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Η “δικαιοσύνη” λειτουρ-
γεί συχνά ως άλλοθι
της εκτελεστικής εξου-
σίας (με ελάχιστες λα-
μπρότατες εξαιρέσεις) 

Κ.Β.

8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ «Γ.

ΖΑΧΟΣ» στην ΠΑΛΛΗΝΗ     Σελίδα 19

“Και θυμώντας τα να κλαις”
γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Τέλη διαφήμισης στη Βούλα
Σελίδα 18

Ιδρύσεις σχολικών μονάδων
Σελίδα 20

Ανακαλείται η άδεια του“Βο”

Σελίδα 2

Η Παλλήνη τιμά

τους επιτυχόντες φοιτητές Σελ. 11

Ο μόνος τρόπος ελέγχου της κυβέρνησης, 
σε πραγματικό χρόνο, είναι ο ανεξάρτητος τύπος. 

Γερουσιαστής Μάικ Πανς (Ρεπουμπλικανός)

Και στη φύση και στους ηθικούς και θρησκευτικούς

κανόνες και στο θετό δίκαιο υπάρχει

α ξ ι ο λ ό γ η σ η και  ι ε ρ ά ρ χ η σ η ανα-

γκών, κριμάτων, παραβάσεων, εγκλημά-

των. Αξιολόγηση ποιοτική και ποσοτική. Τα

στοιχεία αυτά απαιτούν συγκρίσεις και ανά-

λογες αποφάσεις. 

Από το Ρωμαϊκό, ακόμη, δίκαιο αναγνωρί-

στηκε συλλογιστικά, όχι αξιωματικά, ότι

πρώτος νόμος, αξιακά, στην κορωνίδα του

δικαίου, είναι η σωτηρία του Λαού (Salus

populi).  Το συμφέρον του λαού, του δημοσίου συμφέ-

ροντος. Αυτό ας το κρατήσουμε για τους συλλογισμούς

μας. 

Ως προς το λεγόμενο Δημοσιογραφικό Απόρρητο,

πρέπει να πούμε ότι κι αυτό είναι απόρροια του επαγ-

γέλματος – λειτουργήματος και όχι κάποιου νομικού

κανόνα. Δεν είναι νόμος, αλλά είναι νομολογημένο,

αφού έχει γίνει δεκτό από τη δικαστηριακή πρακτική. 

Πρέπει όμως παράλληλα να το συγκρίνουμε και με άλ-

λα απόρρητα (μυστικά, κατά μια ερμηνεία). Το ιατρι-

κό απόρρητο, που είναι θεσμοθετημένο και με το εθνι-

κό δίκαιο και με τη Σύσταση R(83)2 της εξ Υπουργών

επιτροπής της ΕΟΚ της 18/1/1989. 
Αν και πάντα ίσχυε εθιμικά από τον όρκο του Ιπποκράτη (προ

– ακροτελεύτιο άρθρο 9).

Συνέχεια στη σελ.2

γράφει ο Κώστας

Βενετσάνος

Παγκόσμια ημέρα κατά

της Διαφθοράς;

της Ηλέκτρας Βενετσάνου

Σελίδα 8

Το Απόρρητο

των δημοσιογραφικών πηγών
“Ο αρχαιολογικός χώρος του 
Οβριόκαστρου Κερατέας”

Ενα βιβλίο που αναδεικνύει την αρχαιολογική αξία του Οβριόκαστρου και της ευρύτερης περιο-

χής της Κερατέας. Ενός τόπου που τον ονόμασαν οι κρατούντες χωματερή, και θέλουν να τη με-

τατρέψουν σε χωματερή. Εναν χώρο, που ο J.R. McCredie τον προσδιορίζει χρονικά στο Χρε-

μωνίδειο πόλεμο του 267 π.Χ.!! Σελίδα 9

Σε ζωτικής σημασίας επιδίωξη

της εξωτερικής μας πολιτικής

αναδεικνύεται το άνοιγμα και η

διεύρυνση των διεθνών αγο-

ρών, προς την πλευρά κυρίως

των αναδυόμενων οικονομιών,

των χωρών της Ασίας και

Αφρικής.

Η επιλογή της κυβέρνησης

στον τομέα αυτό, προφανώς

κινείται προς την ορθή κατεύ-

θυνση, πράγμα που διεφάνη με

την ανάθεση στον κατ’ εξοχήν

οικονομολόγο και γνώστη των

διεθνών σχέσεων, Πέτρο Δού-

κα, του Υφυπουργείου Εξωτε-

ρικών, επί οικονομικών υποθέ-

σεων. 
Συνέχεια στη σελ. 13

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ προωθεί η Κυβέρνηση
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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

Ελπίδα για το αύριο, η

Ανακύκλωση Σελ. 6

Ακαδημία Αθηνών

η ωραία κοιμωμένη

Γρ. Ρώντα Σελ. 7

Βετεράνοι Κύπρου

Σελ. 7

Τα Θεοφάνεια στην
Κακή θάλασσα 
Κερατέας Σελίδα 10

Η ΝΟΔΕ κοντά στα πο-
νεμένα παιδιά

Σελ. 11

Εκπαιδευτικά Λογι-
σμικά σε Γυμνάσια-
Λύκεια Σελίδα 12

Ο Πέτρος Δούκας με
μέλη του Αμερικανι-
κού Κογκρέσου

Σελίδα 14

Πυλώνες που σκοτώ-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜΗ

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Συνέχεια από τη σελ.1

Αλλά έχουμε και το ιερό απόρρητο της εξομολόγησης, για το

οποίο πολύς λόγος έγινε προ καιρού και πλειστάκις.

Ο εξομολόγος (ο «πνευματικός») δεν πρέπει ν’ αποκαλύψει

όσα του εξομολογήθηκε  ο εξομολογούμενος, με σκοπό ν’

απαλλαγεί από το βάρος των τύψεων και να λάβει συμβουλές,

παραινέσεις και συγχώρεση. Όπως απεφάνθη και η Ιερά Σύνο-

δος. 

Να μην εξαντλήσουμε τον κατάλογο. Υπάρχει και το οικονο-

μικό απόρρητο κ.α.

Το ερώτημα είναι για ποιο σκοπό έχουν τεθεί αυτά τα απόρ-

ρητα και για ποιόν.

Ούτε το ιατρικό απόρρητο, ούτε το της εξομολόγησης, ούτε το

οικονομικό, ετέθησαν και αναγνωρίσθηκαν χάριν του ιατρού,

του ιερέα, του λογιστού. Ετέθησαν αντίθετα χάριν  της προ-

στασίας του ασθενούς και της σχέσης Ιατρού – Ασθενούς, που

πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης. Χάριν του εξομολογη-

μένου, χάριν της επιχειρήσεως. 

Ετσι λοιπόν και το δημοσιογραφικό απόρρητο δεν καθιερώ-

θηκε χάριν του δημοσιογράφου, αλλά χάριν της προστασίας

της πηγής πληροφόρησης και σε τελευταία ανάλυση της

προστασίας του δικαιώματος της κοινωνίας, για πληροφό-

ρηση πράξεων ή παραλείψεων που την αφορούν, ώστε να δια-

μορφώσει «κοινή γνώμη» για την εξουσία. Χάριν επομένως

της πληροφόρησης και της κρίσης, α υ τ ο ύ χάριν του οποίου

(υποτίθεται) και από τον οποίον πηγάζουν όλες οι εξουσίες

(πάλι υποτίθεται). Δηλαδή του Λαού.

Επομένως, το δημοσιογραφικό απόρρητο προστατεύεται μό-

νον όταν γίνεται χρήση των πληροφοριών για να ενημερωθούν

οι πολίτες. Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε η πηγή προστατεύε-

ται – απλώς αποκρύπτεται, περιθάλπεται - ούτε ο δημοσιο-

γράφος.

Αλλά επειδή στην αρχή σκοπίμως αναφερθήκαμε στην αξιο-

λόγηση και ιεράρχηση, να πούμε ότι τα παραπάνω απόρρητα,

και του γιατρού και του παπά και του λογιστή, όταν προ-

σκρούουν στο δημόσιο συμφέρον, στη σωτηρία του Λαού,

παύουν να υπάρχουν.

Του γιατρού, για τη δημόσια υγεία που είναι υπερτέρα αξία

του δικαιώματος ενός ασθενούς, τη δημόσια τάξη, όταν πρό-

κειται για καθ’ έξιν εγκληματία, που όμως εξομολογείται κλπ.

Το ίδιο και ο δημοσιογράφος λοιπόν, αν πρόκειται πράγματι

για την προστασία υπερτέρας αξίας, απ’ αυτήν της πηγής

του, έτσι ώστε, άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας, δεν θα τρωθεί η

εμπιστοσύνη του κοινού και των ενδεχόμενων ανωνύμων πη-

γών, προς τους δημοσιογράφους ως λειτουργούς, τότε η πηγή

πρέπει ν’ αποκαλύπτεται.

Το Απόρρητο

των δημοσιογραφικών πηγών

Επιβράβευση Εθελοντών στη Βάρη

Αυτό το Kαλοκαίρι ο Δήμος Βάρης ενεργοποιήθηκε σ’ ένα

αναγκαίο και δύσκολο πρόγραμμα: το πρόγραμμα Δασο-

προστασίας – Πυρασφάλειας. Οι πολίτες του Δήμου,

ανταποκρίθηκαν με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και

βοήθησαν πρόθυμα και ουσιαστικά στην πρόληψη, αντιμε-

τώπιση των περιστατικών πυρκαγιάς και κυρίως στην δια-

φύλαξη του πρασίνου και της ομορφιάς του Δήμου, συ-

ντονισμένοι με την αρμόδια αντιδήμαρχο Δήμητρα Σουτό-

γλου.

Έτσι το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις 6.00μμ, ο Δήμος θέ-

λοντας να ευχαριστήσει τους πολίτες αυτούς, θα επιβρα-

βεύσει την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Πυρα-

σφάλειας, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού σχολείου Βά-

ρης.

Πέρασαν και οι γιορτές, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, δυστυ-
χώς. Για άλλη μια φορά ο φόρος αίματος μεγάλος στην άσφαλτο. Δεν
ξέρω τι παθαίνουν οι οδηγοί τέτοιες ημέρες, αλλά έχω δει τόσες απί-
στευτες, δολοφονικές παραβιάσεις του Κώδικα, παραμονές των εορ-
τών αλλά και μέσα στις γιορτές που με άφησαν πολλές στιγμές άφω-
νη. Η οδήγηση γινόταν με δέκα μάτια και δέκα αυτιά.

Την πρώτη λοιπόν εβδομάδα του νέου

έτους – όπως σημειώνεται στο αστυ-

νομικό δελτίο – σημειώθηκαν στην πε-

ριοχή της Αττικής 91 τροχαία ατυχή-

ματα με 106 παθόντες. Τα δύο ήταν

θανατηφόρα με αυτοκίνητα (παράσυρ-

ση πεζού το ένα). Ακόμη τραυματίστη-

καν 7 σοβαρά και 97  ελαφρά (48 από

αυτοκίνητα και 49 από δίκυκλα).

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων

αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνε-

ση, η παραβίαση προτεραιότητας και

η παραβίαση σημάνσεων, ενώ η μη

χρήση προστατευτικού κράτους από

τους οδηγούς και επιβάτες των δικύ-

κλων επέτεινε το αποτέλεσμα των

τραυματισμών τους.

Αστεγοι εναντίον

άστεγου
Συνελήφθησαν στις 10/1 δύο νεαροί

Πολωνοί άνδρες κατηγορούμενοι για

θανατηφόρο σωματική βλάβη σε βά-

ρος 53χρονου άνδρα. 

Η επίθεση έγινε στις 9/1 στη Γλυφάδα

στο ισόγειο εγκαταλειμένου οικήμα-

τος, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι

άστεγοι δράστες αλλά και ο παθών

σαν περιστασιακό κατάλυμα. Οι δρά-

στες χτύπησαν τον παθόντα με τα χέ-

ρια και τα πόδια σε διάφορα σημεία

του σώματός του. Το θύμα μεταφέρθη-

κε σε κωματώδη κατάσταση στο

Ασκληπιείο Βούλας όπου και υπέκυψε. 

28χρονος, που φορούσε ράσα παπά,

δηλώνοντας Αρχιμανδρίτης της ανε-

ξάρτητης εκκλησίας της Τσεχίας, κυ-

πριακής καταγωγής, με πλαστά πα-

ρασταστικά σε ιδιωτική τράπεζα πήρε

δάνειο 5000 ευρώ, με τη χρήση πα-

ράνομης αστυνομικής ταυτότητας

που είχε μεν τη φωτογραφία του αλ-

λά με στοιχεία άλλου κατόχου.

Ο λογαριασμός χρεώθηκε στον

πραγματικό φορέα των στοιχείων της

αστυνομικής ταυτότητας, και έτσι

αποκαλύφθηκε και η απάτη.

Ο συλληφθείς εξέδωσε την αστυνο-

μική ταυτότητα στο Α.Τ. Βούλας, με

χρήση βεβαίωσης απώλειας της δι-

κής του από το Α.Τ. Ομονοίας υπο-

βάλλοντας ψευδή δήλωση απώλειας

και με πιστοποιητικό γεννήσεως του

Δήμου Αθηναίων, με το οποίο εφο-

διάστηκε μέσω του ΚΕΠ Βούλας.

Στα πλαίσια της προδικαστικής διε-

ρεύνησης της υπόθεσης, ο συλλη-

φθείς απέκρυψε τα πραγματικά του

στοιχεία, αλλά όπως εξακριβώθηκε

δεν είναι εγγεγραμμένος στα μη-

τρώα της ορθόδοξης εκκλησίας ως

ιερωμένος οιουδήποτε βαθμού. 

Το ράσο δεν κάνει τον παπά...

Ανακαλείται η άδεια
του“Βο”  στη Βούλα   

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, η Δημαρχιακή Επιτροπή του

Δήμου Βούλας ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του καταστήματος

“Βο” υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην παραλιακή λε-

ωφόρο (Κ. Καραμανλή) στη Βούλα (αποφ.1/8).

Κατά της απόφασης βεβαίως μπορεί να προσφύγει ο επιχειρηματίας

ενώπιον της Γ.Γ. της Περιφέρειας, και είναι σίγουρο ότι θα το πράξει.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτηση εξωραϊστικών συλλόγων της πε-

ριοχής (15.10.07), για αλλαγή χρήσης και παράνομη και αυθαίρετη κα-

τάληψη και χρήση παράλιου χώρου.

Υπ’ όψιν ότι από το 2006 (22/5), η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου

είχε συντάξει πρωτόκολλο καθορισμού αυθαίρετης χρήσης 410τ.μ.

στην παραλία και είχε επιβάλει πρόστιμα, ενώ η ιστορία έχει αρχίσει

ένα χρόνο νωρίτερα και παλιότερα βεβαίως, που είχαν γίνει κατεδα-

φίσεις (έχουμε γράψει πολλές φορές και θα επανέλθουμε στο επό-

μενο φύλλο).

Η ουσία είναι ότι το δικανικό σύστημα δεν λειτουργεί υπέρ του πολί-

τη και της νομιμότητας, αλλά ως μοχλός απαξίας της έννομης τάξης

και διαιώνιση της αυθαιρεσίας.
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Locksmith

Ο Αττικός Πνευματικός

Ομιλος Γλυφάδας, έχει

προγραμματίσει μία σειρά

εκδηλώσεων που πραγμα-

τοποιούνται κάθε Πέμπτη

στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο

“Congo Palace” (Βασ. Γε-

ωργίου Α’ 75 & Δούσμανη

Γλυφάδα, τηλ. 210

8946.711, 210 8946.715.

Συγκεκριμένα:

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου:

“Περικλής Γιαννόπουλος,
ένας παρεξηγημένος ορα-
ματιστής”, με τον Αυγερινό

Ανδρέου δικηγόρο, λογοτέ-

χνη, Γενικό Γραμματέα της

εταιρίας Ελλήνων Λογοτε-

χνών.

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου:

“Σκωπτική ποίηση εκ μυθο-
λογίας (Πάρισα-Ισόκωλα)
με ομιλητή τον Κωνσταντί-

νο Κοραξή, ποιητή και λο-

γοτέχνη.

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου: Κο-

πή της βασιλόπιττας με

μουσικό πρόγραμμα. Η

πρόεδρος Νότα Θεοδωρα-

κάκου-Ζόμπολα θα ανα-

φερθεί στην πνευματική

δημιουργία των μελών του

Ομίλου.

Πληροφορίες για τον Όμι-

λο και τις εκδηλώσεις μπο-

ρείτε να πάρετε από την

πρόεδρο Νότα Θεοδωρακά-

κου - Ζόμπολα στο τηλ. 210

9626.429 και τη γεν. Γραμ-

ματέα Αννα Κατίκα στο 210

9622.181

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πρόγραμα εκδηλώσεων

Σκηνοθεσία : Νικόλας Ντάβας

Παίζουν:  Νατάσα Μαρμα-

τάκη, Γιάννης Κουμούνδρος, Θεο-

δόσης Ζάννης,  Αντώνης Κρόμπας

και  Νικόλας Ντάβας

Λίγα λόγια για το έργο:

Δυο παιδιά ερωτεύονται μες τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής. Δυο
παιδιά που προέρχονται από εντε-
λώς διαφορετικούς πολιτικούς κό-

σμους. Η οικογένεια της Θάλειας
με αριστερές πεποιθήσεις, ονει-
ρεύεται μια λεύτερη πατρίδα.
Από την άλλη η οικογένεια του
Κέσαρη συμπράττει με τους Γερ-
μανούς.
Όταν η Θάλεια μένει έγκυος, οι
δυο οικογένειες δρουν άμεσα χω-
ρίζοντας τους. Τα γράμματα που
της στέλνει ο Κέσαρης δεν τα
παίρνει ποτέ αφού τα λογοκρίνει
ο πατέρας της.

Ληναια Γαμηλίων

Ο Ορφικός Θίασος της Σκηνής Ελικώνος θα παρου-

σιάσει την 22α Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα

20.30 στον θεατρικό του χώρο  «ATELIER Πάρνηθος

29 στην Κυψέλη το Θεατρικό Αναλόγιο «ΛΗΝΑΙΑ-

ΓΑΜΗΛΙΩΝ, ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ». 

Θα γίνει αναφορά στη αρχαία εορτή των Ληναίων

που ετελείτο  κατά τον μηνα Γαμηλιώνα (Ιανουάριο)

με δραματικούς διαγωνισμούς αλλά στα έθιμα του

αρχαίου Ελληνικού γάμου για τον οποίο εθεωρείτο

ο ευνοϊκότερος μήνας.

Θα αναγνωσθεί μια σύνθεση σκηνών από το αρχαίο

ελληνικό δράμα (τραγωδίες και κωμωδίες) αλλά και

από έργα του Σαιξπηρ.

Επιλογη κειμένων-Σκηνοθεσία Κων/να Ρίτσου

Διάρκεια 1 ώρα και 40 λεπτά

Θέατρο «Αtelier Πάρνηθος 29» Κυψέλη

Τηλ.κρατήσεων 6977206359 - θέατρου 2108663423

Θέσεις κοινου 60 - Είσοδος ελεύθερη

Δύο νέους διαγωνισμούς διοργανώνει η Όπερα Θεσσαλονίκης

στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ «παις Όπερα». Διαγωνισμός δρώ-

μενου και διαγωνισμός παράστασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Πιό αναλυτικά:

Διαγωνισμός δρώμενου: στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετά-

σχουν μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού και

της 1ης τάξης του γυμνασίου οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα

δρώμενο με θεματική από την Όπερα μέγιστης διάρκειας 20’ λε-

πτών. (α’ βραβείο 1.000€, β’ βραβείο 700€, γ’ βραβείο 500€).

Διαγωνισμός παράστασης: μαθητές των τελευταίων τάξεων του

δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου θα διαγωνιστούν στην πα-

ρουσίαση μίας μουσικοθεατρικής παράστασης (όπερα ή μιούζι-

καλ) με θέμα της επιλογής τους (α’ βραβείο 2.000€, β’ βραβείο

1.500€, γ’ βραβείο 1.000€)

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν στο Φεστιβάλ τον Μάιο του

2008, μία αρχική μορφή της παρουσίασης όμως θα πρέπει να εί-

ναι εφικτή ήδη από την 31η Ιανουαρίου ώστε να γίνει ,από επι-

τροπή, η επιλογή των συμμετεχόντων. 

Πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή, στην ιστοσελίδα της

Όπερας Θεσσαλονίκης www.operathessaloniki.gr ή στα τηλέφω-

να: 2310 223 646 και 2310 227504.

Παράταση παίρνει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στον

διαγωνισμό Σκηνοθεσίας έως και τις 31 Ιανουαρίου 2008, ενώ η υποβο-

λή των αιτήσεων για τον διαγωνισμό Μονωδίας λήγει στις 15 Μαρτίου

2008.

Διαγωνισμοί 
Σκηνοθεσίας, 

Δρώμενου, 

Παράστασης

Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3,  Αθήνα - τηλ. 210-3636144

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΥΡΤΩ!» του Νικόλα Ντάβα

«Σχολή γονέων»

στη Βουλιαγμένη

Ο Δήμος Βουλιαγμένης θα υλοποιήσει για τρίτη

συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Σχολή γονέων»

του Ινστιτούτου Διαρκούς εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.). 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 18 Ιανουα-

ρίου στις 6:00μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγ-

μένης. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν σε 20 ώρες

και κάθε συνάντηση θα διαρκεί 2 ώρες. 

Καλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται να επικοι-

νωνήσουν με το γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

στο τηλ. 210-8961444.

ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ - DEATH SENTENCE
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στους κινηματογράφους

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουάν

Πρωταγωνιστούν: Κέβιν Μπέικον, Άισα Τάιλερ, Τζον Γκούντμαν,

Κέλι Πρέστον

Ο Νικ Χιουμ (Κέβιν Μπέικον) είναι ένας ήρεμος οικογενειάρχης

και διευθυντής σε μια μικρή εταιρία της Βοστόνης. Έχει μια ικα-

νοποιητική δουλεία, μια όμορφη οικογένεια, την ιδανική ζωή.

Όλα αυτά, όμως, θα αλλάξουν, όταν ένα βράδυ θα γίνει μάρτυ-

ρας της άγριας επίθεσης μιας συμμορίας στο σπίτι του, αποτέλε-

σμα της οποίας θα είναι να χάσει τη ζωή του ο γιος του. Η θλίψη

και η απόγνωση τον κυριεύουν και θα τον οδηγήσουν να πάρει το

νόμο στα χέρια του, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπί-

σει τα άτομα που ήταν υπεύθυνα για την επίθεση, το μοιραίο,

εκείνο βράδυ... 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1  ΒΟΥΛΑ - 210 8958866    

Απολαύστε ρεμπέτικες βραδιές κάθε Σάββατο στο art
gallery cafe, στη Βούλα.
Ευχάριστη ατμόσφαιρα με παλιά αξέχαστα τραγούδια.
Τηλ. 210 8958866    

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα-Βερολίνο, Δια-
δρομές ήχου και κίνησης» της Σειράς Γέφυρες  
25-28/1, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, ώρα 5 το

απόγευμα.
Τα Εργαστήρια Σύγχρονης Μουσικής, θεσμός που
εδώ και μια δεκαετία έχει καθιερωθεί ως ένας από
τους σημαντικότερους για τους νέους Έλληνες συν-
θέτες, θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 25
έως και τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα Δη-
μήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθη-
νών. 

Φέτος διοργανώνονται για όγδοη φορά, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων «Αθήνα-Βερολίνο, Διαδρομές ήχου
και κίνησης» της Σειράς Γέφυρες - οι οποίες φέρνουν
σε επαφή την ελληνική πρωτεύουσα με την ιστορία
και τον πολιτισμό της γερμανικής μητρόπολης – , σε
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και
με την πολύτιμη συμβολή του Ensemble Modern. Τα
έργα των νέων Ελλήνων συνθετών που θα παρουσια-
στούν στη διάρκεια του τετραήμερου ερμηνεύει το
Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη
διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου. 
Την οργάνωση του Συγκροτήματος έχει αναλάβει ο
Ιάκωβος Κονιτόπουλος. 

Η είσοδος στα Εργαστήρια, τα οποία ξεκινούν στις 5
το απόγευμα, είναι ελεύθερη και θα γίνεται με δελτία
προτεραιότητας. 

Στο τέλος της κάθε συναυλίας θα ακολουθεί συζήτη-
ση των έργων από την Επιτροπή Αξιολόγησης την
οποία συναποτελούν οι: Θόδωρος Αντωνίου (συνθέ-
της – μαέστρος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Μουσουργών και Καθηγητής Σύνθεσης του Πανεπι-
στημίου της Βοστώνης), Uwe Dierksen και Roland Diry
(μέλη του Ensemble Modern), Γιώργος Κουρουπός,
(συνθέτης, Αντιπρόεδρος της  Ένωσης Ελλήνων Μου-
σουργών και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχή-
στρας των Χρωμάτων), Ιωσήφ Παπαδάτος, (συνθέτης,
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουρ-
γών και καθηγητής σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου) και Ιάκωβος Κονιτόπουλος (συνθέτης – μαέστρος,
Ειδικός Γραμματέας και Έφορος της Ένωσης Ελλή-
νων Μουσουργών) και η Βίκυ Στυλιανού(πιανίστα). 

Τετραήμερο 
Εργαστηριών 
Σύγχρονης Μουσικής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οκταήμερο οδοιπορικό 

στα παράλια 

της αλησμόνητης Μ. Ασίας
Ιούλιος 2008

λες

και φίλοι του Συλλόγου Μικρασιατών Ανατολικής

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

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 “Αύρα”

στη Ραφήνα. Τηλ. 210 2813.050, 22940.24914

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

στη ΒΑΡΗ

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 10:00

π.μ. (Πλατεία Δήμα)

•  Για να μη γίνουν τα δέντρα έκθεμα σε Μουσεία του

μέλλοντος.

•  Για να αναπνέουν τα παιδιά μας περισσότερο οξυγό-

νο

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

νουμε θεματοφύλακες της ποιότητας της ζωής μας.

Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Ξένου - Κοκολέ-

τσου φιλοξενεί το Art Gallery Cafe, με θέμα “Ρομα-

ντισμός και Ιστορία”

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και 23 Ιανουαρίου και θα

είναι ανοιχτή καθημερινά, εκτός Κυριακής, από 9:00

- 14:00 και 18:00 - 22:00. 

Μέχρι τον Απρίλη και ανά ένα μήνα έχουν προγραμ-

ματιστεί άλλες τρεις εκθέσεις ζωγραφικής.

(Art Gallery Cafe, Ιπποκράτους 1 Βούλα - τηλ. 210

8958866)

Τ.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Βουλιαγμένης τηρώ-

ντας το πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής της πίτ-

τας, σας προσκαλεί στο «VIVE MARE» (Δίπλα στο

Δημαρχείο της Βούλας) την Τετάρτη 16 Ιανουαρί-

ου 2008 στις 7:30μ.μ.

Ομιλητής θα είναι ο Βουλευτής της Β΄ Αθηνών  κ.

Αργύρης Ντινόπουλος. Θα παρευρεθούν οι Βου-

λευτές της Περιφέρειας Αττικής και μέλη της Κοι-

νοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. 

Θα ακολουθήσει επίδειξη μόδας. Καλλιτεχνική

επιμέλεια Alis Δικαίου.  

Είναι τιμή και χαρά μας να βρίσκεστε μαζί μας. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210-8957410, 6937524339

“Το μπαράκι του Βασίλη”“Το μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΚΥΡΙΑΚΗ 13-1-2008 - CASINO ORIENTAL
Μια μουσικοθεατρική παράσταση ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ για μεγάλους με

παιδική ψυχή.

Σε μια εποχή που πασχίζει να μας μεταμορφώσει σε άβουλες

σκιές, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια για να βρούμε το χαμένο και

τρομαγμένο παιδί που κρύβεται μέσα μας!

Με πολύ μεράκι, σεβασμό στη παράδοση, αλλά και καινοτόμα διά-

θεση, μια μουσικοθεατρική ομάδα παρουσιάζει γνωστά και άγνω-

στα έργα του Θεάτρου Σκιών, γι’ αυτούς που τολμούν να είναι

ακόμα παιδιά!

Σε όλους τους ρόλους ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ.

Βοηθοί σκηνοθέτη Κ. ΚΟΥΤΟΥΜΠΛΗΣ, Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Οι Πόντιοι κόβουν βασιλόπιτα

Η Ενωση Ποντίων Γλυφάδας “Η Ρωμανία” θα κόψει

την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυρια-

κή 20 Ιανουαρίου στις 11.30 π.μ. στα γραφεία του

Συλλόγου (Πλ. Πόντου (Κονίτσης) Γλυφάδα.

με την Τζωρτζίνα Καλέργη
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«Αρπάξτε και ότι μπορέσετε να πά-
ρετε. Μη παραλείψετε  να λεηλατή-
σετε  την Αθήνα και τα περίχωρά
της. Πάρετε ότι υπάρχει και ό,τι
βρείτε. Μη λυπηθείτε ούτε ζωντα-
νούς ούτε νεκρούς!» κόμης

Choiseul – Gouffier.

Λέγεται ότι όταν πέσει το δέντρο,

όποιος θέλει έρχεται και το κόβει

για ξύλα. «Δρυός πεσούσης, πάς
ανήρ ξυλεύεται» έλεγαν  αυτοί οι

αρχαίοι μας πρόγονοι. Έτσι η Ελ-

λάδα μόλις κατακτήθηκε από τους

Τούρκους έγινε ξέφραγο αμπέλι.

Από κάθε  γωνιά  οι ξένοι  αρχαιο-

κάπηλοι, έτρεχαν να την λεηλατή-

σουν. Αυτοί δεν είχαν  καμιά σχέ-

ση με τους αρχαιολόγους επιστή-

μονες,  που τηρούν κανόνες  και

δίνουν τον πρέποντα σεβασμό στα

ευρήματα. Αυτή η λεηλασία των

αρχαίων  ελληνικών χώρων, είχε

αρχίσει από παλιά. Από τους πρώ-

τους  ο Νέρων, είχε αρπάξει 500

αγάλματα από τους Δελφούς. Αλ-

λά η κορύφωση της λεηλασίας

έφτασε στα πρώτα χρόνια του πε-

ρασμένου  αιώνα.  Παρ΄όλο που οι

Τούρκοι, με ένα  φιρμάνι είχαν

απαγορεύσει την εξαγωγή  των αρ-

χαίων  ευρημάτων από την Ελλά-

δα, γιατί τα θεωρούσαν κτήμα  και

ιδιοκτησία του Οθωμανικού κρά-

τους.

Σ’ αυτό το παιχνίδι, δεν ήταν αμέ-

τοχοι και οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι

Έλληνες κατατρεγμένοι και υπο-

δουλωμένοι, κάτω από  ένα αγροί-

κο κατακτητή, έμειναν τόσα χρό-

νια και αιώνες στο πνευματικό

σκοτάδι, αφού δεν είχαν από κά-

ποιον να πάρουν κάτι το υψηλό για

να το αφομοιώσουν. Και εκεί στα

αρχαία ευρήματα,  κατέφευγαν για

το απαραίτητο συμπλήρωμα του

καθημερινού σιτηρεσίου... Άλλω-

στε και από θρησκευτικής πλευ-

ράς, τα αρχαία αγάλματα εθεω-

ρούντο ειδωλολατρικά και άχρη-

στα. Κατάλληλα μόνο σαν οικοδο-

μικά υλικά ευκαιρίας. Οι  ξένοι

όμως, οι “πολιτισμένοι” ήξεραν

και πολύ καλά μάλιστα.   

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1820,

ένας γεωργός της Μήλου ο Δημή-

τρης Κεντρωτής (κατά την

Βracken κάποιος γεωργός) σκάβο-

ντας στο χωράφι του κοντά στο τε-

λείωμα του οικισμού  της αρχαίας

πόλης της Μήλου  βρήκε δύο

αγάλματα του Ερμή και το άγαλμα

της Αφροδίτης σπασμένο στα δύο. 

Και αρχίζει η αλυσίδα. Ο υποπρό-

ξενος  της Γαλλίας στη Μήλο, ο

Λουδοβίκος Μπρεστ, μόλις πληρο-

φορήθηκε  την ανακάλυψη του

αγάλματος ειδοποίησε τους

Dumont Urvil και Matterer,   υπο-

πλοιάρχους του Βασιλικού ναυτι-

κού, στο πλοίο ΄΄Chevrette΄΄ και

τους ανέθεσε να διερευνήσουν την

υπόθεση.  Συντάσσεται μια   έκθε-

ση  περιγραφής του αγάλματος.

Πληροφορείται τα καθέκαστα  ο

Γάλλος πρέσβης  στην Κωνσταντι-

νούπολη, μαρκήσιος de Riviere

και στέλνει τον γραμματέα της

πρεσβείας κόμητα de Marcellus,

στη Μήλο με την εντολή πάση θυ-

σία να αρπάξει το άγαλμα. 

Από εδώ και πέρα η εξέλιξη στην

ιστορική πληροφορία ποικίλλει.

Πάντως φαίνεται από πολλές γρα-

πτές  περιγραφές πως κάπως  έτσι

κωμικοτραγικά προχωρεί η υπόθε-

ση. Ο Μαρκέλλος, φτάνει στη Μή-

λο στις 23 Μαϊου του έτους 1820.

Εκεί όμως μαθαίνει πως το άγαλμα

έχει ήδη πωληθεί   από τον χωρικό

Κεντρωτή και το έχει αγοράσει ο

ιερέας Οικονόμος Βεργής με σκο-

πό να το αποστείλει στον μέγα

Δραγουμάνο του Οθωμανικού

στόλου Νικόλαο Μουρούζη  φανα-

ριώτικης καταγωγής, για να κερδί-

σει την εύνοιά του. Ακόμη ότι το

εύρημα, έχει φορτωθεί σε γαλα-

ξειδιώτικο  καράβι  που είναι έτοι-

μο για αναχώρηση. Σύμφωνος για

την πράξη αυτή ήταν και ο δημο-

γέροντας Ιάκωβος Ταταράκης.  Τό-

τε ο Μαρκέλλος εξοπλίζει λέμβους

τρεις,  φτάνει στο καράβι, απειλεί

και πιάνεται στα χέρια  με τον ιε-

ρέα. Σε μια αναφορά   του Ταταρά-

κη, κατατίθεται ότι ο Μαρκέλλος,

χαστούκισε τον ιερέα ενώ ο Μπρε-

στ παρών κράδαινε το  ξίφος του

και κινούσε απειλητικά μια μα-

γκούρα στον αέρα. Τότε ο πλοίαρ-

χος του γαλαξειδιώτικου πλοίου,

προ των πρωτοφανών επεισοδίων

και  φοβούμενος “ρεσάλτο” κατά-

ληψης  από τους Γάλλους  ναύτες

αναγκάζεται να υψώσει Τουρκική

σημαία και να παρατάξει τους άν-

δρες του σε τάξη μάχης. Οι Γάλλοι

καταλαβαίνουν  το άτοπο της πρά-

ξης τους και υποχωρούν. Και αρχί-

ζουν οι διαπραγματεύσεις  μεταξύ

φαναριωτών εκπροσώπων των

Τούρκων και Γάλλων. Οπότε πεί-

θουν (δια των όπλων) οι Γάλλοι ότι

για το καλό του αγάλματος και για

το καλό της ανθρωπότητος(!), το

άγαλμα πρέπει να μεταφερθεί στο

Παρίσι όπου εκεί έχουν τα μέσα

για αποκατάσταση. Και να το πρα-

κτικό που  συντάχτηκε:

«Οι προύχοντες της Μήλου Ιάκω-

βος Ταταράκης καγκελάριος, ο

Λουδοβίκος Μπρεστ υποπρόξενος

της Γαλλίας και ο Πετρος Ταταρά-

κης, ο Άγιος  Οικονόμος Αρμένιος

και ο αρχιμανδρίτης Μηκέλης, οι

τρεις  τελευταίοι ομολογούσιν ότι

έλαβον  μετρητά παρά του εκλα-

μπροτάτου Κόνσολα Λουδοβίκου

Μπρεστ διαταγή και δια λογαρια-

σμόν της Α.Ε. του Μαρκ  ντε Ρι-

βιέρ διαμένοντος εν Παρισίοις,

πρώην πρεσβευτού της Γαλλίας εν

Κων/πόλει, το ποσόν   των τουρκι-

κών γροσίων  7218 αναγκασθέ-

ντες να πληρώσουν εις τον δρα-

γουμάνον του Οθωμανικού στόλου

Βειζαδέ Νικολ. Μουρούζη υπό το

πρόσχημα ότι συνήνεσαν να δώ-

σωσι την συγκατάθεσιν αυτών

εις τον Μαρκέλλον γραμματέα της

γαλλικής πρεσβείας εν Κων/πόλει

και εις τον Μπρεστ να παραλάβω-

σι το ευρεθέν εις την πατρίδα των

άγαλμα και δια του ποσού αυτού

όπερ έλαβον, πληρώσαντες πάσας

τας ζημίας άς υπέστησαν τότε, δια-

κηρύττουσιν ότι είναι ευχαρι-

στημένοι απέχοντες  να εγείρωσι

πάσαν μέλλουσαν αξίωσιν.

Υπογράφουσι:

Λογοθέτης Μηκέλης Ταταράκης μάρτυς

Σακελλίων Γρηγόριος μάρτυς,

Ιάκωβος Αρμένιος

Αρχιμανδρίτης Μηκέλης,

έλαβον και εξοφλώ. 

Πέτρος Ταταράκης,

έλαβον και εξοφλώ». 

Τελικά, αυτό θα πει δικαιοσύνη

και πολιτική προστάτιδων δυνάμε-

ων, δικαιοσύνη   του ισχυροτέρου:

σε κλέβω και σε βάζω να πεις και

ευχαριστώ. Και δεν καταλαβαίνω

γιατί από παιδί, όλο το μίσος μου

έπεφτε μόνο στον κακόμοιρο  τον

“Ελγίνο” με τα κλεμμένα μάρμαρά

μας.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––

Βοηθήματα:

Στο Εγκ.Λεξικό Πάπυρος Λαρούς Βρι-
τάνικα  δεν βρήκα τίποτα σχετικό! Για-
τί; Μαντέψτε.
Ι.Α.Βρεττού: “Ημερολόγιον” εγκυκλο-
παιδικόν.Εκδ.Ι.Δ.Κολλάρος
Βιβλ.Εστίας 1911 (Από αρχεία
Ανδρ.Γιαλεδάκη)
C.Ph. Bracken. “Antiquities Aquired”

“Και θυμώντας τα να κλαίς”

Ελπίδα για το αύριο η Ανακύκλωση
Για την ανακύκλωση έχουμε γράψει πολλές φορές και

θα συνεχίσουμε να γράφουμε. Και θα συνεχίσουμε να

γράφουμε, γιατί πρέπει να γίνει σε όλους μας συνείδη-

ση, ότι η ανακύκλωση είναι θέμα ζωής.

Οταν μπορούμε να ανακυκλώσουμε όλες εκείνες τις συ-

σκευασίες που ρυπαίνουν και καταλαμβάνουν τεράστιο

όγκο μέσα στη γη, πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι ότι η

ελπίδα μας για το αύριο είναι η ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση του χαρτιού, σώζει δέντρα. Η ανακύ-

κλωση του μετάλλου σώζει τα σωθικά της γης. Πα-

ράδειγμα, ένα κουτάκι αναψυκτικού που ζυγίζει 15

περίπου γραμμάρια χρειάστηκε 60 γραμμάρια βοξί-

τη! Για την παραγωγή του χρειάστηκε ενέργεια ικα-

νή να λειτουργήσει μία τηλεόραση για 3 ώρες!

Ετσι, λίγο λίγο ο ένας Δήμος μετά τον άλλον μπαί-

νουν στο πνεύμα της ανακύκλωσης και τοποθετούν

τους μπλε κάδους για να δέχονται τα τέσσερα είδη

που ανακυκλώνονται.

Γυαλί, Χαρτί, μέταλλο, πλαστικό.

Πολλοί δημότες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πώς

λειτουργεί η ανακύκλωση.

Αν πρέπει δηλαδή να τα βάζουν όλα μαζί στην ίδια

σακούλα ή να τα βάζουμε το καθένα χωριστά· πώς

ανοίγουν οι κάδοι και διάφορα τέτοια. Γι’ αυτό, οι

Δήμοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν με την πρώτη

ενημέρωση που κάνουν. Χρειάζεται διαρκής ενημέ-

ρωση, συχνή επικοινωνία με τους δημότες με έντυ-

πα σπίτι - σπίτι.

Μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουμε όλοι και θα γί-

νουμε γνώστες.

Μπορείτε να βάζετε όλα τα είδη στην ίδια σακούλα

(Γυαλί, Χαρτί, μέταλλο, πλαστικό) και να τοποθετεί-

τε τη σακούλα μέσα στον κάδο πατώντας το πεντάλ

που έχει μπροστά και κάτω.

Μην αφήνετε τις σακούλες έξω από τον κάδο.

Μη ρίχνετε στους κάδους της ανακύκλωσης σκουπί-

δια· ακυρώνεται έτσι την ανακύκλωση.

Κάθε φορά που πετάτε ένα κουτάκι στα σκουπίδια,

σκεφτείτε: Για κάθε τόνο ανακυκλώσιμου αλουμινί-

ου κερδίζουμε 4 τόνους βοξίτη, 37 βαρέλια πετρέ-

λαιο, 500 κιλά σόδα και 100 κιλά ασβεστόλιθο.
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Στα μέσα του σχολικού έτους 2006-

2007, η Ακαδημία Αθηνών κατόπιν αι-

τήματος της τότε υπουργού Παιδείας κ.

Μαριέτας Γιαννάκου, απεφάνθη με μία

εμπεριστατωμένη γνωμοδότησή της για

την εν γένει ακαταλληλότητα του διαβόη-

του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Ήταν μία από τις ελάχιστες φορές τα τε-

λευταία 20 χρόνια που το θεσμοθετημένο

ως ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας

μας, έκανε αισθητή την ύπαρξή του. Γιατί,

βέβαια, η υψηλή αποστολή των αξιωθέ-

ντων της ύψιστης πνευματικής διακρίσεως

μελών του, δεν νοείται ν’ αρχίζει και να τε-

λειώνει στα βραβεία της Ακαδημίας Αθη-

νών. Ούτε βέβαια στη, δίκην υφαντού της

Πηνελόπης, σύνταξη του Λεξικού της Ελ-

ληνικής Γλώσσας. Ίσως θα έπρεπε οι

απλοί πολίτες να θεσπίσουμε ένα βραβείο,

κατ’ έτος απονεμόμενο στους ακαδημαϊ-

κούς εκείνους που με τη συνεπή στάση

τους έναντι των θετικών και αρνητικών

πνευματικών δρώμενων, θα δικαίωναν τον

βαρυσήμαντο τίτλο τους. Πολύ φοβούμαι

όμως, ότι εάν ο υπέροχα κυνικός Διογένης

εμφανιζόταν στην έμφορτη κωμικοτραγι-

κού πλούτου εποχή μας, θα έπρεπε με το

φαναράκι του ν’ αναζητήσει ακαδημαϊκό,

μάλλον μεταξύ εκείνων που βαθιά απο-

γοητευμένοι, δεν πατούν πλέον το πόδι

τους στο αραχνιασμένο νεοκλασσικό της

οδού Πανεπιστημίου.

Συχνά η μόρφωση, όποιου επιπέδου και

είδους, φαλκιδεύει ύπουλα τη διαίσθηση

του κατόχου της. Αυτό, όμως, που ίσως

δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους

αριστείς του πνεύματος, συλλαμβάνεται

εξ ενστίκτου από τους απλούς πολίτες του

καθημερινού μόχθου. Που εύλογα αγανα-

κτούν και αναρωτιούνται: «καλά, δεν

υπάρχει σ’ αυτόν τον τόπο πνευματική

ηγεσία; Δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρω-

ποι να υψώσουν το ανάστημα και την ορ-

γισμένη φωνή τους απέναντι στη μεθο-

δευμένη πολιτιστική κατάπτωση, απέναντι

στην ολόπλευρη, σκουπιδοφόρα επίθεση

που δέχονται οι ψυχές των παιδιών μας

από τα ενεργούμενα της μισάνθρωπης πα-

γκοσμιοποίησης»;

Είναι δυνατόν αυτά που βλέπει και ο

τελευταίος Έλληνας πολίτης, να μη τα

βλέπουν οι ακαδημαϊκοί μας; Είναι δυνα-

τόν να μη βλέπουν ότι τόσα χρόνια που

εκείνοι ετοιμάζουν το λεξικό της ελληνι-

κής γλώσσας, κάποιοι άλλοι υφαίνουν το

σάβανό της; Να μη βλέπουν ότι με ευθύνη

του κράτους και των μεγάλων Μ.Μ.Ε., η

ελληνική γλώσσα διαστρέφεται, μιαίνεται

και πτωχεύει διαρκώς; Ότι τα Ελληνόπου-

λα διδάσκονται τη γλώσσα των προγόνων

τους κατά τις ομιχλώδεις ιδεοληψίες και

τις ανομολόγητες εξαρτήσεις του κάθε

αυτόκλητου γλωσσοπλάστη; Δεν έχουν

αντιληφθεί οι κορυφαίοι πνευματικοί ταγοί

μας ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνι-

κής, αλλά και των μεγάλων Νεοελλήνων

λογοτεχνών μας, υποβαθμίζεται διαρκώς

και συστηματικά στα σχολικά βιβλία; Ότι

συστηματικά και δόλια «χειρουργείται» η

ορθογραφία, ώστε οι επόμενες γενιές να

στερηθούν τη δυνατότητα ετυμολογήσε-

ως των λέξεων και τελικά να αποκοπούν

από τις ρίζες της γλώσσας μας; Κι ότι ένα

ανησυχητικά μεγάλο και διαρκώς αυξανό-

μενο ποσοστό πανεπιστημιακών μας δα-

σκάλων θεωρητικής κατευθύνσεως, διδά-

σκουν στους φοιτητές τους τον προπηλα-

κισμό και την απαξίωση της ελληνικής

Ιστορίας και του πολιτισμού μας;

Δεν ακούσαμε κάποιον ακαδημαϊκό μας

να εξανίσταται δημόσια με τον τηλεοπτικό

βόρβορο των εκπομπών κάποιων ιδιωτικών

καναλιών. Ούτε με τα εντελώς διαστροφι-

κά έως ξεκάθαρα σατανιστικά, δήθεν παι-

δικά, τηλεοπτικά προγράμματα. Δεν επε-

νέβησαν αυτόκλητα, ως όφειλαν, οι ακα-

δημαϊκοί μας για το ανοσιούργημα της κυ-

ρίας Ρεπούση. Δεν βρήκαν τόσα χρόνια

μιά λεξη να ψελλίσουν, έναντι της αχαλί-

νωτης σκοπιανής προπαγάνδας, για τη δή-

θεν μακεδονικότητα των κατοίκων των

Σκοπίων. Δεν εξεγέρθηκε ούτε ένας ακα-

δημαϊκός μας-δημόσια τουλάχιστον-όταν

ο πρόεδρος του αντ-Εθνικού Συμβουλίου

Παιδείας Θάνος Βερέμης1, δήλωνε ξεδιά-

ντροπα στην τηλεόραση ότι: «η μοναδική

γενοκτονία στα χίλια χρόνια της κοινής

ελληνο-τουρκικής ιστορίας υπήρξε η

...σφαγή των Τούρκων από τους Έλληνες

στην Τριπολιτσά2»!!!

Η τελευταία φορά που εγώ τουλάχι-

στον θυμάμαι κάποιον ακαδημαϊκό μας να

αντιδρά με δημόσια παρέμβασή του, ήταν

το 1999. Όταν η χώρα του Ξενίου Διός ου-

σιαστικά παρέδωσε τον σε αυτήν καταφυ-

γόντα ικέτη Αμπντουλάχ Οτζαλάν, στους

Τούρκους διώκτες του. Μία από τις δύο

συνοδούς του, μας κατηγόρησε τότε για

το αυτονόητο. Ότι συνεργήσαμε, δηλαδή,

στην παράδοσή του στους Τούρκους. Και

τότε, μεσ’ από σύννεφα σκόνης και μού-

χλας, ακούστηκε η τρομερή φωνή ενός

υπέργηρου ακαδημαϊκού μας, να κατακε-

ραυνώνει την Κούρδισσα για την...αχαρι-

στία της. Λησμονών ότι κάποτε γνώρισε

και ο ίδιος την αδικία των ισχυρών, ως τρό-

φιμος του ναζιστικού κολαστηρίου του

Μαουτχάουζεν. Εισέτι λησμονών ότι «τα

στερνά τιμούν τα πρώτα». Κι έχοντας κά-

νει και αυτός, όπως και η μεγάλη πλειοψη-

φία των ακαδημαϊκών μας, «γαργάρα» επί

σειράν ετών, εξώφθαλμα κακουργήματα

Ελλήνων και ανθελλήνων σε βάρος των

αξιών που υποτίθεται ότι η Ακαδημία Αθη-

νών προασπίζει.

Η παρακμή των λαών αρχίζει πάντοτε

από τις ηγεσίες τους· πνευματικές και άλ-

λες. Ας αποφασίσουν οι ακαδημαϊκοί μας

εάν με τη στάση τους έναντι των πολύ-

μορφων επιθέσεων που δέχονται οι πα-

νανθρώπινες αξίες και ο Ελληνισμός, θα

καταξιώσουν την Ακαδημία Αθηνών ως το

πράγματι ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της

χώρας, ή ως το ελληνικό παράρτημα του

μουσείου κέρινων ομοιωμάτων της Μα-

ντάμ Τισό. 

Αισθάνομαι υποχρεωμένος να ζητήσω συ-

γνώμη εάν κάποιες από τις ελάχιστες τι-

μητικές εξαιρέσεις ακαδημαϊκών μας νιώ-

σουν εαυτούς θιγμένους από το άρθρο

μου. Γνωρίζω την παλαιά ρήση ότι «όποιος

φτύνει ψηλά, φτύνει τα μούτρα του».

Όμως στην αξιακή κλίμακα των περισσο-

τέρων ανθρώπων-και του γράφοντος-ψη-

λά στέκουν, ή δεν στέκουν, οι άνθρωποι. Κι

όχι τα κτίρια, ούτε οι ταμπέλες.     

–––––––––––––
1. O Θάνος Βερέμης, που σπούδασε πολιτικές

Επιστήμες στο Παν/μιο της Βοστώνης (ΗΠΑ) και

ιστορία στο Παν/μιο της Οξφόρδης, από το 1987

είναι καθηγητής της πολιτικής ιστορίας στο

Παν/μιο Αθηνών, από το 1988 έως το 1994 διηύ-

θυνε το ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

και από το 2004, προσέξτε, είναι ο Πρόεδρος

του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας!

2. Σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της

Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως Αριστείδη Δ. Κα-

ρατζά, για τις γενοκτονίες που διέπραξαν οι

Τούρκοι το 1912-1922 ο καθηγητής «(Θ. Βερέ-

μης) απάντησε απότομα και προφανώς ενοχλη-

μένος ότι  “δεν έγιναν γενοκτονίες” συνεχίζοντας

με το ίδιο  - όπως μου φάνηκε νευριασμένο ύφος

και σχεδόν φωνάζοντας: “βιαιοπραγίες έγιναν

πολλές αλλά όχι γενοκτονίες... Αν έγιναν γενοκτο-

νίες, έγιναν από μέρους των Ελλήνων κατά την

επανάσταση του 1821

...Δεν γνωρίζεις για τη σφαγή των Τούρκων στην

Τριπολιτσά;”. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο χαρα-

κτηρισμός ως γενοκτονία ή εθνική κάθαρση, της

σφαγής ορισμένων μουσουλμάνων στην Ελλά-

δα κατά την επανάσταση, έγινε από τον Μακάρ-

θι (Αμερικάνο συνεργάτη του τουρκικού lobby

στις ΗΠΑ)».                     «Αντίβαρο» Ιούνιος 2007

Ακαδημία Αθηνών
η ωραία κοιμωμένη

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Οι Βετεράνοι Κύπρου 1974 δηλώνουμε παρόντες

στην πανελλήνια συστράτευση που οι καιροί

απαιτούν, προκειμένου να μην παραδώσουμε στα

παιδιά μας λιγότερη πατρίδα από εκείνη που μας

άφησαν οι πατεράδες και οι παππούδες μας.   

Γι’ αυτό και οι σκοποί του συλλόγου μας εντάσ-

σονται σ’ εκείνες τις ελληνικές και πανανθρώπι-

νες αξίες, που κάθε Έλληνας, πέρα και πάνω από

κομματικές προτιμήσεις, αισθάνεται ότι πρέπει

να υπερασπισθεί.

Ζητούμε τη συμπαράσταση κάθε πολίτη και συλ-

λογικού φορέα που ενστερνίζεται τις ανησυχίες

της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων για

το μέλλον της πατρίδας μας. Και, ταυτόχρονα,

θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση του όποι-

ου Έλληνα αισθάνεται την ανάγκη να αγωνισθεί

για το σήμερα και το αύριο αυτού του ευλογημέ-

νου τόπου, που μας ανάθρεψε ανθρώπους ελεύ-

θερους.

Εκτός από την αυτονόητη ανάδειξη και προάσπι-

ση κάθε εθνικού ζητήματος, σκοποί του συλλόγου

μας ήταν και είναι:

– Η διάσωση των ιστορικών πηγών του πολέμου

στην Κύπρο.

– Η διάσωση των τεκμηρίων για όσους πολέμη-

σαν στην Κύπρο, για τους νεκρούς και τις προ-

σωπικότητες των υπηρετησάντων στις εμπλοκές

και τις μάχες.

– Η ενημέρωση του κοινού και των ειδικών, σχε-

τικώς με τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο

και οδήγησαν στην παράνομη στρατιωτική κατο-

χή τμήματος της νήσου.

– Η συνεργασία με την ελληνική πολιτεία καθώς

και με συλλογικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώ-

σεως και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φο-

ρείς για την προστασία των ατομικών δικαιωμά-

των στα κατεχόμενα εδάφη.

– Η συνεργασία και συμμετοχή σε συναφείς φο-

ρείς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

– Η προαγωγή επιστημονικών τομέων και δρα-

στηριοτήτων που αφορούν άμεσα στη διερεύνηση

των αιτίων της κυπριακής τραγωδίας.

– Η ανάπτυξη και προαγωγή εφαρμογών της υψη-

λής τεχνολογίας και ιδίως της δράσεως μέσω Δια-

δικτύου, της δημιουργίας Δικτυακών Τόπων ενη-

μερώσεως του κοινού για ζητήματα που αφορούν

στον σύλλογο και τους σκοπούς του και η δημι-

ουργία των υποδομών εκείνων για τη διεξαγωγή

συνεδρίων.

– Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των με-

λών και η διευκόλυνση της ανταλλαγής και τεκ-

μηριώσεως των απόψεών τους.

– Η ενίσχυση των μελών, ακόμα και των αρωγών,

που θα κριθεί ότι έχουν επιτακτική ανάγκη, με

απόφαση του Δ.Σ.

– Η ανέγερση μνημείων για τους πεσόντες.

– Η δίκαιη ηθική και υλική αποκατάσταση όλων

όσων πολέμησαν στην Κύπρο για την προάσπιση

της ελευθερίας της.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας

Νικ. Αργυρόπουλος Αντ. Δούλας

Παπάγου 28 –Τ.Κ 15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ. & Fax 210-6003680

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974
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Παγκόσμια ημέρα

κατά της Διαφθοράς;

της Ηλέκτρας Βενετσάνου

Sex, εκβιασμοί, αποχαρακτηρι-

σμοί, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι,

αυθαίρετα, ομόλογα, χρηματι-

στήρια· παρανομίες κάθε είδους. 

Ποιοι τα κάνουν αυτά; Τίποτα κοι-

νωνικά απόβλητα; Όχι δα! Οι «εκλεκτοί» αιρετοί εκ-

πρόσωποι του Ελληνικού λαού.

Όχι, όχι, δεν είναι φαινόμενο της τελευταίας κυ-

βέρνησης.

Πάντα ψιθυριζόταν σαν κοινό μυστικό, αλλά τώρα

ηχεί εκκωφαντικά. Και τα κύματα ήχου «βρέχουν»

υπευθύνους πολλών ετών πίσω.

Η διαφθορά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τε-

λευταία χρόνια· τόσες που αρχίζει ο κόσμος και

αναρωτιέται ποιο είναι το όφελος τελικά να λει-

τουργεί νόμιμα; Αφού όλα με τη μίζα λειτουρ-

γούν. Κι όπως λέμε χαρακτηριστικά, τα σ… επι-

πλέουν. Βέβαια υπόλογοι είμαστε κι εμείς οι υπό-

λοιποι που δείχνουμε ανοχή σε τέτοιου είδους

καταστάσεις, αλλά θέλει πολύ δύναμη να ενα-

ντιωθείς σε “θηρία” ειδικά όταν απ’ αυτή τη μάχη

κρίνονται σοβαρά προσωπικά σου ζητήματα. 

Είμαι πολύ νέα για να τα βλέπω όλα μαύρα. Δεν

είμαι πεσιμίστρια, ούτε μηδενίστρια, αλλά τα τε-

λευταία γεγονότα προσθέσανε το κερασάκι στην

τούρτα. Προς το παρόν - όντας επηρεασμένη από

τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών - “το φως

του τούνελ” δεν το βλέπω, είναι πολύ μακριά. 

Παρ’ όλα αυτά ο ΟΗΕ έχει “φροντίσει” για την πά-

ταξη της διαφθοράς(!) υιοθετώντας την 9η Δε-

κεμβρίου ως παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθο-

ράς!

Και μη νομίζετε ότι παρόμοια γεγονότα γίνονται

μόνο στην Ελλάδα. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε

χρόνο πληρώνονται σε όλο τον κόσμο για δωρο-

δοκίες 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που

εντείνει τη διαφθορά και συμβάλλει στην υπονό-

μευση του μέλλοντος των επερχόμενων γενεών.

Κάθε πράξη δωροδοκίας συμβάλλει στη φτώχεια

και αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο. 

Ποιος θα είναι αυτός που θα αποτρέψει τη κατάρ-

ρευση του συστήματος; Ο Γιώργος, ο Σταύρος, ο

Άρης, ο Χ, ο Ψ, όλοι στα καχύποπτα μάτια μου θα

είναι σαν να βάζω το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

Εμπιστοσύνη μηδέν. 

Υ.Γ. Δεν θέλω να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν

αξιόλογοι άνθρωποι στο χώρο της πολιτικής ή και

αλλού, αλλά δύσκολα τους αναγνωρίζεις και ακό-

μη δυσκολότερα επικρατούν...

“Ο Αρχαιολογικός χώρος του
Μία έκδοση του Δήμου Κερατέας και της Νομαρχίας

Προχθές Τετάρτη 9/1/08 στη Στοά του βιβλίου, απολαύσαμε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλω-

ση· την παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσαν από κοινού ο Δήμος Κερατέας και η Νομαρχία

Ανατ. Αττικής: “Ο αρχαιολογικός χώρος του Οβριοκάστρου Κερατέας”.

Στο πάνελ για την παρουσίαση του βιβλίου, ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής, ο Δήμαρχος Κερατέ-

ας Σταύρος Ιατρού, ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου και ο συγγραφέας Νίκος Βασιλάτος.

Οι δύο αίθουσες ήταν κατάμεστες από κόσμο. Η γιγαντοοθόνη βοήθησε, έτσι ώστε να βλέπουν

όλοι τους ομιλούντες αλλά και να τους ακούν.

Το βιβλίο  είναι ένα σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν περίτρανα ότι  το Οβριόκαστρο έχει μία σπά-

νια ιστορική σημασία με ιδιαίτερης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τονίζουν πολλοί αρχαιολόγοι.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής

έκανε μία πλατειά αναφορά στα

αρχαιολογικά ευρήματα του

Οβριοκάστρου με αναφορές του

στον αρχαιολόγο  Ευγένιο  Βά-

ντερπουλ, «που  γνώρισε κάθε πε-
τραδάκι της Αττικής. 
... Στα 70 του συνέχιζε να φέρνει
τα βήματά του στην εξοχή δείχνο-
ντας τις σπάνιες άγριες ορχιδέες
Αττικής, ή φέρνοντας στο νου την
εγκατάσταση σιδηροδρομικής
γραμμής από τους Γάλλους». 
Επίσης έδωσε το στίγμα του στό-

χου της έκδοσης λέγοντας:  Εύ-
χομαι ολόψυχα η έκδοση αυτή να
αποτελέσει φραγμό στα σχέδια
εκείνων που επιθυμούν την προώ-
θηση ενός σχεδιασμού που γίνε-
ται προσπάθεια να επιβληθεί εκ
των άνω χωρίς διάλογο και κοινω-
νική συναίνεση εδώ και περίπου
μια πενταετία, από τότε δηλαδή
που ψηφίστηκε ο περίφημος νό-
μος 3164/2003. Οι αναγνώστες
της έκδοσης αυτής θα κατανοή-
σουν την αντίδραση των κατοίκων
της Κερατέας και της ευρύτερης
περιοχής, και είμαι βέβαιος ότι θα
ενώσουν όχι μόνο τη φωνή τους

αλλά και όλες τους τις δυνάμεις
για να προασπίσουν αυτό το μο-
ναδικό χώρο».

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος

Ιατρού τόνισε ότι «ο αρχαιολογι-
κός χώρος Οβριόκαστρο του Δή-
μου μας κηρύχτηκε ως Α’ ζώνη
απολύτου προστασίας λόγω αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ
1070/29.12.1995) με υπογραφή
του τότε Υπουργού Πολιτισμού
Θάνου Μικρούτσικου. Την ίδια
ακριβώς ημέρα(!!!) 29.12.1995 με
το έγγραφο 81/96 του Ενιαίου

Συνδέσμου Δήμων Κοινοτήτων
Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) υποδεικνύεται
ως χώρος για ίδρυση ΧΥΤΑ, μέ-
θοδος διάθεσης απορριμμάτων
που θεωρείται ξεπερασμένη στην
Ευρώπη και για πολλούς αποτελεί
περιβαλλοντική βαρβαρότητα».

Ο δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φι-

λίππου αναφερόμενος στο βιβλίο

είπε μεταξύ άλλων: «Η έκδοση
αυτή είναι άλλη μια προσπάθεια
και σημαντική πρωτοβουλία για να
γνωρίσουμε ένα από τα πιο σημα-
ντικά μνημεία της Αττικής. Για μια 

Συνέχεια στη σελ. 9

Από αριστερά ο δήμρχος Καλυβίων Π. Φιλίπου, ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, ο
συγγραφέας Ν. Βασιλάτος και ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού.

Εγκρίθηκε η σύναψη Προ-

γραμματικής Σύμβασης με

την Κοινότητα Ανθούσας

για την κατασκευή Παιδι-

κού Σταθμού, δυναμικότη-

τας 40 περίπου παιδιών

προσχολικής ηλικίας.

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του έργου ανέρχεται

στα 590.000 ευρώ και προ-

βλέπεται να χρηματοδοτη-

θεί κατά 80% από την Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττικής

και κατά 20% από την Κοι-

νότητα Ανθούσας. 

Το έργο αυτό εντάσσεται

στα πλαίσια της προσπάθει-

ας της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής να σταθεί αρω-

γός στην εργαζόμενη μητέ-

ρα, καθώς κατά τα τελευ-

ταία έτη η αλματώδης αύ-

ξηση του πληθυσμού της

Ανατολικής Αττικής έχει

δημιουργήσει σοβαρές ελ-

λείψεις στις κοινωνικές

υποδομές της περιοχής.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη

Προγραμματική Σύμβαση η κα-

τασκευή του παιδικού σταθμού

προβλέπεται να ολοκληρωθεί

εντός του 2009.

Παιδικός Σταθμός στην

Ανθούσα
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συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

α

κόμη φορά γίνεται κατανοητή μια εικό-

να της Αττικής, που όπως είπε κάποιος

“που προίκισε ο θεός και αδίκησε ο άν-

θρωπος”. Βλέπει κανείς το ασύληπτο

αττικό φως, βλέπει κανείς μέσα από

τις εικόνες το ανεξάντλητο αττικό το-

πίο, και ιδιαίτερα το μοναδικό από κά-

θε άποψη τοπίο της Λαυρεωτικής και

μελαγχολικά ξαναδιαπιστώνει πόσο

αναπτύσσεται το σύγχρονο αστικό το-

πίο ερήμην του αττικού και κυρίως πό-

σο πολεμάει πόσο πολεμάει το αστικό

τοπίο το μοναδικό αττικό.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του  βιβλί-

ου, μας δίνεται η ευκαιρία να ξανασκε-

φθούμε πόσο άγνωστη είναι η Αττική

και κυρίως η Λαυρεωτική, ακόμα και

για τους ίδιους που κατοικούμε εδώ

και κυρίως να προβληματιστούμε σε

κάτι που είχε πει ο μεγάλος αρχαιολό-

γος  Χρήστος Καρούζος “δεν ανήκει

στις εύκολες και πρόχειρες απολαύ-

σεις ο ελληνικός τόπος και τα μνημεία

του. Πολλές φορές ο τόπος τούτος και

τα μνημεία του μας βάζει αινίγματα”. 
Και τέτοια αινίγματα το Οβριόκαστρο
έχει πάρα πολλά».

Ο Δήμαρχος Κερατέας ανέτρεξε στις

παιδικές του μνήμες, στα αρχαιολογι-

κά ευρήματα που συναντούσε με τους

γονείς του στα χωράφια, στο μάζεμα

της ελιάς ή στ’ αμπέλια, τις απορίες

που δεν μπορούσαν να του λύσουν τό-

τε εκείνοι. Μεγαλώνοντας ήθελε να

κάνει κοινωνούς όσο μπορούσε περισ-

σότερους, γι’ αυτό έφερνε επισκέπτες

στην Κερατέα και τους ξεναγούσε στα

αρχαία ευρήματα.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα το ζεύγος Κα-

καβογιάννη που τον μύησε, τους συ-

ντελεστές της έκδοσης, τους υπαλλή-

λους του Δήμου (την άλλη οικογένειά

του, όπως χαρακτηριστικά είπε), που

δουλεύουν άοκνα πέρα από ωράρια.

Συγκινητική ήταν η αναφορά του δη-

μάρχου στον αδελφό του, που όπως

είπε: κάποτε είχα παράπονοαπό τον
αδελφό μου για άλλους λόγους, το
κείμενο όμως της εισαγωγής που υπο-
γράφει ο Δήμαρχος Κερατέας είναι
γραμμένο από τον Γιώργο Ιατρου”, και

καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Κάλεσε στο βήμα τον Ευάγγελο Κακα-

βογιάννη, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα

τόνισε ότι « ο πρώτος χάλυβας δημι-
ουργήθηκε στο Οβριόκαστρο, και όχι
κάπου στην Αγγλία... 

Οβριόκαστρου Κερατέας”
ο χώρος που επέλεξαν να κάνουν (ΧΥΤΑ) χωματερή!!!

Τι λέει όμως ο Ευγένιος Βάντερπουλ 

για το Οβριόκαστρο

«Στην περιοχή της Λαυρεωτικής υπήρχαν αρκετά οχυρά. Τα πιο γνωστά είναι

αυτά στο Ακρωτήριο Σούνιο και στο Θορικό, που πρόσφατα μελετήθηκαν από

τον κ. Mussche. Λιγότερο γνωστά είναι τα δύο ερειπωμένα οχυρά, αυτό που

ονομάζουμε Αθήνη, δυτικά του Ακρωτηρίου του Σουνίου και το οχυρό Μπέσα

που βρίσκεται στην υψηλότερο κορυφή των λόφων της Λαυρεωτικής στη θέση

Βίγλα Ριμπάρι. Και τα δύο έχουν μελετηθεί από τον J.R. McCredie. Ο Ξενοφών

και ο Σκύλαξ μνημονεύουν επίσης ένα φρούριο στην Ανάφλυστο, του οποίου κα-

νένα ίχνος δεν έχει βρεθεί.

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει ακόμη ένα φρούριο που, παρ’ όλο που σημει-

ώνεται σε πολλούς χάρτες και μνημονεύεται παρεπιπτόντως από τους τοπο-

γράφους, απ’ όσο γνωρίζω, ποτέ δεν εχει περιγραφεί, χρονολογηθεί και αξιο-

λογηθεί. Ονομάζεται Οβριόκαστρο και βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο των λό-

φων της Λαυρεωτικής, πέντε περίπου χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Κερα-

τέα.

...Οφείλω να ομολογήσω ότι μόλις το είδα μου ήρθε στο νου η Κορώνη και τα

άλλα οχυρά στρατόπεδα στην Αττική που περιγράφει ο J.R. McCredie και τα

προσδιορίζει χρονικά στο Χρεμωνίδειο πόλεμο του 267π.Χ.»

Οι  Ευάγγελος & η Ολγα Κακαβογιάννη 

γράφουν:
«Η Κοιλάδα Ποτάμι  είναι από τα σημαντικότερα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της
περιοχής, επειδή ανέκαθεν διοχέτευε στη θάλασσα του Θορικού, τα ύδατα που
επήγαζαν από τις μεγάλες πηγές της Κερατέας, δηλαδή από το όρος Πάνειον,
καθώς και τα όμβρια ύδατα που έπεφταν στην ευρύτερη περιοχή από τον Κου-
βαρά μέχρι την βόρεια Λαυρεωτική.
...Σε μικρή απόσταση νοτίως της καμπής της κοιλάδας Ποτάμι προς νότον υψώ-
νεται ο λόφος Οβριόκαστρο, του οποίου η κορυφή βρίσκεται 315μ. υψηλότερα
από την επιφάνεια της θάλασσας»...

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βολευτές Απ. Σταύρου, Μάκης Βορίδης, Νίκος Καντερές, Ντίνος
Βρεττός, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Αγγελική Γκιόκα, Μαρία Κατσιμίχα (πρόεδρος), Στ. Τόλιας, Γ.
Ξηντάρας, Στ. Παπασταυρόπουλος, Α. Γάκης, ο αντιδήμαρχος Κορωπίου Σ. Κόλλιας.
Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς και ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΝΑ δήλωσε  “εμείς συμπαραστεκό-
μαστε...”

Η πολιτεία κάνει καλά τη δουλειά της,
οφείλουμε εμείς να εφιστήσουμε στην πο-
λιτεία την προσοχή σ’ αυτά τα μνημεία. Για
να κάνει καλά τη δουλειά της και να εφαρ-
μόσει τους νόμους, που η ίδια έχει φτιάξει,
προχωρώντας  στην αναγνώριση του ιδιαί-
τερου χώρου του Οβριοκάστρου.

Ο δήμαρχος με τον Ευάγγελο Κακαβογιάννη,
που έκλεισε λέγοντας: «Να σταματήσει η λα-
φυραγώγηση της πνευματικής μας ζωής».

Το εξώφυλλο του βιβλίου, που δίνει δωρεάν ο
Δήμος Κερατέας, σε όποιον θέλει να γίνει μύ-
στης των αρχαιοτήτων της πόλης. Και είναι
αλήθεια ότι αξίζει να δει κανείς, τι πάνε να θά-
ψουν μέσα στα σκουπίδια οι νεότεροι Ελληνες
με τη χωματερή που χωροθέτησαν εκεί!!
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Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος

Ορφανός κάλεσε το λαό σε

διάλογο. Πολλές φορές

διαλέγεται με τους δημό-

τες του, ακούγοντας παρά-

πονα και προτάσεις σε μια

προσπάθεια να γίνει εποι-

κοδομητική η θητεία του.

Στις 9 Ιανουαρίου, πραγμα-

τοποίησε συγκέντρωση με

τους κατοίκους, για το αε-

ροδρόμιο του Ελληνικού,

αιτώντας να γίνει όλο Μη-

τροπολιτικό Πάρκο.

Απέκλεισε κάθε παραχώρη-

ση για οποιαδήποτε άλλη

χρήση ή εκμετάλλευση.

Κάλεσε τους φορείς και εκ-

προσώπους συλλόγων και

όλους τους δημότες μαζί

με τους όμορους Δήμους

να συμβάλλουν στην επί-

τευξη αυτού του σκοπού.

Ακούστηκαν πολλές από-

ψεις και προτάσεις εναλλα-

κτικής χρήσης και συμβιβα-

σμού έναντι παραχωρήσε-

ων.

Από το σύνολο των ομιλη-

τών απορρίφθηκε και προ-

στατεύθηκε, από το Δήμαρ-

χο, κάθε πρόταση για οποι-

οδήποτε συμβιβασμό. Τόνι-

σε δε ότι θα γίνεται εφεξής

συνεχής ενημέρωση των

δημοτών με αφίσες και με-

γάφωνα. 

Η αφίσα στο πάνελ ανα-

γράφει “Κοινή δράση για
τους ελεύθερους χώρους
και το περιβάλλον”.

Δεντροφύτευση

στις 20 Ιανουαρίου

Καλεί στις 20 Ιανουαρίου,

τους δημότες για αντίστα-

ση, στο Γκολφ Γλυφάδας

στις 10.30π.μ. με σύνθημα

τη δεντροφύτευση του αε-

ροδρομίου.

«Ενας δημότης, ένα φτυά-

ρι, ένας πάσαλος και ένα
δέντρο».
Η συγκέντρωση έκλεισε με

αγωνιστικές δηλώσεις.

γιάννης κορναράκης

Σημείωμα εκδότη

Παραπέμπουμε σε εκτε-

νές τεκμηριωμένο δημο-

σίευμα της “ΕΒΔΟΜΗΣ”

της 19/12/05 αρ. φ. 360

όπου μεταξύ άλλων ανα-

φέρεται στη σχετική νο-

μική διάταξη (Ν. 2338/95

ΦΕΚ 202 σελ. 405, αρ-

θρο 9) που λέει ότι ο χώ-

ρος που καταλαμβάνει

το αεροδρόμιο Ελληνι-

κού “προορίζεται κυρίως
για τη δημιουργία μητρο-
πολιτικής ζώνης πρασί-
νου”.
Την έκταση αυτή ο τ.

Πρωθυπουργός Κ. Σημί-

της την είχε καθορίσει

στο 80%, ο δε σημερινός

πρωθυπουργός Κ. Καρα-

μανλής, στις 17/2/2004

είχε δεσμευτεί για το

ίδιο προσθέτοντας ότι

“οι γειτονικοί Δήμοι θα
έχουν βαρύνοντα λόγο”.

Μητροπολιτικό Πάρκο το παλιό αεροδρόμιο
δηλώνει ο δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός

Στο πάνελ διακρίνονται στη μέση ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός και τον περιβάλλουν οι
Αντιδήμαρχοι Νικ. Παπανικολάου και Μαν. Βαρδαξόγλου.

Ο Δήμος Κερατέας τίμη-

σε τους μαθητές για την

εισαγωγή τους στα Ανώ-

τατα Ιδρύματα για τα έτη

2005-2006 και 2006-

2007. 

Στην κατάμεστη αίθουσα

του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου (29/12), οι παρευ-

ρισκόμενοι χειροκρότη-

σαν έναν – έναν τους

φοιτητές πλέον, ενώ ο

Δήμαρχος Σταύρος Ια-

τρού τους έδωσε το βι-

βλίο «Ο αρχαιολογικός
χώρος του Οβριοκά-
στρου Κερατέας», έκδο-

ση του Δήμου και  της

Νομαρχίας, καθώς επί-

σης και  ένα ηλεκτρονικό

μπλοκ μνήμης για τις ση-

μειώσεις τους. Ιδιαίτε-

ρες στιγμές για την νεο-

λαία της πόλης, τους γο-

νείς, τους παρευρισκό-

μενους. 

Στη συνέχεια, η χορωδία

του Δήμου και η Φιλαρ-

μονική έδωσαν την μου-

σική τους νότα στη βρα-

δυά. 

Η βραδυά έκλεισε με ευ-

χές για καλή σταδιοδρο-

μία και με 5 ποδήλατα

που κληρώθηκαν για τα

παιδιά του Γυμνασίου.

Στην Κακή Θάλασσα γιόρτασε,

για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Κε-

ρατέας τα Θεοφάνεια με τη συμ-

μετοχή του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου, της Δημοτικής Φιλαρμονι-

κής, του Λυκείου των Ελληνίδων

και του Λαογραφικού Ομίλου

«Απόλλων».

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε από

την Κερατέα και τους οικισμούς

της, κάτω από τον Άγιο Παντελε-

ήμονα, στη δεύτερη παραλία της

Κακής Θάλασσας και παρακολού-

θησε την τελετή από την εξέδρα

που είχε στήσει ο Δήμος στην πα-

ραλία.

Στη συνέχεια ακολούθησε γιορτή

στο αναψυκτήριο του Δήμου,

όπου μικτή χορωδία του Λαογρα-

φικού Ομίλου «Απόλλων» και του

Λυκείου των Ελληνίδων Κερατέ-

ας είπαν το μεγάλο παραδοσιακό

καλημέρι των Φώτων της περιο-

χής.

Ακολούθησε ένα πρόγραμμα με

κάλαντα από την Ελλάδα (Θράκη,

Κάρπαθο, Ήπειρο κλπ) και όλο τον

κόσμο (Κάτω Ιταλία, Αφρική κ.ά)

καθώς και παραδοσιακά τραγού-

δια από τον καλλιτεχνικό οργανι-

σμό «Μορφές Έκφρασης» (15 χο-

ρωδοί – τραγουδιστές - μουσικοί)

του Θωμά Κινδύνη που εντυπω-

σίασε το κοινό.

Η εκδήλωση έκλεισε με κεράσμα-

τα και κόκκινο βραστό κρασί!

Τα Θεοφάνεια στην Κακή θάλασσα Κερατέας

Τιμήθηκαν οι νέοι της Κερατέας

Μέσα σε αρώματα και χρώματα της αττικής παράδο-

σης διοργανώθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά η εορτα-

στική έκθεση ζωγραφικής του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Τέχνης στην Παιανία, με επίκαιρα έργα των κορυφαίων

Ελλήνων καλλιτεχνών Παναγιώτη Τέτση,  Πάνου Βαλ-

σαμάκη, Στρατή Δούκα,  Τάκη Μάρθα,  Τάσου Χατζή,

Κώστα Ανδρέου, Ζήση Άφεριμ, Καρόλου Κουν και

Αμαλίας. 

Στο επίκεντρο  της έκθεσης ήταν το καθιερωμένο ρε-

βεγιόν, με σύμβολο το ελάφι και η μουσικοφιλολογική

εσπερίδα, αφιερωμένη στα 26χρονα του λογοτεχνικού

περιοδικού «Ομπρέλα», που εκδίδεται με την τιμητική

χορηγία του Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημίας Αθη-

νών.

Πολλοί και εκλεκτοί ήταν οι συνδαιτημόνες από 

το λεκανοπέδιο, που έφτασαν στο Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Τέχνης για να απολαύσουν τα μεσογείτικα 

εδέσματα των ημερών, με το εφετεινό «γιοματάρι» 

από τα βαρέλια του Κέντρου και να ψυχαγωγηθούν 

με τις πολύχρωμες νότες του σαντουριού αλλά και 

τις χαρμόσυνες τρίλιες του πιάνου.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ...«ΟΜΠΡΕΛΑ»!
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Αυτές τις Γιορτινές Ημέ-

ρες, η Πόλη αλλάζει.

Όλα φαντάζουν αλλιώτι-

κα. 

Οι Καρδιές, ΟΛΩΝ μας,

γεμίζει από ΑΓΑΠΗ. Μια

ΑΓΑΠΗ που θέλουμε να

μοιρασθούμε με τους

Συνανθρώπους μας – με

τα Παιδιά – με τους Γέ-

ροντες. Αυτούς που μας

έχουν ΑΝΑΓΚΗ!

Η ΝΟ.Δ.Ε. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

αυτές τις Γιορτινές Ημέ-

ρες, βρέθηκε κοντά στα

Νοσηλευόμενα Παιδιά.

Επισκέφθηκε το Παιδια-

τρικό Νοσοκομείο «ΠΕ-

ΝΤΕΛΗΣ», την  Παιδια-

τρική Κλινική του

«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥ-

ΛΑΣ» και τον Παιδικό

Σταθμό που φιλοξενεί τα

Παιδιά των Εργαζομέ-

νων.  Μοιράσθηκαν Δώ-

ρα σε όλα τα Παιδιά, τα

οποία διασκέδασαν από

την Ομάδα Clown.

Για άλλη μια φορά, Νιώ-

σαμε ότι η ΑΓΑΠΗ δεν

μας δόθηκε για να την

κρατάμε μέσα μας. Η

ΑΓΑΠΗ μας δόθηκε για

να πηγαίνει από ΕΜΕΝΑ

σε ΣΕΝΑ.

ΓΙΑΤΙ  ΤΟΤΕ  ΑΙΣΘΑΝΕ-

ΣΑΙ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ

ΖΕΙΣ!!!
Υπεύθυνη ΝΟ.Δ.Ε., Γ. Β.

Η ΝΟ.Δ.Ε. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Πεντέλης

...ΧΙΟΝΙΣΕ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε

η Χριστουγιεννιάτικη

γιορτή που οργάνωσε ο

Σύλλογος Γονέων & Κη-

δεμόνων του 3ου Δημτι-

κού Βούλας.  Στον προαύ-

λιο χώρο του σχολείου,

στήθηκε Χριστουγεννιάτι-

κο δέντρο ύψους 5 μέ-

τρων, όπου παιδιά, γονείς

και δάσκαλοι δισκέδασαν

και έπαιξαν μέχρι αργά το

βράδυ, απολαμβάνοντας

τον πλούσιο σε φαγητά,

γλυκά και ποτά μπουφέ. 

Η μεγάλη χαρά και έκπλη-

ξη των παιδιών ήταν το

...χιόνι που έπεφτε άφθο-

νο εκείνο το βράδυ.

Εκπληξη όμως ευχάριστη

ήταν και ο ερχομός του

Άγιου Βασίλη και το μοί-

ρασμα των δώρων που

έδωσαν μία άλλη νότα χα-

ράς στου μικρούς μαθη-

τές.

Το Κέντρο Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών διάλε-

ξε ο Δήμος Παλλήνης για να

τιμήσει τους επιτυχόντες μα-

θητές (πλέον φοιτητές) στα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της

χώρας.

Την εκδήλωση άνοιξε η   Χο-

ρωδία του Πνευματικού Κέ-

ντρου με χριστουγεννιάτικα

κάλαντα. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς έκανε

αναφορά στις επιτυχίες των

παιδιών, χαρακτηρίζοντας την

εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

ως την καλύτερη επιβράβευση

των προσπαθειών και των

προσδοκιών τους για ένα κα-

λύτερο αύριο. 

Οι παριστάμενοι βουλευτές, ο

Νομάρχης, ο Δήμαρχος, οι

επικεφαλής της αντιπολίτευ-

σης, Δημοτικοί και Νομαρχια-

κοί Σύμβουλοι, διευθυντές των

σχολείων, εκπρόσωποι Συλλό-

γων Γονέων και Κηδεμόνων

απένειμαν στους επιτυχόντες

τα αναμνηστικά δώρα και εξέ-

φρασαν και εκείνοι τις ευχές

τους στους επιτυχόντες για

μια επιτυχημένη σταδιοδρο-

μία.

Αναμνηστικό δώρο απένειμε ο

δήμαρχος σε απόφοιτο του

Εσπερινού Σχολείου, που πέ-

τυχε στη Φιλοσοφική Σχολή

Αθηνών, σε ιδιαίτερα φορτι-

σμένο κλίμα, αφού όπως είπε

χαρακτηριστικά είπε, φοιτού-

σε κι ο ίδιος σε νυχτερινό σχο-

λείο και ταυτόχρονα δούλευε

(και αργότερα ως φοιτητής)

προκειμένου να μορφωθεί και

εξελιχθεί.

Η Παλλήνη τιμά τους επιτυχόντες

Και γιορτή για τα

παιδιά των 

υπαλλήλων του Δήμου

Εκδήλωση όμως πραγματοποί-

ησε ο Δήμος και  για τα παιδιά

των υπαλλήλων του (21/12).

Ο ταχυδακτυλουργός, και η

παρουσίαση χορευτικών σχη-

μάτων από νέους του Πνευμα-

τικού Κέντρου ενθουσίασαν τα

παιδιά.
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Κυκλοφοριακή 

ρύθμιση στο Κορωπί

Επιστολή λάβαμε από κατοίκους και επαγγελμα-
τίες του Κορωπίου, που ισχυρίζονται ότι δεν γνώ-
ριζαν για την κυκλοφοριακή ρύθμιση που επιχειρεί
ο Δήμος στον κεντρικό ιστό της πόλης. Παρακο-
λουθήστε την.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής Κο-

ρωπιου με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, από την

23/7/2007, υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου, που ανατρέπει τον τρόπο κυκλοφορίας

οχημάτων στην πόλη μας.

Με την απόφαση αυτή η οποία ελήφθη χωρίς την

συναίνεση και το διάλογο με τους κατοίκους, φο-

ρείς και τους επαγγελματίες της πόλης μας έχουν

ήδη δημιουργηθεί μεγάλα κυκλοφοριακά προβλή-

ματα και θα δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα με

την εφαρμογή της πεζοδρόμησης τμήματος της

κεντρικής λεωφόρου.

Η ανάρτηση πινακίδων μονοδρόμησης στην περιο-

χή του κεντρικού ιστου της πόλης αντί να δημι-

ουργήσει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση δημιουρ-

γεί πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα και

άσκοπες διαδρομες εως και αδυναμία προσέγγι-

σης σε κατοικίες και καταστήματα.

Γι’ αυτό ζητάμε την αναστολή της εφαρμογής της

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και μέσα

από ένα δημιουργικό διάλογο να βρεθεί η καλύτε-

ρη δυνατή ρύθμιση.

Με πρωτοβουλία του υπουργού

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

των  Ευριπίδη Στυλιανίδη  και σε

συνέχεια των 6 εκπαιδευτικών λογι-

σμικών (CD-ROM) που εστάλησαν

μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης στο σύνολο των

Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της

επικράτειας, πραγματοποιήθηκε

αποστολή δέσμης αντιτύπων, στο

σύνολο των Σχολείων της Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης της επικρά-

τειας, των 7 προϊόντων εκπαιδευτι-

κού λογισμικού (CD-ROM):

1.  Function Probe: Πολύ-εποπτικό

εργαλείο για τη σύγχρονη άλγε-

βρα, την τριγωνομετρία και την

ανάλυση

2. Ιστορικός άτλαντας Centennia,

Ιστορικός άτλαντας Ευρώπης,

Μέσης Ανατολής και Βόρειας

Αφρικής κατά τη δεύτερη χιλιε-

τία μ.Χ.

3. Chemistry Set 2000: Πολυμεσική

Εγκυκλοπαίδεια χημείας

4.  Κύτταρο, μία πόλη: Πολυμεσικό

εκπαιδευτικό λογισμικό για τη

μελέτη της βιολογίας

5.  Όψεις της Θρησκείας 

6.  Ανακαλύπτω τις μηχανές

7. Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου

σώματος

ενώ το επόμενο διάστημα αναμένε-

ται να διανεμηθούν άλλα τρία λογι-

σμικά:

1. Cabri Geometry II PLUS, περιβάλ-

λον για τη διδασκαλία και κατα-

σκευή γεωμετρικών εννοιών 

2. Interactive Physics 2005, εργα-

στήριο κίνησης στον H/Υ που

προσομοιώνει τις βασικές αρχές

της Μηχανικής του Νεύτωνα

3. The Geometer’s Sketchpad V4,

εργαλείο για τη διδασκαλία της

Γεωμετρίας της Άλγεβρας και

της Τριγωνομετρίας.

Τα παραπάνω δέκα εκπαιδευτικά

λογισμικά είναι πιστοποιημένα από

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και απο-

κτήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Κοινωνία
της Πληροφορίας», του Έργου

ΠΛΕΙΑΔΕΣ: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτι-

κού Λογισμικού και Ολοκληρωμέ-

νων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα

ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης και διάθεση προϊόντων εκπαι-

δευτικού λογισμικού στα σχολεία»

και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της

ενότητας «Αμάλθεια ΙΙ» που αφορά

στην απόκτηση αδειών χρήσης και

αντιτύπων για όλα τα σχολεία της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δέκα

καταξιωμένων προϊόντων της διε-

θνούς αγοράς τα οποία είχαν εξελ-

ληνιστεί και προσαρμοστεί για το

Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα.

Επ’ ευκαιρία της νέας πρωτοβου-

λίας ο υπουργός Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων Ευριπίδης Στυ-

λιανίδης δήλωσε: «Υλοποιώντας
την πολιτική μας για την ψηφιακή
σύγκλιση που στοχεύει στην κατα-
πολέμηση του ψηφιακού αναλφα-
βητισμού και στην αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών προς όφελος
της εκπαίδευσης της νέας γενιάς,
συνεχίζουμε τη διανομή σύγχρο-
νων λογισμικών και στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, διασφαλίζο-
ντας στα ελληνόπουλα την ευκαι-
ρία και τη δυνατότητα να προχωρή-
σουν με αυτοπεποίθηση στο νέο
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον».

Η Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία Κερατέας (ΔΑΣ Κερατέας), έλαβε μέρος στις Δη-

μοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006, με πλήρες ψηφοδέλτιο και υποψήφιο Δήμαρχο

τον Φώτη Αρέτα, αλλά δεν εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποστηρίχτηκε κυ-

ρίως από το ΚΚΕ. Μετά τις εκλογές συγκροτήθηκε μια ολιγομελής γραμματεία της πα-

ράταξης που συντονίζει την συνολική δραστηριότητά της και προγραμματίζει την πα-

ρέμβασή της στα δημοτικά πράγματα, όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου.

Μια πρώτη παρέμβαση είναι η  έκδοση ενός περιοδικού Ενημερωτικού Δελτίου που έχει

ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για όσα συμβαίνουν στο Δήμο, καθώς και την

προβολή των θέσεων της ΔΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα και για την Κε-

ρατέα ειδικότερα.

Φιλοδοξούν η έκδοση αυτή να αποτελέσει ένα σημαντικό  για την προβολή μιας άλλης

λογικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και να προσφέρει μια ευκαιρία για τους δημότες

και τους κατοίκους της πόλης να  αποκτήσουν ένα βήμα προβληματισμού και προβολής

των απόψεών τους γύρω από τα πολλά θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν. 

Για την Γραμματεία της ΔΑΣ

Βασίλης Ανυφαντής,  Μαρία Μυρωδιά, Τέλης Μολφέτας

Θέματα που θα μας απασχολήσουν προσεχώς
Η «υποχρεωτική» απειλή του Καποδίστρια ΙΙ

Οι προθέσεις της Δημοτικής αρχής για το νερό

Τί είδους ανάπτυξη θέλουμε;

Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία Κερατέας (ΔΑΣ)

Εκπαιδευτικά λογισμικά σε όλα τα Δημόσια

Γυμνάσια και Λύκεια της Επικράτειας 

Τιμωρήθηκε με απόλυση από την επιτελική διοικητική

θέση που κατείχε για έλλειψη σεμνότητας και ταπει-

νότητας και αυτοπειθαρχίας.

Ησυχάστε! Η είδηση δεν αφορά στέλεχος της ελληνι-

κής κυβέρνησης. Εκεί “πηδάνε” σεμνά και ταπεινά, και

δεν τρέχει κάστανο!(;)

Η είδηση αφορά την ιδιότυπου κομμουνιστικού καθε-

στώτος, Κίνα, και την δανειστήκαμε από το Internet

(sosmo.gr - Κων/να Ζορμπά).

Αντιγράφουμε: «...Ο Xie Pingrfa, πρώην διοικητικό στέ-

λεχος της επαρχίας Guangdong, τιμωρήθηκε με αυτόν

τον τρόπο για παραβίαση των κανονισμών του Κόμμα-

τος, το οποίο τον κατηγόρησε για πλήρη καταπάτηση

της αυτοπειθαρχίας, της σεμνότητας, της ταπεινότη-

τας, καθώς και της διατήρησης των ορίων της προσω-

πικής αξιοπρέπειας».

Και τούτο διότι: «Ο Xie προσκάλεσε 1000 άτομα, στα

οποία περιλαμβάνονταν και οκτώ επίσημα μέλη της δι-

οίκησης της επαρχίας στην οποία εργαζόταν, για να πα-

ρακολουθήσουν τη νεκρώσιμη ακολουθία της μητέρας

του, στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο Xie και οι συγγενείς του οργάνωσαν την κατασκευή

και ανέγερση ειδικής εξέδρας, πάνω στην οποία φίλοι

και γνωστοί απέτισαν φόρο τιμής στην ηλικιωμένη γυ-

ναίκα που απεβίωσε, ενώ 20μελής μπάντα παιάνιζε καθ’

όλη τη διάρκεια της κηδείας», αναφέρεται στην εφημε-

ρίδα China Daily. Κατόπιν, μάλιστα, παρέθεσε επίσημο

δείπνο, ενώ δέχθηκε χρηματικά ποσά ως δώρα συμπα-

ράστασης.

Η ηγεσία του κόμματος, αλλά και οι περισσότεροι κά-

τοικοι της περιοχής, ζήτησαν την απομάκρυνσή του,

τόσο από τη διοικητική του θέση, όσο και από την κομ-

ματική, καθώς θεωρήθηκε ότι αποτελεί κακή επιρροή

για τους γύρω του.

Η Κίνα πλήττεται από τη διαφθορά, η οποία είναι εξαι-

ρετικά διαδεδομένη».

Συμβαίνουν και εις ...Παρισίους! και στο Πεκίνο... Εις

τας Αθήνας “διερευνάται υπό των δικαστικών αρχών”.

Α.Μ.

Κλεψιτυπίες.. .

Απελύθη για έλλειψη σεμνότητας και ταπεινότητας!
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Το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά Με Μειω-

μένες Ικανότητες, στο Κορωπί,  έκανε

φέτος τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του,

την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007.

Η γιορτή, που οργανώθηκε από την

“Ανοιχτή Αγκαλιά” και το Προσωπικό του

Κέντρου Ημέρας, πλαισιώθηκε χαρμόσυ-

να από τις γλυκές φωνές των Παιδιών

της Χορωδίας της Α΄ Τάξης Λυκείου των

Εκπαιδευτηρίων Κωστέα- Γείτονα. 

Οι μαθητές, υπό την διεύθυνση του Μαέ-

στρου τους Φακίνα – τους οποίους ευχα-

ριστούμε θερμά για την πρόθυμη συμμε-

τοχή τους-  είχαν ετοιμάσει ειδικό εορ-

ταστικό πρόγραμμα και τραγούδησαν

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια για τα παι-

διά του Κέντρου, στα οποία προσέφεραν

και Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα.

Ολόκληρη την περίοδο πριν από τα Χρι-

στούγεννα, τα παιδιά του Κέντρου Ημέ-

ρας,  μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικής

απασχόλησης και φροντίδας και κάτω

από την επίβλεψη ειδικών παιδαγωγών

και ψυχολόγων, ετοίμασαν με τα χέρια

τους διάφορες χριστουγεννιάτικες κατα-

σκευές, κάρτες και στολίδια, αποδει-

κνύοντας έτσι ότι δεν υπάρχουν - και ού-

τε πρέπει να υπάρχουν πλέον - «Παιδιά

Ενός κατώτερου Θεού»! 

Τη γιορτή παρακολούθησαν, εκτός από

τα παιδιά του Κέντρου, η Πρόεδρος της

Ανοιχτής Αγκαλιάς κα Γιολάντα Βλάχου,

οι γονείς και φίλοι των παιδιών, καθώς

και πολλοί επισκέπτες από την περιοχή

Κορωπίου αλλά και άλλες περιοχές, οι

οποίοι συμμετείχαν με ενθουσιώδη εθε-

λοντική διάθεση, συμπληρώνοντας έτσι

την εορταστική ατμόσφαιρα της εκδήλω-

σης.

Στη διάθεση των γονέων και επισκεπτών

υπήρχε εορταστικός μπουφές, ενώ τα

παιδιά του Κέντρου έφευγαν ικανοποιη-

μένα παίρνοντας μαζί τους τα προσωπι-

κά τους χειροτεχνήματα  και γλυκά. 

Πληροφορίες: ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ- Μεσο-

γείων 24 - 115 27 ΑΘΗΝΑ (5ος όρ.)

Τηλ: (210) 77 26 814 & 815 – Fax:  77 99 646. 

Υπεύθυνη:  Γιολάντα Βλάχου, Πρόεδρος  -

κινητό: 6932 45 43 77.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

ΤΗΣ “ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ” ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τις προθέσεις και το άνοιγ-

μα της κυβέρνησης προς

αυτήν την τροχιά επιβεβαι-

ώνει η τριήμερη επίσημη

επίσκεψη του Πρωθυπουρ-

γού Κώστα Καραμανλή

στην Ινδία, ευρισκόμενη

ήδη σε εξέλιξη. 

Ο Πρωθυπουργός συνοδεύ-

εται από την Υπουργό Εξω-

τερικών Ντόρα Μπακογιάν-

νη και τον Υπουργό Επικρα-

τείας Θεόδωρο Ρουσόπου-

λο.

Προπομποί της επίσκεψης

του Πρωθυπουργού στην

Ινδία ήταν ο Υπουργός Οι-

κονομίας και Οικονομικών

Γιώργος Αλογοσκούφης,

στις αρχές του 2007 και ο

Υφυπουργός Εξωτερικών

Πέτρος Δούκας, τον περα-

σμένο Νοέμβρη.

Δυναμική εξωτερική, οικονομική πολιτική προωθεί η Κυβέρνηση

Τις επιδιώξεις αυτές της Ελληνι-

κής εξωτερικής και οικονομικής

πολιτικής υπογράμμισε ιδιαίτερα ο

Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος

Δούκας, σε σχετική παρέμβαση

του κατά τη συνεδρίαση της Διαρ-

κούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας

και Εξωτερικών Υποθέσεων της

Βουλής, την περασμένη Τετάρτη

(9/1/08).

«Η Χώρα μας φιλοδοξεί να παίξει -
και το κάνει -  πρωταγωνιστικό ρό-
λο στην ανάπτυξη και στην συνερ-
γασία των χωρών του Ευξείνου
Πόντου», «Ενώ υπάρχουν ισχυρές
χώρες – μέλη του ΟΣΕΠ, όπως η
Ρωσία και η Τουρκία, η Ελλάδα εί-
ναι η μόνη χώρα που είναι πλήρες
μέλος της ΟΝΕ! Είναι ο κύριος
εταίρος των μελών του ΟΣΕΠ* που
μπορεί να προωθήσει την Ευρω-
παϊκή τους προοπτική», είπε ο

Υφυπουργός.

Μεταξύ δε των παραδειγμάτων

παρέμβασης της χώρας μας ανέ-

φερε: «Προωθούμε την κατασκευή
περιφερειακής λεωφόρου (Ring
road) που θα συνδέει όλα τα κράτη
του Ευξείνου Πόντου.
Προωθούμε την ενεργειακή συ-
νεργασία.
Στη Θεσσαλονίκη εδρεύει πλέον η
Τράπεζα του Ευξείνου Πόντου
Εξετάζουμε τη δυνατότητα Ακτο-
πλοϊκής Σύνδεσης Οδησσού με
Λαύριο και Πειραιά…»

Όσον αφορά τις σχέσεις μας με

τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών

είπε: «Νομίζω πως όλοι συμφω-
νούμε πως οι σχέσεις μας με τον
Αραβικό Κόσμο είναι παραδοσιακά
πολύ καλές. 
Είμαστε χώρα της περιοχής- έχου-
με κύρος - και ακολουθούμε τη δι-
κή μας πολιτική. Το ότι προσεκλή-
θη η Υπουργός Εξωτερικών στην
συνδιάσκεψη για το Παλαιστινιακό
στην ANAPOLIS και στο Παρίσι, εί-
ναι σαφής ένδειξη του κύρους της
Χώρας μας».

Κατέληξε δε ότι στόχος της κυ-

βέρνησης είναι η ενδυνάμωση της

συνεργασίας, η επίτευξη συνεν-

νόησης και οι διαβουλεύσεις σε

θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Μεταξύ άλλων δε:

ο διάλογος μεταξύ πολιτισμών και

θρησκειών και η προώθηση οικονο-

μικής και επιχειρηματικής συνερ-

γασίας.

«Σας υπενθυμίζω, είπε, πως ήδη

προετοιμάζουμε επίσημες επιχει-

ρηματικές αποστολές σε Συρία (5-

7 Φεβρουαρίου), Αίγυπτο, Αλγερία,

Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Εμιράτα,

Σαουδική Αραβία.

Και εκτός από τις παραδοσιακά

ισχυρές Ελληνικές επιχειρήσεις,

στις αποστολές θα συμμετέχουν:

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

αγροτικές επιχειρήσεις

επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

από το χώρο της μόδας, του κινη-

ματογράφου, της μουσικής» κλπ.

Είναι αυτονόητο φαντάζομαι, ότι ο

ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος

πρέπει ν’ αδράξει την ευκαιρία που

τους δίνει για πρώτη ίσως φορά η

εξωστρέφεια της ελληνικής οικο-

νομικής, εξωτερικής πολιτικής. 

Κ. Βενετσάνος

* ΟΣΕΠ: οργανισμός Οικονομικής Συ-

νεργασίας Παραευξείνιων χωρών. 

Το ρόλο της Ελλάδας στον ΟΣΕΠ και στο Σύνδεσμο Αραβικών κρατών  επισημαίνει ο Π. Δούκας
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  

για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοη κανενός. 

ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

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

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του

Κογκρέσου των ΗΠΑ, αποτελούμενη

από τους Βουλευτές   Lincoln Davis

(D-TN), John Barrow (D-GA), Brad

Miller (D-NC), Niki Tsongas (D-MA)

και Marsha Blackburn (R-TN) είχε  ο

Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος

Δούκας στις 9-1-2008. Στο δεύτερο

μέρος της συνάντησης, οι Αμερικα-

νοί βουλευτές είχαν την ευκαιρία

ανταλλαγής απόψεων για τις δυνα-

τότητες ανάπτυξης της οικονομικής

συνεργασίας με επιχειρηματικούς

και εφοπλιστικούς παράγοντες.

Αμφότερες πλευρές είχαν την ευ-

καιρία να εξάρουν το εξαιρετικό επί-

πεδο των διμερών σχέσεων, στον

πολιτικό και οικονομικό τομέα. Σε δι-

μερές επίπεδο,  συζητήθηκε η σημει-

ωθείσα πρόοδος όσον αφορά στην

ένταξη της Ελλάδας στον κατάλογο

των χωρών, οι υπήκοοι των οποίων

απαλλάσσονται από την υποχρέωση

θεώρησης εισόδου στις ΗΠΑ (Visa

Waiver Program).

Ο Υφυπουργός παρουσίασε τις ελ-

ληνικές θέσεις σε θέματα ευρύτερου

περιφερειακού ενδιαφέροντος,

όπως το μεσανατολικό, το μελλοντι-

κό καθεστώς του Κοσσόβου, το ζή-

τημα της ονομασίας της πρώην Γιου-

γκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μα-

κεδονίας, το Κυπριακό, η οικουμενι-

κότητα του Πατριαρχείου και η επα-

ναλειτουργία της Θεολογικής Σχο-

λής της Χάλκης. Υπογραμμίστηκε

ιδιαίτερα η θετική συμβολή της Ελ-

λάδας ως σταθεροποιητικού παρά-

γοντα στην ευρύτερη περιοχή της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της

Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης

Ανατολής, καθώς και ο ενεργός της

ρόλος στον οικονομικό και ενεργεια-

κό τομέα.

Οι Αμερικανοί βουλευτές εξέφρα-

σαν την εκτίμησή τους για τις δυνα-

τότητες και το ρόλο της σύγχρονης

Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή,

καθώς και για την περαιτέρω διεύ-

ρυνση της συνεργασίας των δύο χω-

ρών, ιδιαίτερα στον οικονομικό το-

μέα. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δούκας 

με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου 

Παράλληλες συζητήσεις με τη συμμετοχή Ελλήνων επιχειρηματιών και εφοπλιστών
Την έκθεση του ευρωβουλευτή  Ι. Γκλαβάκη, που αναφέρεται  στην εμπο-

ρία υγιών οπωροφόρων δένδρων, ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια του Ευ-

ρωκοινοβουλίου στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής της.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε ότι "η έκθεση είναι πολύ σημαντική

διότι επιδιώκει να βάλει τις σωστές βάσεις στη διακίνηση των δένδρων.

Όπως γνωρίζουμε τα οπωροφόρα δένδρα είναι μόνιμες καλλιέργειες και

τα τυχόν σφάλματα επιλογής διαπιστώνονται

τουλάχιστον μετά από μία διετία από την

εγκατάσταση του οπωρώνα, με όλες τις οικο-

νομικές συνέπειες που  συνεπάγονται για τους

παραγωγούς. Εξάλλου τώρα που έχει διευρυν-

θεί η ΕΕ και έχει 27 κράτη-μέλη, είναι πολύ πιο

εύκολη και απλοποιημένη η διακίνηση των

αγαθών, χωρίς πολλές διατυπώσεις και έγγρα-

φα, με αποτέλεσμα να διατρέχουμε μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών από τη μια

χώρα στην άλλη. Οι συνέπειες μπορεί να είναι

ολέθριες για την οικονομία και το περιβάλλον, διότι θα απαιτηθούν τερά-

στιες ποσότητες φυτοφαρμάκων για  να μπορέσουμε να αντιμετωπίσου-

με τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν".

Από τα σημαντικότερα σημεία που βελτιώνει με τροπολογίες του

ο Ελληνας ευρωβουλευτής είναι:
- η υποχρεωτική  εγγραφή των εμπόρων σε καταλόγους, ώστε να μπο-

ρούν να ελέγχονται από τις αρχές του κράτους- μέλους,

- να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό, με γνώσεις για τον τομέα,

για να μπορούν να βοηθούν υπεύθυνα τους αγοραστές,

- τα αυστηρά μέτρα που αποφασίζουν για την εμπορία των δένδρων

εντός της ΕΕ, να ισχύουν και για τις εισαγωγές. Δηλαδή οι παραγωγοί

των τρίτων χωρών  να καταγράφονται σε μητρώα, ώστε να μπορούν να

ελέγχονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής,

- μεταβατική περίοδος 10 ετών, με στόχο να υπάρχει μια ήπια προσαρ-

μογή των εμπλεκομένων φορέων.

Πρόταση για υγιή δέντρα

πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο
από τον ευρωβουλευτή Ι. Γκλαβάκη
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι

απαντήσεις που έδωσαν οι τρεις

αρμόδιοι Υπουργοί στον βου-

λευτή Βασίλη Οικονόμου, μετά

από ερώτημά του στη Βουλή,

αναφορικά με το ζήτημα της

χρήσης αμιάντου σε σχολεία και

εργατικές κατοικίες.

Aπό τις απαντήσεις των Υπουρ-

γών των οποίων διαπιστώνεται

αφενός η επικινδυνότητα των

σχολικών κτιρίων και ο κίνδυνος

που διατρέχουν καθημερινά οι

μαθητές  ώστε να υποστούν μό-

νιμη βλάβη στον οργανισμό

τους και αφετέρου αποκαλύπτε-

ται  από τον Υπουργό Υγείας το

μέγεθος  του προβλήματος.

Αρχικά,  ο τ. Υπουργός Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προ-

στασίας  Βασίλειος Μαγγίνας,

στην απάντησή, του στα πλαίσια

των αρμοδιοτήτων του αναφέ-

ρει: «Ο Οργανισμός Εργατικής

Κατοικίας (ΟΕΚ) δημοπράτησε

έργα που αφορούν την απομά-

κρυνση των στοιχείων αμιάντου

από συγκροτήματα εργατικών

κατοικιών στη Λαμία, Λευκάδα,

Κέρκυρα και Καρδίτσα.

Στη συνέχεια ο  Υπουργός Παι-

δείας Ευριπίδης Στυλιανίδης

στην απάντησή του και στα

πλαίσια των δικών του  αρμοδιο-

τήτων, αναφέρει μεταξύ άλλων

ότι ο οργανισμός Σχολικών Κτι-

ρίων (ΟΣΚ) αντιμετωπίζει το

πρόβλημα συνολικά και έχει

στόχο την άμεση αντικατάστα-

ση των στοιχείων αμιάντου από

όλες τις σχολικές μονάδες της

Επικράτειας. Έχει καταγραφεί,

μετά από αυτοψίες κλιμακίων

του ΟΣΚ, η ύπαρξη αμιάντου σε

742 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Εξ’ αυτών, 82 ήσαν εξ ολοκλή-

ρου κατασκευασμένα από αμία-

ντο και κρίθηκαν κατεδαφιστέα,

ενώ τα υπόλοιπα 660 είχαν στοι-

χεία πληρώσεως από αμίαντο. 

Ειδικότερα: α) Από τα 82 σχο-

λικά κτίρια έχουν κατεδαφιστεί

τα 61, μετά από εργολαβία του

ΟΣΚ.

β) Από το σύνολο των 660 σχο-

λικών κτιρίων στα οποία υπάρ-

χουν στοιχεία αμιάντου στα 339

έχει ήδη απομακρυνθεί ο αμία-

ντος.

γ) Σε ότι αφορά την Απομάκρυν-

ση- Αντικατάσταση των στοιχεί-

ων αμιάντου από Σχολεία των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ανατολικής και Δυτικής Αττι-

κής, προκύπτει, ότι έχουν υπο-

βληθεί από τοπικούς φορείς αι-

τήματα για τον έλεγχο 75 σχο-

λείων. Από τις πραγματοποιηθεί-

σες αυτοψίες κλιμακίων του

ΟΣΚ διαπιστώθηκε ότι: 

– 24 Σχολεία δεν χρειάζονται

καμία επέμβαση(καθαρά) 

– 23 Σχολεία με δάπεδα από

αμιαντοβυνιλικά πλακίδια,

–   3   Σχολεία με εξωτερικούς

τοίχους από αμιαντοσανίδες,

–   1   Σχολείο με εσωτερικούς

τοίχους από αμιαντοσανίδες,

– 28 Σχολεία με καμινάδες «ελ-

λενίτ»,

–   2   Σχολεία με στέγαστρα

«ελλενίτ».

Οι επεμβάσεις στα ανωτέρω

(δηλαδή στα 51 σχολεία) των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ανατολικής και Δυτικής Αττικής,

θα υλοποιηθούν με εργολαβίες

του ΟΣΚ το έτος 2008, αμέσως

μετά τη λήξη των μαθημάτων

για τις καλοκαιρινές διακοπές».

Τέλος ο Υπουργός Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δη-

μήτρης Αβραμόπουλος στην

απάντηση του αναφέρει μεταξύ

των άλλων: «Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα επιδημιολογικών

μελετών η εισπνοή των ινών

αμιάντου (διαμήκεις και μικρής

διαμέτρου) μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα την εμφάνιση

ασθενειών μετά από μακροχρό-

νια έκθεση. Ο κίνδυνος εμφάνι-

σης των ασθενειών αυτών εξαρ-

τάται από πολλούς παράγοντες

όπως η αθροιστική δόση, ο χρό-

νος έκθεσης, ο τύπος και το μέ-

γεθος των ινών αμιάντου, η δια-

φορετική ευαισθησία του κάθε

ατόμου, κλπ… Επίσης επισημαί-

νεται ότι επειδή προβλήματα

στην υγεία είναι δυνατόν να

προκύψουν από την εισπνοή

ινών αμιάντου, ο αμίαντος που

είναι σταθερά συνδεδεμένος σε

τελικά προϊόντα όπως τοίχους,

πλακάκια και σωλήνες, δεν δημι-

ουργεί πρόβλημα για την υγεία,

εφόσον δεν καταστρέφεται ή

υφίσταται καταπονήσεις και

φθορές. Προβλήματα όμως είναι

δυνατόν να προκύψουν κατά τις

εργασίες απομάκρυνσης και διά-

θεσης των υλικών που περιέ-

χουν αμίαντο, με πιθανότητα

ελευθέρωσης ινών αμιάντου

στην ατμόσφαιρα».

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονό-

μου, όπως σημειώνει στο δελτίο

τύπου, θα επανέλθει με νέα

ερώτηση για να μάθει - μεταξύ

άλλων - ποια είναι τα 51 σχο-

λεία της Ανατολικής και Δυτικής

Αττικής που έχουν αμίαντο.    

51 σχολεία στην Ανατ. & Δυτική Αττική με αμίαντο!
Απάντηση Υπουργών σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Η ΔΕΗ απαλλοτριώνει μεγάλη έκταση

στον Γέρακα για αναβάθμιση της Γραμ-

μής μεταφοράς υψηλής τάσης.

Είναι γνωστός ο κίνδυνος έκθεσης των

πολιτών στις μη ιονίζουσες ηλεκτρομα-

γνητικές ακτινοβολίες, στις οποίες περι-

λαμβάνονται οι ακτινοβολίες πολύ χαμη-

λής συχνότητας όπως πυλώνες υψηλής

τάσης. Πρόσφατα σε συνέδριο που έγινε

στην Βενετία, 100 και πλέον ανεξάρτητοι

και διεθνούς φήμης ερευνητές (από ΗΠΑ,

Κίνα, Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα), που

συμμετείχαν σ’ αυτό, εξέπεμψαν μια σα-

φέστατη κραυγή αγωνίας, σχετικά με τις

πολυδιάστατες και έντονα αρνητικές επι-

πτώσεις των ακτινοβολιών, που εκτείνο-

νται από την πρόκληση καρκινογενέσεων

ως την έξαρση του Αλτσχάιμερ και από

την καταστροφή

του DNA ως την

αύξηση των

κρουσμάτων παι-

δικής λευχαι-

μίας, οι οποίες,

όπως αναφέρθη-

κε, σ' ένα μεγάλο

ποσοστό τους,

οφείλονται

στους πυλώνες υψηλής τάσης. 

Παρά το γεγονός ότι το θέμα των πυλώ-

νων υψηλής τάσης έχει επανηλλειμένα

συζητηθεί, και επανειλημμένα  επισημαν-

θεί η ανάγκη για υπογειοποίηση των

γραμμών υψηλής τάσεως, η ΔΕΗ αιτείται

την  απαλλοτρίωση 40.142 τ.μ,στον Δήμο

Γέρακα, προκειμένου να διευκολυνθεί η

αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής

Μεταφοράς 150 kv «ΚΥΤ Παλλήνης-Νέας

Μάκρης». 

Οι κάτοικοι της περιοχής και το  Δημοτικό

Συμβούλιο Γέρακα, έχουν εκφράσει την

πλήρη αντίθεση τους. Σε πρόσφατο ψήφι-

σμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρε-

ται: «Δεν θα δεχτούμε την περαιτέρω υπο-
βάθμιση της περιοχής από την διέλευση
πυλών και δικτύων μεταφοράς ρεύματος.
Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση των
γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ, οι οποί-
ες υποβαθμίζουν το περιβάλλον, δημιουρ-
γούν σοβαρές συνέπειες στην υγεία των
κατοίκων που διαμένουν στις περιοχές
από τις οποίες διέρχονται….» 

Και ερωτά ο βουλευτής αν προτίθενται

να προχωρήσουν στην υπογειοποίηση

των γραμμών υψηλής τάσεως.

Πυλώνες που σκοτώνουν στο Γέρακα από τη ΔΕΗ
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Πολυδιάστατες και έντονα αρνητικές οι επιπτώσεις 

από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης
Καρκινογενέσεις, Αλτσχάιμερ...
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ΔΕΥΤΕΡΑ 14, ΠΕΜΠΤΗ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/08

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

Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ του  Ιωάννη και της

Σωτηρίας, το γένος  Κόκκαλη, που γεννήθηκε στην

Αθήνα  και  κατοικεί στη Βούλα  και η ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΑΣΤΑΝΗ του  Κωνσταντίνου και της Μαριάνθης

το γένος Πάνου, που γεννήθηκε στις Ράχες Φθιώ-

τιδας και κατοικεί στη Βούλα,  θα έλθουν σε γάμο

που  θα  γίνει  στον  ιερό ναό Αγίου Ιωάννου στη

Βούλα τον Ιανουάριο 2008.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ του  Σπυρί-

δωνα και της Χαρίκλειας, το γένος  Αράπογλου,

που γεννήθηκε στην Μαρούσι Αττικής  και  κατοι-

κεί στην Παλλήνη και η ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΜΠΕΚΙΟ του

Σελαουντιν και της Ναουνκας το γένος Βερο, που

γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλβανίας και κατοικεί στη

Βούλα,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στο Δη-

μαρχείο της Βούλας.

ΓΑΜΟΙ

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
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...για την υγειά μας

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης
“χρόνιο βουβωνικό άλγος που ταλαιπωρεί χιλιάδες αθλητές 

αντιμετωπίζεται με θεαματικά αποτελέσματα” 

Η ιατρική στην Ελλάδα βρί-

σκεται σε πολύ υψηλά επίπε-

δα, σε παγκόσμια κλίμακα. 

Στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενδο-

σκοπικής και Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής, που έγινε στην

Αθήνα, η επιστημονική μελέτη

για την αντιμετώπιση της κή-

λης κέρδισε  επιστημονική

διάκριση- βράβευση.

Τη επιστημονική αυτή μελέτη

παρουσίασε ο πρόεδρος της

Ελληνικής Εταιρείας Ρομποτι-

κής Χειρουργικής καθηγητής

Κωνσταντίνος Κωνσταντινί-

δης και η ομάδα του. 

Η επιστημονική μελέτη επιλέ-

χθηκε ως μια από τις 20 καλύ-

τερες και πιο εμπεριστατωμέ-

νες ανάμεσα σε 500 εργασίες

που παρουσιάστηκαν στο συ-

νέδριο απ όλο τον κόσμο.

Η παρουσίαση αφορούσε την

λαπαροσκοπική εξωπεριτοναϊ-

κή αποκατάσταση βουβωνοκή-

λης σε ασθενείς που έχουν

στο παρελθόν υποβληθεί σε

ριζική προστατεκτομή ή άλλες

επεμβάσεις στην κοιλιακή χώ-

ρα. 

Η λαπαροσκοπική αποκατά-

σταση βουβωνοκήλης κερδίζει

καθημερινά έδαφος στην κλι-

νική πράξη, σε σχέση με τις

κλασσικές ανοικτές μεθόδους

που χρησιμοποιούνται από

πολλές χειρουργικές ομάδες

ακόμα και σήμερα.  

Και σε δύσκολες περιπτώσεις

βουβωνοκήλης με ιστορικό

επεμβάσεων όπως η ριζική

προστατεκτομή ή άλλων επεμ-

βάσεων της κατώτερης κοι-

λίας, μία έμπειρη λαπαροσκο-

πική ομάδα μπορεί να προσφέ-

ρει όλα τα πλεονεκτήματα της

λαπαροσκοπικής μεθόδου

στον ασθενή. Η τοποθέτηση

πλέγματος με λαπαροσκοπική

τεχνική εξασφαλίζει απαλλα-

γή από τα συμπτώματα της κή-

λης. Το χειρουργείο γίνεται σε

μεγέθυνση από πολύ μικρές

τομές και προσφέρει γρηγο-

ρότερη ανάρρωση αλλά και

μεγάλη μείωση του μετεγχει-

ρητικού πόνου.

Ο τρόπος που γίνεται είναι πιο

ανατομικός και οι ασθενείς

επανέρχονται γρηγορότερα

στις δραστηριότητές τους. 

Εν τω μεταξύ η χειρουργική

αποκατάσταση είναι η μόνη

αποτελεσματική θεραπεία για

το  χρόνιο βουβωνικό άλγος,

που ταλαιπωρεί δεκάδες χι-

λιάδες,( κυρίως επαγγελμα-

τίες) αθλητές σε ολόκληρο

τον κόσμο. Μάλιστα στις περι-

πτώσεις που το πρόβλημα δεν

αντιμετωπιστεί έγκαιρα  δεν

είναι λίγοι εκείνοι οι αθλητές

που αναγκάζονται να εγκατα-

λείψουν τον αθλητισμό.

Αυτό τόνισε  ο καθηγητής Κ.

Κωνσταντινίδης, παρουσιάζο-

ντας σχετική μελέτη για  το

χρόνιο βουβωνικό άλγος των

αθλητών, που  είναι μια νοσο-

λογική οντότητα  και  ταλαι-

πωρεί ένα σημαντικό ποσοστό

που κυμαίνεται από  2 – 5 %

του συνόλου των αθλητών

(ερασιτεχνών και επαγγελμα-

τιών).

Το χρόνιο βουβωνικό άλγος

έχει …ιδιαίτερη προτίμηση και

χτυπά περισσότερο τους πο-

δοσφαιριστές όπου το ποσο-

στό  των πασχόντων  φτάνει

στο  8%.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά

στοιχεία το πρόβλημα θεωρεί-

ται  ότι οφείλεται σε ανεπάρ-

κεια του οπισθίου τοιχώματος

του βουβωνικού σωλήνα.

Με βάση την επιστημονική με-

λέτη που παρουσίασε στο Διε-

θνές Συνέδριο  ο καθηγητής Κ.

Κωνσταντινίδης το  χρόνιο

βουβωνικό άλγος που ταλαι-

πωρεί χιλιάδες αθλητές αντι-

μετωπίζεται από την ιατρική

του ομάδα με θεαματικά απο-

τελέσματα. 

Μάλιστα τα στοιχεία που πα-

ρουσιάστηκαν αφορούν την

εμπειρία  της ομάδας από την

αντιμετώπιση του προβλήμα-

τος σε δεκάδες αθλητές (πο-

δοσφαιριστές, τενίστες, βολε-

ϊμπολίστες) την  τελευταία δε-

καετία.

«Η χειρουργική αποκατάστα-
ση, όπως τονίστηκε κατά την
παρουσίαση της πρωτοπορια-
κής επιστημονικής εργασίας,
είναι η μόνη αποτελεσματική
θεραπεία. Το χειρουργείο γί-
νεται λαπαροσκοπικά με τοπο-
θέτηση ειδικού πλέγματος
στην  κοιλιακή χώρα του αθλη-
τή και διαρκεί κατά μέσο όρο
34 λεπτά,».
Τα αποτελέσματα είναι άμεσα

και θεαματικά καθώς δεν

υπάρχουν υποτροπές, οι

ασθενείς παραμένουν στο νο-

σοκομείο  μόλις 24 ώρες και

πολύ γρήγορα ξεκινούν τις

προπονήσεις τους!

Ακόμη πολύ σημαντικό γεγο-

νός της λαπαροσκοπικής με-

θόδου είναι η γρήγορη μείωση

του πόνου, η ταχεία επάνοδος

στις αθλητικές δραστηριότη-

τες και η αποτελεσματική θε-

ραπεία με μηδενικά ποσοστά

υποτροπής.                      

ΤΗΛ: 210 5026051

Ε- mail: ngara @otenet.gr

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΣ;

Πριν μερικά χρόνια όταν ένα παιδί παρουσίαζε προβλήματα

στην ανάγνωση, συλλαβισμό, ορθογραφία έμπαινε στο περιθώ-

ριο της τάξης. Το χαρακτήριζαν τεμπέλη, άτακτο, χαζό.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η δυσλεξία που ανήκει στο κεφάλαιο

«Μαθησιακές δυσκολίες» δεν έχει σχέση με τις διανοητικές

ικανότητες του παιδιού.

Να θυμάστε ότι η δυσλεξία:
Δεν είναι ασθένεια, συνεπώς δεν αναμένεται θεραπεία.

Δεν οφείλεται σε αναπτυξιακή ανωριμότητα, συνεπώς δεν επα-

ναλαμβάνουμε την τάξη.

Δεν παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα, ούτε είναι στον ίδιο βαθ-

μό σε όλα τα παιδιά.

To θέμα της δυσλεξίας το παρουσιάσαμε στο προηγούμενο

φύλλο, όπως μας το ενεχείρισε η Γεωργία Μάλεση, αλλά βάζο-

ντας ο “δαίμων” την ουρίτσα του δεν αναφέρθηκε το όνομά της.

Το άρθρο λοιπόν είναι της παιδοψυχολόγου του Δήμου Βου-

λιαγμένης Γεωργίας Μάλεση.

Βιταμίνη C 
Η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ανο-

σοποιητικό μας σύστημα καθώς και για την υγεία

των ιστών. Είναι λευκή κρυσταλλική σκόνη που απο-

μονώθηκε από τα φρούτα, την πάπρικα και τα επινε-

φρίδια. Επειδή  είναι   υδατοδιαλυτή δεν αποθηκεύ-

εται στον οργανισμό, γι αυτό πρέπει να προσλαμβά-

νεται καθημερινώς από τη διατροφή. 

Για να υπάρχει επάρκεια είναι απαραίτητο να κατα-

ναλώνουμε καθημερινά 4-5 φρούτα και λαχανικά.

Σταματάκη Αστερία
Διαιτολόγος - διατροφολόγος, M.Sc.

Η διατροφική σημασία του μπισκότου

Τα μπισκότα, διαφόρων ειδών και κατηγοριών,

έχουν αναμφίβολα πολλούς θαυμαστές όλων των

ηλικιακών ομάδων σε όλο τον κόσμο. Η σύστασή

τους σε μικρο και μακροθρεπτικά συστατικά σίγουρα

δεν μπορεί να τα αποκλείσει από ένα πρόγραμμα

ισορροπημένης διατροφής. Τα μπισκότα παρασκευ-

άζονται από απλά και υγιεινά συστατικά. Η ποιότητα

ενός μπισκότου εξαρτάται από την ποιότητα των συ-

στατικών που έχουν επιλεγεί, την παραγωγική δια-

δικασία και τον εξοπλισμό. Τα μπισκότα περιέχουν

ως κύριο συστατικό τα δημητριακά (κατά μέσο όρο

70%). 

Διατροφική Πολιτική των Κυλικείων

Ολοένα και περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν

πως το πρωινό είναι από τα πιο σημαντικά γεύματα

της ημέρας, ειδικότερα για τα παιδιά, που βρίσκο-

νται σε περίοδο ανάπτυξης. 

Όμως, πολλοί γονείς είτε υποτιμώντας την αξία του,

είτε λόγω βιασύνης εξαιτίας της καθημερινής ρουτί-

νας, δεν μαθαίνουν στα παιδιά τους να τρώνε συ-

στηματικά πρωινό.

Παπαχρήστος Παρασκευάς 

Διαιτολόγος

Μικρά & ενδιαφέροντα



18 ΣΕΛΙΔΑ - 12 IANOYAΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφασης: 249/2007

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Ημ/νια Απόφ.: 05/12/2007

Διοίκηση Ανατ. Αττικής 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 166 73  – Τηλ. 8957734, 8953851-4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικά από τη Δημόσια Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Βούλας, με αριθμό 20/2007 από

05/12/2007.

Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 05/12/2007 ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚ/ΦΟΣ ΣΚΕΝΤΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΩΡΑ 20:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29236/878/28.11.2007

ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗ 886/29.11.2007

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 226 έως 267/2007

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Μάντεσης Γεώργιος, Κάσδαγλης Ανδρέας, Κιούκης

Δημήτριος, Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος, Τσιριγώτη Ηλέκτρα,

Μαυραγάνη-Λυκούδη Μαριάννα, Δημακόπουλος Δημήτριος-

Αρης, Ψαλλίδας Νικόλας, Δαβάκης Δημήτριος, Σωτηρόπουλος

Παναγιώτης, Ρουσσάκης Ευθύμιος, Σταμπέλος Γιώργος, Βαμβα-

σάκης Δημοσθένης, Καραγιάν Ωσαννά-Νανά, Κουρεμέτης Ιωάν-

νης, Θανόπουλος Πέτρος, Σκουμπούρης Ιωάννης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ + 21, ΣΥΝΟΛΟ 17 ΑΠΟΝΤΕΣ 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 17/21

ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. Πρωτ. Εσωτ. 1394/23.11.2007 Υπη-

ρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών, Τμήμα

Οικονομικών το οποίο έχει ως ακολούθως: 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Δ/ΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Βούλα, 23.11.07

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 1394

Προς κ. Δήμαρχο Βούλας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Καθορισμός Τελών διαφήμισης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.58 Β.Δ. όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1144/1981 και το άρθρο 5 του

Ν.1900/1990, προβλέπεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων ειδικό Τέλος

για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώ-

ρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όριά τους και καθορίζεται με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περιοχή και κατηγορία. 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τις κατηγορίες των επιτρεπόμενων και με

τον κανονισμό προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Βού-

λας διαφημίσεων, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις προαναφερόμενες

διατάξεις όρια επιβολής Τελών (κατώτατο, ανώτατο) και παρακαλούμε

όπως εισάγετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετι-

κά. 

Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει τον καθορισμό των προαναφερό-

μενων Τελών, από 01-01-2008 παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική διάταξη

απόφασης που έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ίδιο λόγο. 

Για ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝΩ

κ. Βασιλείου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α                                          ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ

Εβδομαδιαία τέλη ανά μ2 και ανά όψη ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ

Διαφημίσεις απλές ή φωτιζόμενες, με την € €

Επιφύλαξη της περ.έ, που αναγράφονται,

Ή επικολλούνται μέσα σε πλαίσια (σταθερά ή

Κινητά, μόνιμα ή προσωρινά) τα οποία 

τοποθετούνται:

α) Σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους &

κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίστηκαν με

απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Βούλας. 0,15 0,37

β) Σε χώρους σταδίων και γηπέδων, μη 

παραχωρηθέντων στο Δ.Α.Ο.Β. 0,15 0,37

γ) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και

στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων

αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 0,15 0,37

δ) Σε ιδιωτικά κτίρια (πλην στέγης) ή μέσα σε 

ακάλυπτα οικόπεδα 0,15 0,37

ε. Σε περιφράξεις ακάλυπτων οικοπέδων και 0,15 0,37

μόνο για απλές διαφημίσεις

στ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα 

και άλλους δημόσιους χώρους. 0,15 0,37

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Ετήσια Τέλη ανά μ2 και ανά όψη

Διαφημίσεις φωτεινές που γίνονται:

Α) Σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές εφημερίδες 14,67 73,37

Β) Σε οποιουσδήποτε επιτρεπόμενους χώρους 5,87 29,35

Σημείωση: Τα ανωτέρω Τέλη δεν επιβάλλονται 

εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους το 

διαφημιστικό μήνυμα. 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ημερήσια Τέλη ανά 20 μηνύματα 

Σε ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου 2,93€

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Ετήσια Τέλη ανά μ2 και ανά όψη 

Ενδεικτικές πινακίδες (επιγραφές) που τοπο-

θετούνται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους 205,43€

Σημειώσεις:

– Το ελάχιστο εμβαδό χρέωσης ανά όψη ε3ίναι 0.50 μ2 όταν οι ενδει-

κτικές πινακίδες έχουν εμβαδόν μικρότερο του 0,50 μ2.

– Το ελάχιστο εμβαδόν χρέωσης ανά όψη είναι 1,00 μ2 για τα δημοτικά

stato.

Για κάθε περίπτωση, μη προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση,

εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον καθορισμό τελών διαφήμισης ως αναφέρεται στον πίνακα «Τέλη

Διαφήμισης» ο οποίος αποτελεί και σώμα της παρούσας απόφασης, ως

εξής:

Α. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ά και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΄Β)

Καθορίζει τις ανώτατες τιμές ήτοι:

Κατηγορία Α΄ ο,37 € για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ.

Κατηγορία Β΄ 73,37 για την περίπτωση ά και για την περίπτωση β΄ 29,35

€.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: 2.93 ΕΥΡΩ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: 205.43 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του από 24.9/ 20.10.58 Β.Δ.

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1144/1981 και το άρθρο 5

του Ν. 1900/1990 και προβλέπει υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτωην ειδι-

κό Τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορ-

φή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όριά τους. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό 

Βούλα 10 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

Ακούω τελευταία, όλο και πιο συχνά

γνωστούς παρουσιαστές, καθηγητές,

έγκριτους γλωσσολόγους, ακόμα και

τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να κατη-

γορεί το ΠΑΣΟΚ για «Λαϊκισμό».

Ακούω τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μι-

λάει στα Γιάννενα (10.9.06 βλ.σχ. site)

και να κατηγορεί την Κυβέρνηση για

«Λαϊκισμό» κ.λ.π. Φτάσαμε δηλαδή να

χρησιμοποιείται η λέξη αυτή σαν όπλο

ακόμη και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πιθανόν κανένας απο όσους την χρη-

σιμοποιούν δεν ξέρει την πραγματική

της έννοια και την μπερδεύουν με τη

λέξη «Δημαγωγία», «Δημαγωγός» που

στην πολιτική σημαίνει χρησιμοποίηση

απατηλών μέσων, κολακειών και παρα-

πλανητικών επιχειρημάτων ή υποσχέ-

σεων προς παραπλάνηση του λαού.

Ασχολήθηκα πριν απο πολλά χρόνια -

και δημοσιεύθηκε σε πολλές εφημερί-

δες  - με την εννοιολογική σημασία αυ-

τής της λέξης και διαπίστωσα ότι η λέ-

ξη «Λαϊκισμός» σαν όρος, αποτελεί

παλιά έκφραση της λαϊκής φωνής και

αποτελούσε πάντα έναν τιμημένο ιδε-

ολογικό όρο και έκφραση λαϊκών ρευ-

μάτων, ιδεών, επιθυμιών, επιδιώξεων

κ.λ.π. 

Αν μπουν στον κόπο οι χρησιμοποιού-

ντες τον όρο, να ανοίξουν οποιαδήπο-

τε εγκυκλοπαίδεια θα δουν ότι στα Ρώ-

σικα, «ΝΑΡΟΤΝΙΤΣΕΒΟ» δηλ. Λαϊκι-

σμός, χαρακτηρίστηκε το Ρωσικό πολι-

τικοοικονομικό κίνημα του 1880-1890

που έφτασε ως την Μπολσεβίκικη επα-

νάσταση του 1917. Η καταγωγή του

«Λαϊκισμού» ιδεολογικά, ανάγεται

στον κοινωνιολογικό και τον αγροτικό

θετικισμό του Λαβρώφ και του Μιχαη-

λόφσκι. Στην Ελλάδα  ο όρος Λαϊκι-

σμός ήταν γνωστός σαν κίνηση των

«ΝΑΡΟΤΝΙΚΩΝ» οι οποίοι αντιδρού-

σαν στην κεφαλαιοκρατική άποψη της

αντίθεσης αστικής τάξης και προλετα-

ριάτου και επεδίωκαν την εγκαθίδρυση

αγροτικής – Σοσιαλιστικής Δημοκρα-

τίας, όπου θα καταργούνταν η συγκε-

ντρωτική γραφειοκρατία και θα αποδί-

δονταν η γη στους αγρότες. Σ’ αυτό το

κίνημα συμμετείχαν και Ρώσοι διανο-

ούμενοι. Ακόμα και οργανώσεις με

επαναστατικό προσανατολισμό όπως

η «ΖΕΛΙΑ Ι ΒΟΛΙΑ» δηλ. Γη και Ελευ-

θερία και «ΝΑΡΟΤΝΑΓΙΑ ΒΟΛΙΑ» δηλ.

Λαϊκή θέληση  περιλήφθηκαν στο τέ-

λος του περασμένου αιώνα στο κίνημα

των ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ που ήταν κίνημα ΛΑΪ-

ΚΗΣ χειραφέτησης. Ανάλογα λαϊκιστι-

κά κινήματα δρούσαν στη Σερβία,

Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λ.π. 

Η ιστορική σημασία του Λαϊκισμού

συμβάλλει στη δημιουργία της πνευ-

ματικής ατμόσφαιρας και της ευαισθη-

σίας απέναντι στο κοινωνικό πρόβλη-

μα που είναι και η πηγή του Σοσιαλι-

σμού ακόμα και του Μπολσεβικισμού.

Η τιμημένη λοιπόν αυτή λέξη, περιέπε-

σε σε θέση ανυποληψίας, σαρκασμού

και ειρωνείας, κυρίως απο ανθρώπους

της πολιτικής συντήρησης, της άρρω-

στης «καθώς πρέπει» κουλτούρας, απο

κάποιους «ευγενείς» της ελίτ του Κο-

λωνακίου, της λεγόμενης «υψηλής

κοινωνίας» που εκφράζει τάχα τη λε-

γόμενη «ευγενή κοινωνία της επιστη-

μονικής και πνευματικής διανόησης». 

Το κακό είναι ότι «αντιστάσεως μη ού-

σης» καλλιεργήθηκε σύγχυση και η λέ-

ξη χρησιμοποιείται ειρωνικά και απα-

ξιωτικά απο όλους. Κλείνοντας θα πα-

ρακαλούσα όσους χρησιμοποιούν

χλευαστικά τη λέξη «ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ» να

προστρέξουν στο βιβλίο του αείμνη-

στου δάσκαλου Ευάγγελου Γιαννό-

πουλου με τίτλο: «ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ»

σελ. 87-105, στο άρθρο του Νίκου Κο-

τζιά στην Εφημ. «ΝΙΚΗ» της 28-1-

1991, ή στο άρθρο του Δ. Δημητράκου

στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» της 27-7-

1991, ή ας ανοίξουν μια οποιαδήποτε

εγκυκλοπαίδεια τέλος πάντων.

Αργύρης Σιδέρης
Πολιτευτής  ΛΑ.Ο.Σ 

Kin. 6996100096 Τηλ. 2109644595-6 ΦΑΞ

2109644916 & 2109655524 

e-mail:politisvaris@yahoo.gr

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ή ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ;
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Με τη συμμετοχή των ομάδων Βόλεϊ

Κορασίδων του Ολυμπιακού, της πο-

λωνικής ομάδας Ντάμπροβα-Γκόρνι-

τσα, του Πανελληνίου, του Παγχανια-

κού, του Κορωπίου και της ομάδας

του Α.Ο. Παλλήνης, πραγματοποιήθη-

κε το  8ο Διεθνές Τουρνουά Βόλεϊ

«Γιώργος Ζάχος»,  4 έως 6 Ιανουαρί-

ου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλλή-

νης, 

Το τουρνουά ήταν αφιερωμένο στον

αθλητή Γιώργο Ζάχο, ιδρυτικό στέλε-

χος της ομάδας βόλεϊ Α.Ο. Παλλήνη,

που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή το

1998. 

Ο Δήμος, συμβάλλοντας στην ανάδει-

ξη της προσωπικότητας και του έργου

ανθρώπων της πόλης, που με τις πρά-

ξεις τους και τις πρωτοβουλίες τους,

άφησαν σημαντική παρακαταθήκη

στον τόπο τους, διοργάνωσε με επι-

τυχία και διεύρυνε και με διεθνή συμ-

μετοχή το συγκεκριμένο τουρνουά.

Παρόντες στον τελικό και στην τελε-

τή λήξης, ο Δήμαρχος Παλλήνης

Σπύρος Κωνσταντάς, ο Δήμαρχος της

πολωνικής πόλης Ντάμπροβα-Γκόρνι-

τσα, Zbigniew Podraza, οι επικεφαλής

της Μείζονος και της Ελάσσονος

Αντιπολίτευσης Θ. Γκοτσόπουλος και

A. Μπουντουβάς, οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι   Μαχμούτ Αουαντάλλα, Π.

Λάκκος, Κεχριώτης, Γ. Σμέρος, η Π.

Ζινέλη, αθλητικοί  παράγοντες  της

περιοχής και φορείς.

Ο Δήμαρχος, εξέφρασε τη χαρά του

για την επιτυχία του τουρνουά, τόνισε

τη διεθνή συμμετοχή της πολωνικής

ομάδας, με την πόλη της οποίας θα

υπάρξει ευρύτερη συνεργασία και σε

άλλους τομείς πέρα του αθλητικού,

και ευχήθηκε σε όλες τις αποστολές

καλή επιτυχία για το νέο χρόνο, σε

ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Χαιρετισμό έκανε και ο Δήμαρχος της

Γκόρνιτσα  Podraza, ο οποίος ευχαρί-

στησε το Δήμο Παλλήνης για τη ζε-

στή φιλοξενία και την άψογη διοργά-

νωση, τονίζοντας και εκείνος με τη

σειρά του την ελπίδα για περαιτέρω

συνεργασία και φιλία των δύο πόλε-

ων. 

Νικητής του τουρνουά αναδείχτηκε η

ομάδα του Παγχανιακού, που κέρδισε

στον τελικό την ομάδα του Ολυμπια-

κού με 3-0. Στον μικρό τελικό η ομάδα

του Πανελληνίου κέρδισε την ομάδα

του Α.Ο. Παλλήνης με 2-1 καταλαμ-

βάνοντας την τρίτη θέση. Ακολούθη-

σαν στην πέμπτη θέση η πολωνική

ομάδα Ντάμπροβα- Γκόρνιτσα και

στην έκτη η ομάδα του Κορωπίου. 

Το τουρνουά έκλεισε με τις απονομές

κυπέλλου, μεταλλίων, πλακετών και

αναμνηστικών στις αθλήτριες και

τους συνοδούς των αποστολών. 

Πολυτιμότερη αθλήτρια του τουρ-

νουά ανακηρύχτηκε η Κατερίνα Σπη-

λιοπούλου, καλύτερη επιθετικός η

Μαρία Βορβολάκου, και οι δύο αθλή-

τριες του Α.Ο. Παλλήνης. Καλύτερη

πασαδόρος η Κωνσταντίνα Σφυρή

του Παγχανιακού, καλύτερη server η

Ελένη Μιχαήλ του Ολυμπιακού και

καλύτερη libero η Κουϊκα Κάτε της

Γκόρνιτσα.

Συγκινητική ήταν η στιγμή όπου οι

δύο Δήμαρχοι  παρέδωσαν στην ανι-

ψιά του Γιώργου Ζάχου τη φανέλα

της ομάδας του Α.Ο. Παλλήνης και

μια μπάλα βόλεϊ της διοργάνωσης με

τις υπογραφές των αθλητριών που

συμμετείχαν στο τουρνουά. 

8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ 

«Γ. ΖΑΧΟΣ» στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου

για θέματα Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη και του Γε-

νικού Γραμματέα Αθλητισμού Σταύρου Δουβή, έγινε

η ενημέρωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που

θα εργασθούν στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Αθλο-
χώροι στη Γειτονιά» και θα εφαρμοστεί σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη. 

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα

ήδη υπάρχοντα προγράμματα του μαζικού αθλητι-

σμού με την κεντρική ευθύνη και χρηματοδότηση

της Γ.Γ.Α σε συνεργασία με τους Δήμους. Θα υλο-

ποιείται τις καθημερινές μετά τη λήξη του σχολικού

ωραρίου και το Σάββατο το πρωί, σε επιλεγμένους

«αθλοχώρους» σχολικών συγκροτημάτων. 

Στην ομιλία του προς τους καθηγητές Φυσικής Αγω-

γής, ο Ι. Ιωαννίδης τόνισε: 

«Ο Αθλητισμός χωρίζεται στον επαγγελματικό και
στον ερασιτεχνικό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός
προσφέρει τα μέγιστα στο να προσελκύει τα νέα παι-
διά, λειτουργεί ως «κυψέλη», αλλά ο ερασιτεχνικός

αθλητισμός είναι ένα κομμά-
τι της παιδείας και η σωματι-
κή άσκηση βελτιώνει σημα-
ντικά την υγεία. 
Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα
που αρχίζει, πρωταρχικό
στόχο έχει να παραμένουν
ανοιχτά τα σχολεία και το
απόγευμα, ώστε να γυμνά-
ζονται τα παιδιά μας. 
Θα λειτουργήσει αρχικά
στην Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη, όπου οι χώροι παιχνιδι-

ού και  άθλησης στις γειτονιές είναι περιορισμένοι. 

Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με
τους Δήμους και τα σχολεία, αλλά η επιτυχία του
προγράμματος εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς
τους γυμναστές. Αν το πρόγραμμα πετύχει, θα επε-
κταθεί. Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε αθλητι-
κά προγράμματα για τα παιδιά μας». 

«Αθλητισμός για όλους

τους δημότες»

στην Παιανία

Διοργάνωση εκδρομής 

για Ski-Snowboard στο 

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Ο Δήμος Παιανίας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε

θέματα αθλητισμού ξεκινάει εκ νέου πρόγραμμα

άθλησης για όλους με χειμερινά σπορ. Ενα πρό-

γραμμα που είχε ξεκινήσει την περίοδο 1999-2003,

αλλά διακόπηκε, και από φέτος, επικαιροποιημένο,

αρχίζει να εφαρμόζεται, μέσω του Αθλητικού οργα-

νισμού του Δήμου. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχονται

υψηλού επιπέδου αθλητικές δραστηριότητες, με το

χαμηλότερο δυνατό κόστος, προς όλους του δημό-

τες, καθ’ όλο το χρόνο. Έτσι προγραμμάτισαν και

σταδιακά υλοποιούν το πρόγραμμα «Αθλητισμός

για όλους τους δημότες». 

Στα πλαίσια, των χειμερινών αθλητικών δραστηριο-

τήτων λοιπόν ο Δήμος, διοργανώνει την Κυριακή,

27 Ιανουαρίου, εκδρομή για SKI-SNOWBOARD στο

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. 

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου θα καλύψει το

50% του κόστους συμμετοχής για κάθε αθλούμενο.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Μεταφορά (από και προς το Χιονοδρομικό Κέντρο),

2. Συνοδεία,

3. Εξοπλισμός (Ski – Snowboard),

4. Διδασκαλία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δημότες πάνω

από 8 ετών με την προϋπόθεση της καλής υγείας. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των

30€ κατ’ άτομο. 

Για επιπλέον πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-

χής, αρμόδια η Αλεξία Δημητράκη, τηλέφωνο επι-

κοινωνίας 210 - 6641600.

Συμμετοχές ως Τρίτη, 22 Ιανουαρίου

SKI & SNOWBOARD 
με τον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας

για παιδιά, νέους αλλά και όλες τις ηλικίες. Τα προγράμματα διαρ-

κούν από 5-12 Κυριακές, γίνονται στον Παρνασσό και περιλαμβάνουν

μεταφορά με πούλμαν και Εκπαιδευτή-Αρχηγό-Συνοδό.

Πληροφορίες: 210-9657879

«Αθλοχώροι στη Γειτονιά» σε συνεργασία με τους Δήμους
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Στην πρώτη τοου νέου έτους συνε-

δρίαση (7.1.08)  το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο με ομόφωνη απόφαση ενέκρινε

την ίδρυση και την προαγωγή σχολι-

κών μονάδων της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η από-

φαση ελήφθη μετά την εισήγηση της

Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας για

το σχολικό έτος 2008-2009.

Συγκεκριμμένα εγκρίθηκαν:

Α. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•  Ίδρυση, της Γ’ Λυκειακής τάξης του

Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

•  Ίδρυση του 3ου Γυμνασίου Ν. Μάκρης

•  Ίδρυση του 2ου Γενικού Λυκείου Ν.

Μάκρης

•  Ίδρυση του Γυμνασίου Ανθούσας

•  Ίδρυση του 2ου Γενικού Λυκείου Μαρ-

κοπούλου

•  Ίδρυση του 3ου Γυμνασίου Βάρης

•  Ίδρυση του 2ου Γενικού Λυκείου Βά-

ρης

Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β1. ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

•  Ίδρυση του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Κερατέας

•  Ίδρυση του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Πόρτο Ράφτη

•  Ίδρυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Αναβύσσου

•  Ίδρυση του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Σαρωνίδας

Β2. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙ-

ΩΝ

•  Προαγωγή από 10θέσια σε 12θέσια

των Δημοτικών Σχολείων: 2ο Αχαρ-

νών, 2ο Παιανίας, 1ο Κορωπίου, 1ο

Καλυβίων, 2ο Καλυβίων.

•  Προαγωγή από 7θέσια σε 8θέσια των

Δημοτικών Σχολείων: 4ο Αρτέμιδας

και 5ο Παλλήνης.

•  Προαγωγή από 7θέσιο σε 10θέσιο του

4ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

•  Προαγωγή από 3θέσιο σε 12θέσιο του

2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης.

•  Προαγωγή από 6θέσια σε 7θέσια των

Δημοτικών Σχολείων: Δροσιάς, 2ο

Κρυονερίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού

και Χαλκουτσίου.

•  Προαγωγή από 5θέσιο σε 6θέσιο του

Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού.

•  Προαγωγή από 9θέσιο σε 10θέσιο του

Δημοτικού Σχολείου Καπανδριτίου.

•  Προαγωγή από 4θέσιο σε 5θέσιο του

Ειδικού Σχολείου Νταού Πεντέλης.

•  Προαγωγή από 6θέσιο σε 12θέσιο του

2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ρά-

φτη

Ιδρύσεις σχολικών μονάδων
από τη Νομαρχία

Από την τέχνη της Επικοινωνίας 
στην Εικαστική, ο Δημήτρης Μπασδέκης

Είχε να κάνει τρεις επιλογές: τον έρωτα, την τέχνη και τη θρησκεία, λέει. Ο Δημήτρης
Μπασδέκης επέλεξε την τέχνη. Πρακτικός άνθρωπος! Η τέχνη είναι ένα πάθος ισόβιο, αν
την ερωτευτείς. 
Ο έρωτας βαίνει αποσβενύμενος. Ξεθωριάζει! Άσε που τα «πηδήματα» είναι ενίοτε, για
να μην πω συχνά, και επικίνδυνα, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλα! 
Η θρησκεία – ποια θρησκεία, - γιατί “θρησκεία”, ως γνωστόν, είναι κι ο Ολυμπιακός! Η
“θρησκεία”, άμα μάλιστα επιδιώκεις “να τη βρεις” σ’ αυτήν σε “ταξιδεύει” σε τόπους υπερ-
βατικούς, εξωπραγματικούς. Είναι σαν μια “ουσία”, που σε “ταξιδεύει” στον Υπερούσιο…
Παρηγοριά σ’ όσους στερούνται τον… επιούσιο (για να κάνουμε και λίγο λογοπαίγνιο). 
Η τέχνη λοιπόν για τον Δημήτρη και μάλιστα η εικαστική. Μαθήτευσε πριν δέκα χρόνια

στην εταιρία εικαστικών τεχνών, στη Γλυφάδα. Και δημιούργησε ένα πλούσιο έργο ποι-
κίλης τεχνοτροπίας, φαντασίας και ομορφιάς. Ζωγραφική, πυρογραφία, σε ξύλο, σε καμ-
βά, σε κεραμικά, στο γυαλί…  
Θαυμάσαμε την πρώτη του έκθεση στο σπίτι του και μας μίλησε με πάθος για το δημι-
ουργικό καλλιτεχνικό έργο. 
Για τους φίλους της τέχνης και του Δημήτρη, τηλέφωνο 6944222932.        Κ. Βενετσάνος

Β3. ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

•  Ίδρυση του 4ου Νηπιαγωγείου Κερατέ-

ας

•  Ίδρυση του 4ου Νηπιαγωγείου Πόρτο

Ράφτη

•  Ίδρυση του 2ου Νηπιαγωγείου Διλό-

φου Βάρης

•  Ίδρυση του Νηπιαγωγείου Κιτσίου

•  Ίδρυση του 7ου Νηπιαγωγείου Αρτέμι-

δας

•  Ίδρυση του 3ου Νηπιαγωγείου Μαρα-

θώνα

•  Ίδρυση του 32ου Νηπιαγωγείου Αχαρ-

νών

•  Ίδρυση του 33ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών

•  Ίδρυση 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης

Επίσης το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανα-

τολικής Αττικής αποφάσισε ομόφωνα να

προτείνει την ίδρυση ΤΕΛ και Γυμνασίου

στην Π. Φώκαια.


