τμήμα και

την υποχρεώνανε να τους προσκομίσει απο-

τελέσματα εξετάσεων του ιού HIV προκειμέ-

νου να προχωρήσουν οι διαδικασίες επειδή

είχαν υποψιαστεί ότι διατηρούσε σχέση με

άτομο που απεβίωσε από AIDS. 

Ο ΣτΠ ενημέρωσε την ίδια και τους αρμόδι-

ους για τα δικαιώματα της κι έτσι, το αστυνο-

μικό τμήμα δεν απαίτησε, τελικώς, τις εξετά-

σεις. 

Άρνηση περίθαλψης σε φορείς του ΑIDS. Επικίνδυνες τροφές
Πρόστιμα ύψους 73.000 επιβλήθηκαν από

τον Ε.Φ.Ε.Τ., σε 8 επιχειρήσεις τροφίμων

που παραβίασαν τη νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, διαπι-

στώθηκε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις

τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά,

νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα, ή

μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές

καταλληλότητας και κανονικότητας. Επί-

σης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθη-

καν αποκλίσεις από τις υγειονομικές δια-

τάξεις, καθώς και αποκλίσεις σε σχέση με

τους όρους αδειοδότησης. 

Ακόμα, ανάκληση προϊόντος έκανε ο

ΕΦΕΤ, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης

Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζω-

οτροφές, καθώς κυκλοφορούσε σνακ με

ονομασία “Tortilla Chips Nacho Cheese” στο

οποίο ανιχνεύτηκαν μυκοτοξίνες (δεοξυνι-

βαλενόλη και ζεαραλενόνη), πάνω από τα

ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα. Η παρτίδα η

οποία είναι ακατάλληλη έχει ημερομηνία

λήξης 1.6.08 και διακινούνταν από συγκε-

κριμένα super market. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί

τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν

το εν λόγω προϊόν.
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Ποιος είναι ο 

Γεώργιος Ηλιόπουλος

* Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974

και είναι απο το 2002  Πρόεδρος

του Πανελληνίου Συλλόγου Χημι-

κών Μηχανικών (www.psxm.gr,

president@psxm.org) και μέλος

της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος

(www.tee.gr).

Σπούδασε ΧΜ στο  Εθνικό Μετσό-

βιο Πολυτεχνείο -1997, Μάστερ

στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-

1998, Mάστερ στην Υπολογιστική

Μηχανική-2000. 

Είναι μέλος του Δ.Σ και Νόμιμος

Εκπρόσωπος του βασικού μετό-

χου του Επιστημονικού & Επιμορ-

φωτικού Κέντρου ΧΜ Α.Ε.

Διετέλεσε Διευθυντής της

Vitalaire Hellas ΑΕ και Μέλος ΔΣ

των εταιρειών Allertec Hellas ΑΕ

και Πνεύμων ΑΕ θυγατρικών της

Πολυεθνικής Χημικής Βιομηχα-

νίας Air Liquide- www.airliquide.gr.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του

Συμβουλίου Εργαζομένων Air

Liquide

Σήμερα είναι αν.Γενικός Διευθυ-

ντής της ΕΠΤΑ –Σύμβουλοι Μελε-

τητές Περιβαλλοντικών Εργων.

www.epta.g

Πρόεδρος και Μέλος Οργανωτι-

κών και Επιστημονικών Επιτρο-

πών Επιστημονικών Εκδηλώσεων

(Ημερίδων-Συνεδρίων ) με αντι-

κείμενο την Χημική Μηχανική.

Είναι Ιδρυτικό Μέλος του 1ου Ελ-

ληνικού Portal Νέων Μηχανικών

(Mηχανοδίκτυο www.mxd.gr).

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και

Γερμανικά 

Γιός του Κών/νου Ηλιόπουλου Δι-

πλ.Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου

ΕΜΠ πρ.Δημοτικού Συμβούλου

της Παλλήνης και μέλους ΔΣ της

Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Παλλήνης (ΑΔΕΠ)

Πρωτιά και πρόεδρος για τρεις θητείες

στον Πανελλήνιο Σύλλογο χημικών Μηχανικών 

ο Γεώργιος Ηλιόπουλος

Εκλογές του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), οι οποίες διεξήχθησαν στις 2

Δεκεμβρίου 2007 σε Πανελλαδική Κλίμακα .  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) είναι ο επαγγελματικός επιστημονικός

φορέας 8.000 Χημικών Μηχανικών, με 40 χρονη δυναμική παρουσία στα δρώμενα του επαγγέλ-

ματος του Χημικού Μηχανικού.

Στις τελευταίες εκλογές ένας αξιόλογος επιστήμονας από την Παλλήνη, ο Γεώργιος Ηλιόπουλος

ήταν επικεφαλής της παράταξης ΠΑΣΚ ΧΜ, η οποία ανεδείχθει 1η δύναμη για 3η συνεχόμενη φο-

ρά με ποσοστό της τάξης του 35%, καταλαμβάνοντας 3 έδρες στο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο

(ΔΣ) του Σωματείου και στη συνέχεια ανεδείχθη πρόεδρος για 3η συνεχόμενη θητεία.

Είναι αξιοπρόσεκτο και ευχάριστο να βλέπεις νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τα κοινά

(επαγγελματικά και κοινωνικά), γι’ αυτό και αποδίδουμε εύσημα και ευχόμαστε και σε ανώτερα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων

που διενεργεί η Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής, αποφα-

σίστηκαν τα παρακάτω πρό-

στιμα σε αντίστοιχες επιχει-

ρήσεις:
1.  Η επιβολή χρηματικού προστί-

μου ύψους 10.000 ευρώ στην

εγκατάσταση επεξεργασίας κρέα-

τος “Σπ. Αρβανίτης”, 34ο χλμ Λ.

Μαρκόπουλου-Καλυβίων γιατί πα-

ρουσίαζε προβλήματα λόγω ανε-

παρκούς εφαρμογής των κανόνων

υγιεινής διαχείρισης τροφίμων

ζωϊκής προέλευσης. Στην εν λό-

γω μονάδα τάχθηκε συγκεκριμένο

χρονικό περιθώριο προκειμένου

να συμμορφωθεί απόλυτα με τις

επισημάνσεις των κτηνιάτρων της

Νομαρχίας Ανατ. Αττικής.

2.  Η επιβολή χρηματικού προστί-

μου ύψους 5.000 ευρώ στην χοι-

ροτροφική μονάδα “Δημ. Βαλαβά-

νης” στην θέση Λάκιζα Κορωπίου

για την εισαγωγή 450 χοιριδίων

ουγγρικής προέλευσης χωρίς την

τοποθέτηση ενωτίων.

3.  Η επιβολή χρηματικού προστί-

μου ύψους 3.000 ευρώ στην χοι-

ροτροφική μονάδα “Ελ. Βαλαβά-

νης” στην θέση Λάκιζα Κορωπίου

για την παράνομη διακίνηση 450

χοιριδίων ουγγρικής προέλευσης

χωρίς ενώτια και υγειονομικά πι-

στοποιητικά.

4.  Η επιβολή προστίμου 1.000 ευ-

ρώ στην χοιροτροφική μονάδα “Ι.

Αυγερινός” στην θέση Λάκιζα Κο-

ρωπίου για ύπαρξη στην μονάδα

450 χοιριδίων ουγγρικής προέλευ-

σης χωρίς ενώτια.

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών  Χρήστου Ζώη και του υφυπουργού Οικονο-

μίας και Οικονομικών Νικόλαου Λέγκα, οι παρακάτω δέκα διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), διεκπε-

ραιώνονται πλέον και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.):

1. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Μετόχου για επιχορήγηση δανείου

2. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης

3. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού τραπέζης (όπου πιστώνεται το

μέρισμα)

4. Διεκπεραίωση Αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση χρόνου προυπηρεσίας

5. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Μετόχου για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εξόφλησης Οφειλής

6. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Μερισματούχου για έκδοση Βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος

7. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Μετόχου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών

δόσεων δανείου

8. Διεκπεραίωση Αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση μερίσματος θανόντος μερισμα-

τούχου στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα)

9. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων

10. Διεκπεραίωση Αίτησης – Δήλωσης Μερισματούχου για προεξόφληση σύνταξης

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Εσωτερικών  Χρήστος Ζώης, «Τα Κ.ΕΠ. έχουν

κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Προσθέτουμε νέες διαδι-

κασίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Με σχέδιο και ρεαλισμό μειώνουμε τη

γραφειοκρατία και το χρόνο εξυπηρέτησης στα γκισέ της δημόσιας διοίκησης και διασφαλίζου-

με την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία. Με αξιοπιστία, ποιότητα και αποτελε-

σματικότητα». 

Δέκα διοικητικές διαδικασίες 

του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών

Υπαλλήλων  διεκπεραιώνονται  μέσω των

ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών)

Από τη στήλη  «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ» της
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» σελ. 9 με τίτλο: «Τι 50, τι 100…»

Και μέσα στη Ζαχοπουλειάδα, την ερχόμενη Τρίτη η κυβέρνηση αναμένε-

ται να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον νέο εκλογικό νόμο,

που θα δίνει πριμ ακόμα δέκα έδρες (σύνολο 50) στο πρώτο κόμμα. Θα

την ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ , που την ίδια μέρα αναμένεται να ανακοινώ-

σει κι αυτό την πρότασή του για το «α λα ελληνικά» γερμανικό μοντέλο.

Με τα όσα γίνονται στην κυβέρνηση, μην αποκλείετε την τελευταία στιγ-

μή το πριμ να το ανεβάσει στις 100 έδρες. Για να ‘ ναι απολύτως σίγουρη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 4.1.08

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ. 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δη-

μοτικού ακινήτου ως περίπτερο-αναψυκτήριο τύπου καντίνας που

βρίσκεται στην πλατεία “Πηγάδι” Κόρμπι. Το εν λόγω μίσθιο θα

λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των λεωφορεί-

ων, των επιβατών και των κατοίκων του συνοικισμού Κόρμπι.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό Κατάστημα την 18η

του μηνός Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρ-

ξης 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00π.μ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής

και προφορικής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειο-

δότης, αυτή θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιο-

ους όρους στις 25 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα

έναρξης 10.30 πμ. και ώρα λήξης 1.00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.000 ευρώ.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως εξής:

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

τευχθησομένου μισθώματος, το δε υπόλοιπο εντός Α’ πενθη-

μέρου του μήνα Ιουνίου 2008.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέ-

σει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας α) εγγυητική

επιστολή συμμετοχής που ορίζεται στο ποσό των 1.200 ευρώ και

αποδεικνύεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας  β)

πρόσφατη φορολογική ενημερότητα ότι δεν είναι οφειλέτης του

Δημοσίου και βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο και γ) έναν εγ-

γυητή ο οποίος θα προσκομίσει ταυτότητα, αντίγραφο φορολογι-

κής δήλωσης και φορολογική ενημερότητα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογρα-

φής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31.12.2008.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δή-

μου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2132030455) κ. Τσακί-

ρης Μάρκος.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Επιβολή προστίμων ύψους 19.000

ευρώ σε επιχειρήσεις
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ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΣΑΝΑ)

ΠΛΑΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 15:00     66 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑ Κ ΑΧΑΡΝΩΝ 15:00   119 ΑΠΟ ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ ΑΟ ΑΥΛΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γ. ΡΑΦΙΑΣ 15:00    65 ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΓΕΡΑΚΑ 15:00   121 ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 15:00     51 ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤ. ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 15:00     63 ΠΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 15:00     54 ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ ΝΕΡΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 15:00   120 ΑΕΠΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ ΓΒ’ ΚΑΤΗΟΓΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ν.ΜΑΚΡΗΣ 15:00   125 ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 15:00   101 ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 15:00   100 ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 15:00   126 ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΟΤΣΑ 15:00   122 ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΑ 15:00      61 ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 15:00      62 ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΣ Α ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ

•  Η αποτίμηση του προπονητικού έρ-

γου των Ακαδημιών ποδοσφαί-

ρου-Μπάσκετ –βόλλευ

•  Η αγωνιστική πορεία των Σωματεί-

ων της πόλης και οι στόχοι για το

2008

• Ο Προγραμματισμός Δράσης του

Αθλ. Οργανισμού για το 2008

• Οι αθλητικές Υποδομές της πόλης

Την πλήρη ικανοποίηση του για την

δουλειά του Αθλητικού Οργανισμού

και την αγωνιστική πορεία των σω-

ματείων της πόλης εξέφρασε ο Δή-

μαρχος Σπάτων Αθανάσιος Τούντας

ανοίγοντας τις εργασίες της ημερί-

δας, στην οποία έκανε και τον απο-

λογισμό της δράσης του Αθλητικού

Οργανισμού, αφού ο πρόεδρος και

Αντιδήμαρχος Χρ. Μάρκου απουσία-

ζε λόγω προσωπικού κωλύματος.

Το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗ για ΟΛΟΥΣ

2007-2008 με 9 προγράμματα, 64

τμήματα και 843 αθλούμενους ξεπέ-

ρασε σε μαζικότητα, οργάνωση και

λειτουργία κάθε προηγούμενο.

Οι ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

του ΜΠΑΣΚΕΤ και του ΒΟΛΛΕΫ με

την βοήθεια των εφόρων, των Τεχνι-

κών Διευθυντών και των προπονη-

τών των διαφόρων τμημάτων λει-

τουργούν μαζικά άψογα και συγκρο-

τημένα  Πάνω από 400  μικροί αθλη-

τές γυμνάζονται και αγωνίζονται

στα διάφορα τμήματα των Ακαδη-

μιών. 

Ανάλογη μαζικότητα παρουσιάζουν

και τα άλλα τμήματα του προγράμ-

ματος  

2007 2006 2005

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 115 113 83

ΤΕΝΝΙΣ 88 58 24

ΤΑΕ ΚWON DO 48 42 16

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 125 121 126

ΑΘΛΗΣΗ & ΓΥΝ 154 127 161

ΡΥΘΜΙΚΗ 30 25 10

Στο ΠΕΔΙΟ  του ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, το 2007 ήταν η χρο-

νιά των μεγάλων επιτυχιών. Όλες οι

τοπικές ομάδες ανέβηκαν κατηγορία

:

- Η ομάδα του ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

κατέκτησε για πρώτη φορά στην

ιστορία της  το κύπελλο της ΕΠΣΑ-

ΝΑ και ταυτόχρονα το εισιτήριο Ανό-

δου στην Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

- Η ανδρική ομάδα του ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟΚ ανέβηκε  στην  Α΄ κατηγορία

της ΕΣΚΑ

- Στην Α΄ κατηγορία της ΕΣΠΑΑ ανέ-

βηκε και η γυναικεία ομάδα βόλλεϋ

του ΕΑΟ  Σπάτων 

Την ίδια χρονιά (2007 ) ο Δήμος   επι-

χορήγησε τα σωματεία με το ποσό

των 176.188€.

Αναφέρθηκε στα ποσά με τα οποία

επιχορηγήθηκαν τα αθλητικά σωμα-

τεία από το 2002 και μετά, και τα

οποία έχουν μία ιδιαίτερη αύξουσα

πορεία. Χαρακτηριστικά σημειώνου-

με τα ποσά που έλαβαν το 2002 και

τα ποσά που έλαβαν το 2007.

2002 2007

Αήττητος 11804 72.114

Ε.Α.Ο.Σ. (Βόλεϋ) 3.000 21.604

ΑΟΚΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) 3.000 36.166

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 6.432 7.000

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 3.000 16.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ176.188,00

Σκιαγραφώντας  τους άξονες δρά-

σης για το 2008 ο Αντιπρόεδρος του

Αθλητικού Οργανισμού Χρήστος Γε-

ωργακόπουλος  που είχε την ευθύνη

και τον συντονισμό της ημερίδας

αναφέρθηκε:

- στην εσωτερική οργάνωση του

Αθλητικού Οργανισμού

-  στον εξοπλισμό των αθλητικών

χώρων

- στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και

δραστηριοτήτων 2008

- και στις αθλητικές υποδομές της

πόλης.

Ιδιαίτερα για τις τελευταίες επεσή-

μανε την ανάγκη ολοκλήρωσης του

έργου του μεγάλου ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ-

ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (προϋπολ 3.2 εκ €)

και την έναρξη κατασκευής του ΚΟ-

ΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και του ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ που έχει προεπιλε-

γεί για ένταξη στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ

Τέλος ο Χρ. Γεωργακόπουλος ανα-

φέρθηκε στο πρόγραμμα κατασκευ-

ών μικρότερης σημασίας αθλητικών

έργων όπως:

– Δημιουργία νέου γηπέδου ποδο-

σφαίρου 

– Ανακατασκευή τεραίν αντισφαίρι-

σης στη Χριστούπολη

– Οργάνωση Δημοτικού Γυμναστηρί-

ου

Στην πορεία υλοποίησης των προ-

γραμμάτων του μαζικού αθλητισμού

αναφέρθηκε η επιστημονική σύμβου-

λος του Αθλητικού Οργανισμού

Δώρα Μπάτρη.

Μετά τις βασικές εισηγήσεις πήραν

το λόγο όλοι οι καθηγητές Φυσικής

Αγωγής, οι προπονητές του Αθλητι-

κού Οργανισμού και η ιατρική ομάδα

(Γιαννάτος, Πρίφτης)  και παρουσία-

σαν τον απολογισμό του έργου

τους. 

Τέλος   η ημερίδα έκλεισε με την ευ-

χή του Δημάρχου " Τα Σπάτα να γί-

νουν το μεγαλύτερο αθλητικό κέ-

ντρο της Ανατολικής Αττικής”.

Στην εκδήλωση παρευρέθη το μεγα-

λύτερο μέρος της Δημοτικών συμ-

βούλων.

Ημερίδα για την αθλητική ανάπτυξη στα Σπάτα
Ιδιαίτερα χρήσιμα αποτελέσματα έβγαλαν οι εργασίες της 4ης ημερίδας για την αθλητική ανά-

πτυξη, που διοργάνωσε ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ (19 Δεκεμβρίου) στο

Πνευματικό Κέντρο "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ". 

Αντικείμενο  της καθιερωμένης ετήσιας ΗΜΕΡΙΔΑΣ ήταν: Η Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης

των προγραμμάτων "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2006-2007" και οι στόχοι για τα προγράμματα 2007-

2008.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας κάνει τον
απολογισμό του έργου του ΑΘΛ. Ορ-
γανισμού.

ο Αντιπρόεδρος του Α.Ο.Σ Χρ. Γεωργα-
κόπουλος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα
κατασκευών μικρότερης σημασίας
αθλητικών έργων.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα από τον

ΑΣΠΕ “ΘΕΤΙΣ”

Ο Αθλητικός Σύλλογος πετοσφαίρισης “Θετις” οργανώνει την

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου

στις 4 μ.μ. στο γήπεδο Βούλας “Γ. Γεννηματάς”. 

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα γίνει και μια μικρή επίδειξη

των ακαδημιών.

Στις γυναίκες ο Α.Σ. ΠΕΡΑ διατή-

ρησε τη δυναμική που έχει εμφα-

νίσει και στο πρωτάθλημα της Α1

κατηγορίας και με σταθερή από-

δοση σε όλους τους αγώνες

έφτασε στην κατάκτηση του Κυ-

πέλλου Αττικής.

Στον τελικό κέρδισε την ομάδα

του ΑΡΗ με 4-1 αλλά δεν είχε τό-

σο εύκολο έργο όσο μπορεί να

δείχνει το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του ΑΡΗ, για να φτάσει

στον τελικό, κέρδισε προηγούμε-

να με 4-0 τον ΑΟ ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ

και τον ΓΑΣ ΑΕΤΟ.

Τη μοναδική νίκη του ΑΡΗ στον τε-

λικό πέτυχε η Αντιοπούλου που

επεβλήθη της Ζέρδιλα με 3-1. 

Ατυχη η ομάδα των Ανδρών κλη-

ρώθηκε να παίξει στον πρώτο

αγώνα της με τον ΑΟ ΝΕΟΥ ΦΑ-

ΛΗΡΟΥ από τον οποίο και ηττή-

θηκε με 4-1 και έτσι αποκλείστη-

κε νωρίς - νωρίς τόσο από το Κύ-

πελλο Αττικής όσο και Ελλάδος.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δεύτερη η ομάδα Γυναικών 

στο Κύπελλο Αττικής

της επιτραπέζιας αντισφαίρισης
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Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε λάθη

που έχουν γίνει, σε  υστερήσεις που

υπάρχουν  σε υποδομές, προσωπικό,

πόρους αλλά και σε είσπραξη εσόδων

και στις καθυστερήσεις, που παρατη-

ρούνται στη λειτουργία του Δήμου

και την υλοποίηση των έργων που

έχουν προγραμματιστεί, απόρροια,

των αναγκαίων προσαρμογών στο

νέο Δημοτικό Κώδικα καθώς και στο

σύνηθες φαινόμενο της  γραφειοκρα-

τίας που χαρακτηρίζει τη κρατική  δι-

οίκηση σε όλες τις μορφές της.

Την εξήγηση για τις καθεστερήσεις

έδωσε αναφερόμενος στο σύνθετο

πλαίσιο που διαμορφώνεται από κρα-

τικούς, αυτοδιοικητικούς και ευρω-

παϊκούς φορείς όσο και σε δομικές

ανεπάρκειες των δημοτικών υπηρε-

σιών. 

Πληροφόρησε για τις ενέργειες της

Δημοτικής Αρχής στο επόμενο διά-

στημα, προκειμένου να αντιμετωπι-

στούν τα προβλήματα, που έχουν πα-

ρατηρηθεί. 

Ανάμεσά τους είναι: 

– η δημόσια διαδικασία διαβούλευ-

σης για το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα (Ε.Π.) του Δήμου το οποίο

θα κατατεθεί μέσα στον Ιανουά-

ριο,  

– η διαδικασία πιστοποίησης των υπη-

ρεσιών του Δήμου μαζί με τις αλ-

λαγές στις δημοτικές επιχειρή-

σεις,  

– τα Νομικά Πρόσωπα στη δομή του

Δήμου, που ήδη γίνονται. 

Τέλος, προέβη σε εκτενή ενημέρωση

για ζητήματα και προτεραιότητες της

δημοτικής αρχής.

Τα κυριότερα ζητήματα ήταν: 

– ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, 

– η  οριστική περιβαλλοντική αποκα-

τάσταση της χωματερής (με την

απαλλοτρίωση του χώρου σε ένα

χρόνο ώστε να καταστεί δυνατή η

αποκατάσταση) 

– η συνέχιση της πολεοδόμησης των

περιοχών του Κορωπίου, 

– το αποχετευτικό Ανατολικής Αττι-

κής και των Κεντρικών Μεσογείων

με τον βιολογικό καθαρισμό, 

– η κατασκευή των νέων σχολείων, 

– η ανατολική περιφερειακή λεωφό-

ρος (αρμοδιότητας του  ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ), 

– η αρχαιολογική αξιοποίηση της πε-

ριοχή της Φούσας, 

– το χρόνιο  θέμα της μη παρουσίας

Ιατρού του ΙΚΑ στην Αγία Μαρίνα

(επιλύεται  οριστικά και σύντομα

ύστερα από ενέργειες Δημάρχου

και διαβεβαίωση του αρμόδιου Δι-

οικητή ΙΚΑ), 

– το θέμα της αξιοποίησης του δημο-

τικού κτιρίου Λιάπη.

Απάντησε στις ερωτήσεις του δημοτι-

κού συμβούλου της μειοψηφίας Κ.

Δήμου, και  τον ευχαρίστησε για

τις προτάσεις, που για πρώτη φο-

ρά κατέθεσε ως  δημοτικός σύμ-

βουλος αντιπολίτευσης, για το Τε-

χνικό Πρόγραμμα. 

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Δημήτρης Κιούσης στην καταληκτική

του ομιλία χαρακτήρισε, μεταξύ άλ-

λων, τον προϋπολογισμό ως μια επα-

νάληψη προηγούμενων προϋπολογι-

σμών που κινούνται στην ίδια  αντια-

ναπτυξιακή κατεύθυνση χωρίς φα-

ντασία και δήλωσε ότι η Δημοτική

Ομάδα του Νέου Ξεκινήματος, θα τον

καταψηφίσει.

Τοποθετήσεις και ερωτήσεις έκαναν

ακόμη ο Πρόεδρος του Δημοτικού

συμβουλίου Τάσος Χρήστου, η αντι-

δήμαρχος Μαρία Γκίκα, οι δημοτικοί

σύμβουλοι  Αντώνης Ντούνης, Κων-

σταντίνος Δήμου, Γεώργιος Σπέλ-

λας, Σωτήριος Λάμπρου και Μανώ-

λης Γρινιεζάκης

Ο Δήμαρχος Θ.Αθανασόπουλος, μετά

το τέλος της συνεδρίασης,  δήλωσε

σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπο-

λίτευσης, για μη αναπτυξιακό προϋ-

πολογισμό, ότι πώς μπορεί κάποιος

να υποστηρίζει αυτή τη θέση, αφού

αν κάποιος διαβάσει τα ποσά που

έχουν σημειωθεί στον πίνακα με τους

δημοτικούς τομείς υπηρεσιών βλέπει

και προτεραιότητες και ανάπτυξη!

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ο Δημοτικός προϋπολογισμός Κορωπίου

Απορρίφθηκε ως αβάσιμη -

από το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας - η προσφυγή του

συνδυασμού της μειοψηφίας

Αντώνη Τούντα,  κατά της

εγκυρότητας του αποτελέ-

σματος των εκλογών για το

Δήμο Σπάτων.

Με την απόφαση του Σ.τ.Ε.

τίθεται και τυπικά τέλος σε

μια δικαστική διαμάχη που

ταλάνιζε τη Δημοτική Αρχή

και έβαζε φρένο στις εξελί-

ξεις του Δήμου γενικότερα.

Ο Αντώνης Τούντας είχε

προσφύγει κατά του κύρους

των εκλογών με το σκεπτικό

ότι είχαν γίνει παράνομες

μεταδημοτεύσεις, που τις

έφτανε σε 470 τον αριθμό

(χωρίς απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά, μεταγραφές που

δεν εδικούντο να γίνουν

κλπ.).

Να θυμίσουμε ότι ο Α. Του-

ντας είχε λάβει το  ποσοστό

40,10% (2.601 ψήφοι) έναντι

του νυν δημάρχου Αθ. Τού-

ντα που έλαβε 44,06%

(2.858 ψήφοι)· διαφορά ψή-

φων 257 συνολικά.

Οι επιθεωρητές Δημόσιας Δι-

οίκησης ήλεγξαν τις  μετα-

δημοτεύσεις και βρήκαν κά-

ποιες παράνομες, αλλά προ-

φανώς δεν στοιχειοθετού-

σαν δυναμική ακύρωσης των

εκλογών. Ετσι το Πρωτοδι-

κείο απέρριψε την ένσταση

του Α. Τούντα και ο ίδιος

προσέφυγε στο ΣτΕ. 

Το ΣτΕ όπως γράφουμε πα-

ραπάνω απέρριψε την προ-

σφυγή ως αβάσιμη.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας αι-

σθάνεται δικαιωμένος και

χαρακτήρισε την απόφαση

αναμενόμενη. Δήλωσε δε

πως «η λαϊκή ετημυγορία κα-

ταδίκασε την πολιτική των

αντιπάλων  και έρχεται η ίδια

η δικαιοσύνη να καταδικάσει

την απόπειρα σφετερισμού

της εξουσίας με μηχανι-

σμούς και τεχνάσματα, που

είναι έξω και μακριά από την

λαϊκή βούληση». 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Κατά την έκφραση του Δημάρχου, δεν έκλεισε το ΚΑΠΗ, αλλά “το κυ-

λικείο”. Αλήθεια, αν λείψει η αίθουσα συναντήσεων και αναψυχής, τι

μένει από ένα ΚΑΠΗ; Οι υπάλληλοι και τα γραφεία; που εξυπηρετούν

ποιους;

Γιατί απ’ όσο γνωρίζουμε, και γραφεία διαθέτει το ΚΑΠΗ και υπαλλή-

λους; Ποιους εξυπηρετούν αν όχι την τρίτη ηλικία;

Τις εκδρομές μεταξύ ημών και ημών;

Οπως μας πληροφόρησαν “αρμοδίως” κάποια φοβισμένα μέλη του ΚΑ-

ΠΗ(!!) -, γιατί οι αρμόδιοι απαξίωσαν να βάλουν έστω μία ανακοίνωση

στο ΚΑΠΗ -, δεν έχει υπάλληλο εξυπηρέτησης και γι’ αυτό κλείνει. Θα

κάνει διαγωνισμό από Μάρτη και βλέπουμε... “Ζήσε Μάη μου”, που λέ-

ει και η παροιμία.

Τις ευαισθησίες τις δείχνουμε κάτι παραμονές εκλογών, μόνο...

Για το θέμα θα επανέλθουμε.

Εκλεισε και δικαστικά
η αμφισβήτηση του Δημάρχου Σπάτων 

Αθανάσιου Τούντα

“Αστεγη” 

η τρίτη ηλικία στη Βούλα

Εκλεισε το ΚΑΠΗ

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο ο δημοτικός προϋπολογισμός  για το 2008 στο Δήμο Κο-

ρωπίου την 27/12/07. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος ανέ-

πτυξε την επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής για τις κατευθύνσεις του νέου προ-

ϋπολογισμού. 

Ενας από τους βασικούς στόχους της δημοτικής αρχής είναι η συνέχιση της δημιουρ-

γίας υπηρεσιών και υποδομών που θα βοηθήσουν τους πολίτες, που ήδη μένουν αλλά

και όσων συρρέουν από άλλες περιοχές να ζήσουν καλά, να ζήσουν  σε ένα καλύτερο

φυσικό και δομημένο περιβάλλον, είπε μεταξύ άλλων. 


