
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 516
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008
1919 “Η κυβέρνηση 

ούτε βιάζεται, 
ούτε εκβιάζεται”

Κώστας Καραμανλής

Ο αγιασμός των υδάτων

στο Ναυτικό Ομιλο Βού-

λας                  Σελίδα 19

“Το μεγάλο Ναι και το 

μεγάλο Όχι στη ζωή μας”
γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Ο ...Πίτερ Παν στην Ονειροχώρα
Γρηγόρης Ρώντας  Σελίδα 7

“Δεν ξεχνώ” - Κύπρος
Σελίδα 7

Υψηλά επιτόκια - Χαράς 

ευαγγέλια για τους καταθέτες

Γιώργος Ναυπλιώτης   Σελίδα 12

Οι αναγνώστες γράφουν 
Σελίδα 13

Η Μαραθώνια φλόγα στην Κίνα

Δεντροφύτευση στη Βάρη

Στρουθοκαμηλισμός
ή εθισμός στη διαφθορά

Η επικάλυψη της εξελισσόμενης, εδώ και

20 χρόνια σήψης της ελληνικής κοινωνίας

με την ένταση και την κορύφωση των τε-

λευταίων επτά χρόνων, δεν είναι δυνατόν

να αποτρέψει την αποσύνθεσή του κοινω-

νικού ιστού και του πολιτικού συστήματος.

Η απόκρυψη της αλήθειας, αποδεικτικών

στοιχείων, παραγόντων, και συντελεστών

στα δρώμενα, καθώς και η προσπάθεια πα-

ραπλάνησης, αποπροσανατολισμού και

υποβιβασμού του μεγέθους του φαινομέ-

νου, η αγωνιώδης προσπάθεια συρρίκνω-

σης και αποχρωματισμού από το μαύρο

της θλίψης χρώμα, στο ροζ των ιδιαίτερων

στιγμών και των πονηρών μειδιαμάτων με

θλίβει, με εξοργίζει και με παροτρύνει να

επανέλθω.

Το ‘να ψέμα φέρνει τ’ άλλο

“Λόγοι υγείας” προβλήθηκαν αρχικά για

την παραίτηση του Ζαχόπουλου και θα

μας καθησύχαζε “γλυκά”, αν δεν μεσολα-

βούσε η απόπειρα αυτοκτονίας του αυτό-

χειρος, η οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα

πώς προκλήθηκε και η οποία με “θεϊκή”

παρέμβαση ή “διαβολική σύμπτωση” ανε-

κόπη η πτώση και απεφεύχθη το μοιραίο.

- Ένα DVD – μία ηλεκτρονική οπτική δι-

σκέτα – τεσσάρων λεπτών, που αναπαρά-

γεται σ’ ένα laptop, σ’ ένα φορητό, δηλα-

δή, υπολογιστή, δεν τα κατάφερε να το

δει ο Διευθυντής Τύπου του Πρωθυπουρ-

γού, ούτε μέσα στο αεροπλάνο, στο ταξί-

δι προς τη Μόσχα έστω, αν και διέθεσε

πολύ περισσότερο χρόνο, για να πάει να

το παραλάβει από το «βυζαντινό» καφε-

νείο του Χίλτον.

Όταν μετά από τέσσερις ημέρες παρεδό-

θη στον ανακριτή απεκρύβη η ταυτότητα

του κομιστή, με την επίκληση του “δημο-

σιογραφικού απορρήτου”! Απόκρυψη της

πηγής όχι για να αποκαλυφθούν οι πυγές*

των προταγωνιστών, ως προϊόν υποκλο-

πής «προσωπικών δεδομένων» και ιδιωτι-

κών στιγμών, που δεν μας αφορούν υγει-

ώς, αυτών καθ’ αυτών, αλλά μόνον ως

προϊόν εγκληματικών ενεργειών, υποκλο-

Σελίδα 19

Σελίδα 10

Μίκης Θεοδωράκης

Μαρία Φαραντούρη
στο Μέγαρο Μουσικής

Σελίδα 5

“Κατέβηκαν” οι τιμές 

στο Κάτω Βακαλόπουλου 

Παράνομες 

οι διαφημιστικές 

πινακίδες
με απόφαση δικαστηρίου

Και  Συνήγορο ΚαταναλωτήΣελίδα 12

Η δυσοσμία των γεγονότων που ταλανίζει το πανελλήνιο εδώ και ένα μήνα, ταλαιπωρεί και τη δική σας

όσφρηση, ώστε είναι και περιττό και επιβαρυντικό, για τις αντοχές μας, να το ενισχύσω με την παρέμβασή

μου. Πραγματικά λοιπόν ήμουν αποφασισμένος να μην ξανασχοληθώ με την… Ζαχοπουλιάδα, τα παρελκό-

μενά της, τα παρα…κλάδια και τις παραφυάδες της.

Οι ρητορικές έως μελοδραματικές αναφορές όμως, κυβερνητικών βουλευτών, στην προσπάθειά τους να ενι-

σχύσουν το ηθικό και να ενθαρρύνουν τους φίλους, τους οπαδούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,

με προβλημάτισε βαθύτατα.

Χορός μεταμφιεσμένων: εκατομμυρίων, σκανδάλων, 

διαφθοράς, σήψης και δυσοσμίας

Συνεχεια στη σελ. 2
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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

Αυθαίρετα κατά συρροήν

στο Κορωπί Σελ. 8

Ακαδημία Αθηνών

Σωστή στάση,  η λύση

για τη μέση Σελ. 17

Ο πρόεδρος Γραμματικού
απαντά σε δημοσίευμα

Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     3/2/1994

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ αρ. πρ. 616

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Προς Μαργαρίτα Αποστολίδου κλπ.

Τμήμα Προστασίας Ανδρέα Λαζαράκη 49, Γλυφάδα

Ταχ. Δ/νση: Γούναρη 60 - 153 42 Κοιν. Δασονομείο Κορωπίου,

Ταχ. Αγ. Παρασκευής 153 10, Τ.Θ. 60-204 Κορωπί

Πληροφορίες ΔασάρχηςΤηλ. 210-6396582

Θέμα Απάντηση επί αιτήσεως

Σχετ. 60/26-1-94 αναφ. Δασον. Κρωπίας.

Απαντώντας στην από 21/1/94 αίτησή σας, σας πλη-

ροφορούμε ότι η έκταση που βρίσκεται στη θέση Κα-

κοβέντι περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας Κορωπίου,

ως εμφανίζεται στο από Ιανουάριο 1994 τοπογραφικό

διάγραμμα του Μηχανικού κ. Δημ. Κιούση με στοιχεία

ΒΓΔΕΗ.Β και ΑΖΕΗΒΑ κλιμ. 1:500, εμβαδού 871,90 τμ.

Καθώς και στο με αριθμό 12057/99 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Όλγας Παπατσούνη δεν εποπτεύο-

νταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα από τη Δασική

Υπηρεσία στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας.

Επειδή δεν έχει καταρτισθεί ακόμα Δασολόγιο, προς

πλήρη διασφάλισή σας, όσον αφορά τον χαρακτήρα

της εκτάσεως και το αν προστατεύεται πράγματι ή όχι

από το πλαίσιο προστασίας των δασών και των δασι-

κών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Ν. 998/79, δύνασθε

να κινήσετε τη διαδικασία αρθρ. 14 ν.998/79, υποβάλ-

λοντας σχετικό αίτημα Σ.τ.Ε. Ολ. 1038/88.

Το παρόν έγγραφο δεν επέχει θέση βεβαιώσεως ανυ-

παρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου, δύνασθε όμως να

κάνετε χρήση του ενώπιον οιασδήποτε αρχής, όσον

αφορά την πιστοποίηση του χαρακτήρα της εκτάσεως.

Ε.Ν.

Ο Δασάρχης 

Νικ. Παπακώστας

Δασολόγος

Συνέχεια από τη σελ. 1

πής και εκβιασμού κι από ποιον
αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου, ως κοι-
νωνικό επιπλέον φαινόμενο αη-
θείας, αηδίας, ψυχικού κατανα-
γκασμού της εξουσίας επί του
εξουσιαζομένου, εξαναγκασμού
και διάπραξης μοιχείας και πορ-
νείας, κατά τον Γουσταύο Λε-
μπόν1.
Αυτές τις αποχρώσεις του «ροζ»
δεν θέλουν να τις βλέπουν όσοι
βολεύονται με το γλυκό κι απαλό
του χρώμα. Ως γνωστόν, ακόμη κι
ένας πάνθηρας είναι συμπαθής,
αν είναι ροζ.

Η ακολουθία του ψεύδους

συνεχίζεται

Κάποια στιγμή τα πράγματα βαί-
νουν και βγαίνουν εκτός ελέγ-
χου. Ανακατεύονται δημοσιογρά-
φοι, ξεφεύγουν λέξεις, αναδει-
κνύονται συγκρούσεις, πυορρούν
πικρίες και αγανακτήσεις. Απο-
σφρραγίζονται ή υπερχειλίζουν
οχετοί.
Από κει που απολάμβαναν τη σα-
μπάνια τους στη μπανιέρα κι οι
δυο, κάτι μαύρες σακούλες με 5
εκατομμύρια ευρώ (ένα δισεκα-
τομμύριο, επτακόσια τέσσερα
εκατομμύρια δρχ., περίπου, δηλα-
δή)2 βρέθηκε να καταθέτει δημο-
σιογράφος, ο ένας εκ των δύο, κι
ο άλλος ν’ αφρίζει, όχι ως σαπού-
νι, αλλά ως «απολυμένος εκδό-
της» και να βγάζει μαζί με τις ιρι-
δίζουσες πομφόλυγες (σαπουνό-
φουσκες) και φίλους του βουλευ-
τές της Ν.Δ. και έμπιστους του
Πρωθυπουργού σε καίρια ελε-
γκτικά πόστα, ως πιθανούς
εμπλεκόμενους σε συναλλαγή:

«Κάτω από το τραπέζι», «να πέ-
σει στα μαλακά» κλπ.,κλπ.
Βέβαια, για όλα αυτά, «δεν υπάρ-
χει πολιτικό θέμα», μόνο ροζ, για
την κυβέρνηση και τους βουλευ-
τές της Ν.Δ. (πλην Μανώλη, Τα-
τούλη, κλπ.).
Είπαμε, η κατάσταση είναι εκτός
ελέγχου.

Ο …Παϊτέρης, 

“κάποιος” Θεοδωράκης!...

Οι συνδικαλιστές 

και τα επιδόματα 

του πολιτισμού!

Οι Δημοσιογράφοι τα ψάχνουν κι
όταν είναι ακέραιοι – και κάποιοι
είναι – βγάζουν Πρόεδρο Δημο-
κρατίας. 
Κάνει έτσι, ο Σπύρος Καρατζαφέ-
ρης προχθές3 και βγάζει έναν τό-
μο με μηχανογραφημένες κατα-
στάσεις επιδοτούμενων – από τα
«ειδικά κονδύλια» του Υπ. Πολιτι-
σμού και είναι σαν ν’ ανοίγει το
καπάκι της κατσαρόλας που βρά-
ζει κουνουπίδι. Τόσο λίγο… συνη-
θισμένη δυσοσμία, έως και εύο-
σμη για  ορισμένους. Όπως για
τους παριστάμενους συνδικαλι-
στές του Υπουργείου Πολιτισμού
που θεωρούν “νόμιμη και νομότυ-
πη” την απάτη που διαπράττει ο
εκάστοτε Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου, εις βάρος των
Ελεγκτικών μηχανισμών του δη-
μοσίου, όταν υπογράφει και εκτα-
μιεύει κονδύλι δεκατεσσάρων
εκατομμυρίων ευρώ, υπέρ του
Ταμείου Αλληλοβοήθειας των
9.000 υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου, με την αιτιολογία «…για τη
διοργάνωση πολιτιστικών Συνε-
δρίων, Σεμιναρίων και πάσης φύ-

σεως πολιτιστικών εκδηλώσεων»
που καταλήγει ως μηνιαίο επίδο-
μα 130 ευρώ των υπαλλήλων
“από το παράθυρο”.
“…”
Αλλά και οι “ημέτεροι” καλλιτέ-
χνες δεν μένουν παραπονεμένοι.
Ο τραγουδιστής και πολιτευτής
της Νέας Δημοκρατίας Βασ. Παϊ-
τέρης χρηματοδοτείται με 65.000
ευρώ, ο Τουρνάς, επίσης πολιτευ-
τής της Ν.Δ. με 130.000. Κάποια
Μάρα Θρασυβουλίδου με 45.000
και πάει λέγοντας.
Σύλλογοι, ΜΚΥΟ κλπ. κατά τη
βούληση του εκάστοτε Ζαχόπου-
λου. Συνηθισμένα πράγματα. Στα-
διακή εξοικείωση με τη δυσοσμία
της τουαλέτας, ιδιαίτερα αν τα…
προϊόντα είναι δικά μας.
Ο στημένος διαγωνισμός για την
πρόσληψη 148 υπαλλήλων «με
προεπιλογή» από τους 21.000
υποψηφίους – από τους οποίους,
μάλιστα, εισέπραξαν και 210.000
ευρώ, έστω κι αν ακυρώθηκε από
τον Λιάπη. Μπράβο του!
Η κόντρα ΑΣΕΠ και κυβέρνησης,
για την πρόσληψη 400 αρχαιοφυ-
λάκων με επιλογή. Ψιλοπράγμα-
τα!

Όλα αυτά που έχουν αναδειχθεί
μέχρι τώρα, όπως «πειραγμένα»
DVD, γιατί με όσα ψιθυρίζουν στη
Ν.Δ. περιείχαν κομπορριμοσύνες
του Ζαχόπουλου που έθιγαν τον
Πρωθυπουργό και το στενό του
περιβάλλον, ασυγχώρητες και
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
και προσπάθεια επικάλυψης. Ανε-
ξέλεγκτη διαχείριση δημοσίου
χρήματος – εξαπάτηση του δημο-
σίου από το… δημόσιο. Παράνο-
μες επιδοτήσεις.

Ναι, παράνομες, επί της ουσίας,

όταν επιδοτούνται οι πολιτευτές

Παϊτέρηδες και Τουρνάδες και

κλείνει η ορχήστρα του Μίκη Θε-

οδωράκη, γιατί της χρωστάει το

Υπ. Πολιτισμού 900.000 ευρώ!

Ε, αυτά όλα κι άλλα πολλά, δεν

είναι ροζ! Είναι μπλε νουάρ, μαύ-

ρα κι άραχνα!

Σημείωση: 
Κάποιος “φίλος” μας δήμαρχος, θα

έλεγε ότι “όλα αυτά τα λέμε” γιατί

δεν «επιδοτηθήκαμε» κι εμείς από

τις κρατικές διαφημίσεις του ΟΠΑΠ

και άλλων ελεγχόμενων από το δη-

μόσιο, οργανισμών, όπως ε.π. η

εφημερίδα της οποίας εκδότρια φέ-

ρεται η κόρη πρωτοκλασάτου βου-

λευτή της Ν.Δ. και πάρα πολλές

γνωστές και άγνωστες φυλλάδες

και λιβανιστήρια της περιοχής.

(Ελάχιστες δικαιολογημένες εξαι-

ρέσεις δεν τις συμπεριλαμβάνω

στους χαρακτηρισμούς).

Τελευταία ευκαιρία του

Καραμανλή

Τέλος, είχα ολοκληρώσει το άρ-

θρο μου, όταν δήλωνε ο Πρωθυ-

πουργός Κώστας Καραμανλής

την Παρασκευή στη Βουλή, γνω-

στοποιώντας και τα μέτρα που θα

λάβει για την πάταξη της διαφθο-

ράς – όπως δημοσιοποίηση των

επιχορηγήσεων κλπ. – ότι “η κυ-

βέρνηση αυτή ούτε βιάζεται, ού-

τε εκβιάζεται”.

Καλή είναι η παρήχηση, αλλά όχι

συμβατή ως προς την ταχύτητα,

με προηγούμενες, σχετικά πρό-

σφατες, εξαγγελίες.

Ο Κώστας Καραμανλής δείχνει

να θέλει. Καιρός ν’ αποδείξει ότι:

και μπορεί! Θαρσείν χρη…

–––––––––––
* πυγός = τα οπίσθια

1) «Τα κατά συνθήκην ψεύδη» κεφ. Το ψεύ-

δος του γάμου, όπου χαρακτηρίζει ως πορ-

νεία κάθε ερωτική συνεύρεση, ακόμη και το

γάμο που αποσκοπεί στο οικονομικό όφε-

λος και την κοινωνική άνοδο.

2) 5.000.000 ευρώ, δηλαδή όσα πήρε ο  Ελ-

ληνικός Ερυθρός Σταυρός ενίσχυση από το

κράτος, για να πληρώσει τους ασφαλιστι-

κούς οργανισμούς.

3) Extra “To xpress του μεσονυκτίου” 2.00

μετά το μεσονύκτιο της Τετάρτης 16.1.08.

Το ΚΑΠΗ της Βούλας άνοιξε

Η κατακραυγή των μελών, η επισήμανση και έντονη προ-

βολή του θέματος από την ΕΒΔΟΜΗ και η λογική, που τε-

λικά πρυτάνευσε στη Δημοτική Αρχή, οδήγησαν στην επα-

ναλειτουργία του εντευκτηρίου του ΚΑΠΗ Βούλας.

Οπως μάθαμε, δόθηκε προσωρινή λύση με απόσπαση ερ-

γαζόμενης από τη Δημοτική Επιχείρηση, έως ότου δοθεί

οριστική λύση με πρόσληψη εργαζόμενου.

Ληστεία

στην Probank
Ληστεία έγινε στο υποκατά-

στημα της Pro bank στη Βού-

λα την Τετάρτη 16/1.

Ο δράστης ακινητοποίησε πελά-

τες και υπαλλήλους με όπλο και

αφαίρεσε από το ταμείο άγνω-

στο  ποσό. Διέφυγε πεζός…

Στρουθοκαμηλισμός
ή εθισμός στη διαφθορά
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www.ebdomi.com
επισκεφθείτε τη νέα μας

ιστοσελίδα
πλούσια, δυναμική, ενημερωτική

στείλτε μας τη γνώμη σας
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8ήμερο οδοιπορικό στα παράλια 

της αλησμόνητης Μ. Ασίας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφάσισε τη διοργάνωση

οδοιπορικού στις αλησμόνητες πατρίδες της Μι-

κράς Ασίας. Παράλληλα με τη γνωριμία των πα-

τρογονικών μας εστιών, το οδοιπορικό αυτό, θα

βοηθήσει στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας.

Πληροφορίες 210 6519.501 – 6974987890

Locksmith

Μία σειρά εκδηλώσεων έχει

προγραμματίσει ο Ομιλος, που

πραγματοποιούνται κάθε Πέ-

μπτη στις 7 μ.μ. στο ξενοδο-

χείο “Congo Palace” (Βασ. Γε-

ωργίου Α’ 75 & Δούσμανη Γλυ-

φάδα).

Ετσι την  Πέμπτη 24 Ιανουαρί-

ου: “Σκωπτική ποίηση εκ μυ-
θολογίας (Πάρισα-Ισόκωλα) με

ομιλητή τον Κωνσταντίνο Κο-

ραξή, ποιητή και λογοτέχνη.

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου: Κοπή

της βασιλόπιττας με μουσικό

πρόγραμμα. Η πρόεδρος Νότα

Θεοδωρακάκου-Ζόμπολα θα

αναφερθεί στην πνευματική

δημιουργία των μελών του

Ομίλου.

Πληροφορίες στην πρόεδρο

Νότα Θεοδωρακάκου - Ζόμπο-

λα 210 9626.429 και τη γεν.

Γραμματέα Αννα Κατίκα στο

210 9622.181

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πρόγραμα εκδηλώσεων

Ένας φόνος, ένας αθώος κατηγορούμενος και πολλοί κα-

τάσκοποι... Σε κάνει να γελάς, να τρομάζεις, να ξαφνιάζε-

σαι! Ένα θρίλερ σκέτη κωμμωδία, σκηνοθετημένο από τον

Κωστή Τσώνο. 

Τα 39 σκαλοπάτια είναι μια ιστορία κατασκοπίας του John

Buchan που έγινε παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία

το 1935 σε σκηνοθεσία

Hitchcock και πήρε το βρα-

βείο “Λώρενς Ολίβιε” της

καλύτερης κωμωδίας 2007.

Ευρηματικότητα! Αυτή τη

λέξη θα χρησιμοποιούσα

για να χαρακτηρίσω την πα-

ράσταση.

Με λίγα σκηνικά αλλά πολ-

λές σκηνικές εναλλαγές (η

σκηνή μετατρέπεται σε δω-

μάτιο, ύπαιθρο, σταθμό τρέ-

νου, γέφυρα κτλ), με μόνο 4

ηθοποιούς αλλά πάνω από

139 ρόλους να υποδύο-

νται... ο θεατής αφήνεται

στο έλεος της σωματικής

έκφρασης των ηθοποιών, των ήχων και της εικόνας. 

Η πρεμιέρα έγινε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και την τίμη-

σαν με την παρουσία τους πλήθος καλλιτεχνών και δη

ηθοποιών, οι οποίοι έμειναν φανερά ευχαριστημένοι από

την παράσταση αλλά και από τις ερμηνείες των 4 πρωτα-

γωνιστών, που με την έντονη σκηνική δραστηριότητά τους

έκαναν σαφές ότι στο θέατρο,

ο άνθρωπος έχει τον πρώτο

ρόλο.

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Λάμπρος Τσάγκας, Φώτης Κέπε-

λης, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκη Παλ-

ληκαράκη.

Πέμπτη και  Παρασκευή: 9.15μ.μ

Σάββατο : 6.15μ.μ & 9.15 μ.μ 

Κυριακή : 8μ.μ

Θέατρο Κνωσός

Πατησίων 195 & Κνωσού 11 

(στάση Καλιφρονά), τηλ.:210-

86770 70, 862 44 63

Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Τα 39 Σκαλοπάτια”
Ένα θρίλερ, σκέτη κωμωδία!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ  
ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡA  

29 Γενάρη έως 3 Φλεβάρη 

αμαδρυάδες 2008  

θα γράφουμε,  θα σκηνοθετούμε και θα παίζουμε τις
δικές μας ιστορίες, δίπλα στο τζάκι βλέποντας την
χιονισμένη λίμνη, στα τέλη του Γενάρη του 2008 και
τόσες… αμαδρυάδες παρέα” 
Θεατρικό Εργαστήρι Καρδίτσας Εκπαιδευτικών 

Γ. Καφφέ 26,  431 00  Καρδίτσα 

κιν.:  6974958683,    τηλ.:  2441023025

ιστοσελίδα: www.theatrokar.gr  

e-mail: theatrokar@sch.gr     theatrokar@yahoo.gr    

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΟΙ του ΠΙΚΠΑ”

ΒΟΥΛΑΣ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο Σύλλογος οργανώνει εκδήλωση για τον ερχομό του
νέου έτους και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
στις 21 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στο
Ξενοδοχείο “Οαση” (Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα). Οπως
πάντα η πρόσκληση είναι προσφορά του Συλλόγου.

Βασιλόπιτα στον Εξωραϊστικό 

& Αθλητικό Σύλλογο Βάρκιζας

Ο  εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας θα κόψει την
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου στις 11 το πρωί στο κέντρο “Καστελόρι-
ζο” στη Βάρκιζα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη

22940 98500 | www.apopeires.gr 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Νέας Μάκρης φιλοξενεί για

ένα διήμερο το Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημι-

ουργών Φιλμ & Βίντεο Πάτρας. Θα προβληθούν όλες οι

βραβευμένες ταινίες. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, στις

9 το βράδυ: οι ταινίες του ελληνικού τμήματος και την ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, στις 8 το βράδυ: οι ταινίες του

διεθνούς τμήματος. Οι προβολές θα γίνουν στις Πολιτι-

στικές Απόπειρες. Είσοδος ελεύθερη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ  23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 21:15 στο Σινε ΑΛΙΚΗ:

«OLD BOY», του Τσαν-Γουκ Παρκ, Κορέα 2005

Ταινία εκδίκησης που φέρνει στον νου τόσο την αρχαία

ελληνική τραγωδία όσο και τις τραγωδίες του Σαίξπηρ,

που παρασύρει τον θεατή στην οδυνηρή πορεία της, κρα-

τώντας τον καθηλωμένο στη θέση του. Ο Παρκ φτιάχνει

μια ταινία βουτηγμένη σε μια σκοτεινή καφκική ατμό-

σφαιρα, αντλώντας ταυτόχρονα από τις ταινίες μυστηρί-

ου, χρησιμοποιώντας έξυπνες ανατροπές, ως το απρό-

σμενο λαμπρό φινάλε.

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 20:30 στις Απόπειρες: 

«ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ»
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με καλεσμένο στις

Απόπειρες τον γνωστό φιλόλογο, συγγραφέα και κριτικό

λογοτεχνίας Νικήτα Παρίση. Μερικά από τα τελευταία

έργα του είναι: Δοκίμια ερμηνευτικής ανάγνωσης και με-

λέτες για τον Ελύτη, τον Καβάφη, τον Παπαδιαμάντη.

Κριτικές Δοκιμές. Λεξικό λογοτεχνικών όρων.
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30, 31 Ιανοουαρίου, Αίθουσα Φίλοι της Μουσικής

Διήμερο Αφιέρωμα στον κορυφαίο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με

τέσσερις Κύκλους Τραγουδιών του εμπνευσμένων από την ελληνική

και την παγκόσμια ποίηση. Κύκλων που ταυτίστηκαν με τη λυρική φω-

νή της Μαρίας Φαραντούρη, η οποία και θα τους ερμηνεύσει συνο-

δευόμενη από τον Χρήστο Θηβαίο. Συμπράττει η Σύγχρονη Ορχή-

στρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πυλαρινού.

Ο κύκλος τραγουδιών υπήρξε η αιχμή της μέχρι σήμερα πολύμορφης

δημιουργικής προσφοράς του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεο-

δωράκη.  Ενενήντα τέσσερις κύκλοι τραγουδιών – λαϊκών και λόγιων

- έχουν καταγραφεί στην εργογραφία του, ορίζοντας ένα χρονικό

φάσμα εξήντα επτά χρόνων  (1939 – 2006). Τέσσερις από αυτούς δο-

μούν το πρόγραμμα δύο συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 30 και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην

Αίθουσα Φίλων της Μουσικής. 

Οι Κύκλοι «Οδύσσεια» και «Ένας Όμηρος» περιλαμβάνονται στο

πρόγραμμα και των δύο συναυλιών. Ο πρώτος – που είναι κι ο πιο

πρόσφατος του συνθέτη - αφορά στη δημιουργία 14 τραγουδιών (Δί-

πλα στη θάλασσα, Το τραγούδι των συντρόφων, Ναυαγός, Το τρα-

γούδι των Σειρήνων, Στον Κάτω Κόσμο, Στην Καλυψώ, Η ωραία Ελέ-

νη, Κίρκη, Σαν το θηρίο, Ο έρωτας θεός, Θάλασσα μάγισσα, Στη Ναυ-

σικά, Το τραγούδι της Πηνελόπης, Χωρίς ταυτότητα), σε ποίηση Κώ-

στα Καρτελιά. Εμπνευσμένος από επεισόδια της Οδύσσειας, ο στι-

χουργός μεταφέρει με τρόπο σημερινό, μυθικές εικόνες του παρελ-

θόντος στο παρόν στις οποίες ο κορυφαίος συνθέτης ανταποκρίθηκε

με άμεση και λιτή μουσική. Ο κύκλος τραγουδιών «Οδύσσεια»  δι-

σκογραφήθηκε το 2007 σε ενορχήστρωση της Ιρίνας Βαλεντίνοβα

με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη. 

Ακολουθεί ο Κύκλος «Ένας Όμηρος», ο οποίος καταλαμβάνει εξέ-

χουσα θέση ανάμεσα στη μουσική την οποία συνέθεσε για το θέατρο

τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60. Πρόκειται για μουσική που

έπλασε για το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα και επαναστάτη Μπρέ-

νταν Μπήαν (1923-64) «Ένας όμηρος», δεκαπέντε τραγούδια και μια

οργανική εισαγωγή (Ήταν 18 Νοέμβρη, Το γελαστό παιδί, Άνοιξε λί-

γο το παράθυρο, Δεν έχει η γη, Δεν έχει θέση, Δεν παίρνει εδώ κα-

νείς, Διαβάζεις στην Αγία Γραφή, Τον Σεπτέμβριο θυμάμαι, Θα σου

δώσω ένα τόπι χρυσό, Θες να ζεις απ’ τις γυναίκες, Είμαι Άγγλος

νιος και τυχερός, Λατρεύω το σωτήρα μου, Θα σου στείλω μάνα, Της

κόλασης καμπάνες, Η Λαμπρή) που έμελλε να αποτελέσουν έναν

από τους δημοφιλέστερους Κύκλους του. 

Τη συναυλία της 30ης Ιανουαρίου θα κλείσει ο «Κύκλος Φαραντού-

ρη». Ένας Κύκλος έξι τραγουδιών σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Δημή-

τρη Χριστοδούλου, Τάσου Λειβαδίτη και Γεράσιμου Σταύρου, Κύκλος-

δώρο στην «ιέρεια» του, Μαρία Φαραντούρη και προορισμένος να

αναδείξει το λυρικό χαρακτήρα της φωνής της. Πρόκειται για τα: Τ’

όνειρο καπνός(Νίκος Γκάτσος), Στου κόσμου την ανηφοριά (Νίκος

Γκάτσος), Το εκκρεμές (Νίκος Γκάτσος), Κουράστηκα να σε κρατώ

(Δημήτρης Χριστοδούλου), Πήρα τους δρόμους τ’ ουρανού (Τάσος

Λειβαδίτης), Ο ίσκιος έπεσε βαρύς (Γεράσιμος Σταύρου). 

Τη θέση του «Κύκλου Φαραντούρη» θα πάρει στις 31 Ιανουαρίου ο Κύ-

κλος-δώρο στη μεγάλη ερμηνεύτρια ο οποίος στόχευε – αυτή τη φορά -

στην ανάδειξη του επικού χαρακτήρα της φωνής της: «Η Μπαλάντα του

Μαουτχάουζεν» σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη. Του θεατρικού συγ-

γραφέα που βίωσε οδυνηρά τη φρίκη του πολέμου, ως κρατούμενος του

στρατοπέδου συγκεντρώσεως Μαουτχάουζεν. Πρόκειται για Κύκλο τεσ-

σάρων τραγουδιών (Άσμα Ασμάτων, Αντώνης, Ο δραπέτης, Άμα τελειώ-

σει ο πόλεμος) τα οποία αποτέλεσαν κι αποτελούν έναν εξαίσιο ύμνο

στον έρωτα και την πίστη στη ζωή. Τα τραγούδια που στηρίχθηκαν σε

τέσσερα ποιήματα του συγγραφέα του πεζογραφήματος «Μαουτχάου-

ζεν», ερμήνευσε για πρώτη φορά η Μαρία Φαραντούρη στις 10 Ιανουαρί-

ου 1966 σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας, με τις κατευθυντήριες οδηγίες

του συνθέτη. Η πρώτη δισκογράφηση του Κύκλου «Η μπαλάντα του Μα-

ουτχάουζεν» συμπεριλάμβανε και τον «Κύκλο Φαραντούρη». Με τη δι-

σκογραφική αυτή έκδοση γνώρισε ουσιαστικά στο πανελλήνιο ο Μίκης

Θεοδωράκης τη νεαρή τραγουδίστρια, η οποία αμέσως καθιερώθηκε.

Σχετικά πρόσφατα ο Κύκλος «Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν» δισκο-

γραφήθηκε σε μια απρόβλεπτη τρίγλωσση εκδοχή, από τρεις διαφορετι-

κές  τραγουδίστριες και με τρεις διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις:

η Μαρία  Φαραντούρη ερμήνευσε τα τραγούδια στα ελληνικά, η Ελινόαρ

Μοάβ-Βενιάδη στα εβραϊκά και η Νάντια Γουάινμπεργκ στα αγγλικά. 

Μίκης Θεοδωράκης

Μαρία Φαραντούρη

Μαζί, για 4 Κύκλους Τραγουδιών

Πρόγραμμα διατροφικής

αγωγής στη Βουλιαγμένη

Ο Δήμος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Χαροκό-

πειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΦΑΑ και το Παν/μιο Αθηνών, θα

πραγματοποιήσει Πρόγραμμα Διατροφικής Αγωγής, που

θα περιλαμβάνει ομιλίες για τη μεσογειακή διατροφή,

γενικές βιοχημικές εξετάσεις, αξιολόγηση φυσικής κα-

τάστασης, αξιολόγηση φυσικής μυικής ισχύος καθώς και

πελματογράφημα των μαθητών του Δημοτικού Σχολεί-

ου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 19 Ιανουαρίου έως

24 Φεβρουαρίου ανάλογα με την τάξη στην οποία φοι-

τούν οι μαθητές.

Πληροφορίες και συμμετοχές στον υπεύθυνο Dr Παν.

Κουλουβάρη 6944353201, Δημ. Σχολείο 210 8960051

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

1ο Σύστημα Προσκόπων

Παλλήνης

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παλλήνης κόβει την πίτα του

για τη νέα χρονιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μεζεδοποτείο «ΜΑΡ-

ΜΙΤΑ», οδός Μπότσαρη 27 Παλλήνη, την Κυριακή  27 Ιανου-

αρίου 2008 και ώρα 13.00.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν πώς περνούν οι πρόσκοποι

"πάνω στα ψηλά βουνά", αλλά και πώς διασκεδάζουν στο

όμορφο περιβάλλον της "Μαρμίτας", μπορούν να προμηθευ-

τούν προσκλήσεις που κοστίζουν - με πλήρες φαγητό και πο-

τό - 15 € για τους ενήλικες και 10 € για τα παιδιά.

Πληροφορίες στην Εστία του 1ου Συστήματος κάθε Κυ-

ριακή πρωί (Εθν. Αντίστασης 35) ή στο τηλέφωνο 693-

8074607.

Βασιλόπιτα στη Νομαρχία

Η Νομαρχία θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλό-
πιτα την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 1 το μεση-
μέρι, στη Νομαρχία (17χλμ. Λ. Μαραθώνος).

Βασιλόπιτα του Δήμου Κρωπίας

Ο Δήμος Κορωπίου   θα κόψει την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα του, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις  11 το
πρωί στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου.

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ για το 

μητροπολιτικό πάρκο 

του Ελληνικού
τριήμερο εκδηλώσεων

Στις 18, 19 και 20 Ιανουαρίου οργανώνεται στο πρώην δυ-

τικό αεροδρόμιο με πρωτοβουλία των τεσσάρων Δήμων

(Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού) που

αποτελούν την ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ το 1ο FORUM για το μη-

τροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού και το περιβάλλον. Ένα

σημαντικό τριήμερο εκδηλώσεων (συναυλίες, δενδροφύ-

τευση, επιστημονικές συζητήσεις, παρουσίαση της δρά-

σης των αστικών κινημάτων) στο οποίο συμμετέχουν η

Υπερνομαρχία Αθηνών Πειραιώς, η Νομαρχία Αθηνών, η

ΤΕΔΚΝΑ, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Γεωπονικό Πανε-

πιστήμιο, το Τ.Ε.Ε., ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το

Ε.Κ.Α και δεκάδες οικολογικές οργανώσεις και κινήσεις

πολιτών. 

Από κοινού εκδήλωση

Εξωραϊστικοί Σύλλογοι Λουτρού-Καισαρείας και Εργατι-

κών Κατοικιών “Αγιος Δημήτριος” και “Γρηγόρης Λα-

μπράκης” οργανώνουν εκδήλωση με την κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στα γραφεία

του Συλλόγου “Γρ. Λαμπράκης” (Δερβενακίων 2 Παλλήνη).

Το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης σε συνεργασία με το 1ο Γραφείο

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής οργανώνουν

σεμινάριο - συνάντηση με τον Συνήγορο του Παιδιού Γεώρ-

γιο Μόσχο, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών

του 1ου Γυμνασίου Παλλήνης (16χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη) την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:  

Τα δικαιώματα των παιδιών

Επιλυση συγκρούσεων και διαφορών στο σχολείο

Προτάσεις του Συνήγορου του Παιδιού για δραστηριότη-

τες των εκπαιδευτικών

Τα δικαιώματα των παιδιών 
Επίλυση συγκρούσεων και διαφορών στο σχολείο

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ
Καραολή & Δημητρίου 5, Μαρκόπουλο 

τηλ.: 2299 0 40803 (7.00 - 9.00μ.μ.) φαξ: 2299 0 63728   

Παραστάσεις για Σχολεία: 

Καθημερινά  μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων.

Παραστάσεις για το Κοινό: 

Κάθε Κυριακή  έως Κυριακή των Βαΐων 12 το μεσημέρι.

Τιμή εισόδου: 12 ευρώ, ειδική τιμή για σχολεία και

γκρουπ.

Βασιλόπιτα του Δήμου Βούλας

Ο Δήμος Βούλας και ο Σύλλογος Εργαζομένων του
Δήμου θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους,
την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 12.30 το πρωί
στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ιωνία”.
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Τελικά είναι δύσκολο να είσαι

σταθερός στην επιλογή  των θε-

μάτων  σου.  Ιδιαίτερα όταν η

επικαιρότητα τρέχει. Και  όχι

μόνο αλλά και επαναλαμβάνε-

ται. Επαναλαμβάνεται ειπωμέ-

νη, γραμμένη και διαβασμένη

από τη σοφία της εφηβείας, που

την έκανε  αρχικά “πιστεύω” της

αλλά μετέπειτα όργανό της και

εργαλείο  για επιβίωση σε βά-

ρος των άλλων.  Έτσι λοιπόν

αναγκάζεσαι να παραμερίζεις

έτοιμα άρθρα και να φέρνεις άλ-

λα στην επιφάνεια, όταν τα κα-

λεί η καθημερινότητα.

Αυτές τις μέρες ξαναδιάβασα

τον Βίλχεμ Ράιχ. Εκείνο το

“Ακου ανθρωπάκο”  που στα

φοιτητικά μου χρόνια, τόσο δα

βιβλιαράκι,   το κρατούσα παρα-

μάσχαλα και παρίστανα τον δή-

θεν ανήσυχο και προβληματι-

σμένο νέο...

Ο Αυστριακός Βίλχελμ Ράιχ

γιατρός και ψυχαναλυτής φιλό-

σοφος και ανήσυχος επαναστά-

της της εποχής του, λέγεται ότι

ζήτησε   να χαράξει νέα πορεία

στον άνθρωπο, που να φωτίζε-

ται από σεβασμό στη συνειδη-

σιακή του ύπαρξη και μόνο. Μέ-

λος του αυστριακού Κομμουνι-

στικού κόμματος  και μέλος της

Διεθνούς Εταιρείας Ψυχανάλυ-

σης,  αποβλήθηκε το 1934 και

από τα δύο. Στις Η.Π.Α.  όπου

μετανάστευσε, κατηγορήθηκε

για αισχροκέρδεια και έμεινε

στη φυλακή  μέχρι το θάνατό

του (1897 Αυστρία - 1957 Πεν-

συλβάνια Η.Π.Α ).

Στη φυλακή  αναπολεί γεγονό-

τα,  αναθυμάται συμβάντα,  ανα-

ζητά λύσεις και σκέφτεται με

δέος, το πόσο η σκληρή πραγ-

ματικότητα,  μπορεί να εκμηδε-

νίσει  την   όποια από το άτομο

επιζητούμενη ευτυχία. Στο αν-

θρώπινο πρόσωπο του  φιλόσο-

φου και συγγραφέα,  δεν έχω

εντρυφήσει ιδιαίτερα· γι’ αυτό

και δεν ξέρω πολλά. Έχω διαβά-

σει όμως την καταγγελία του

ανθρώπου. Στο βιβλίο του  “Ο

ανθρωπάκος”, παλεύει με τον

ίδιο του τον εαυτό σε ένα κα-

ταιγισμό  παραλείψεων στην

πορεία ζωής σε μια αναζήτηση

εκείνου του  “Che fece …il gran

rifiutο”, του “Ναι ή Όχι” της κα-

βαφικής ωριμότητας του παρμέ-

νου από τη Δαντική σοφία.  Και

σε κάποια στιγμή αναφωνεί

«Με ποιό δικαίωμα εγώ, κάνω

κήρυγμα!»

«Επί  25 χρόνια - ομολογεί   ο

“ανθρωπάκος” - υπερασπίζομαι

γραπτά και προφορικά το δίκαιο

και το δικαίωμα στην ευτυχία.

Κατέκρινα την ανικανότητά σου

– λέει στον εαυτό του -  να καρ-

πώνεσαι την ευτυχία  και εκείνο

που σου ανήκει. Κερδίζεις την

ελευθερία σου μα δεν μπορείς

να τη διασφαλίσεις για τον εαυ-

τό σου, ούτε για τους άλλους.

Βουλιάζεις κάθε μέρα. Είσαι δε-

σμώτης του εαυτού σου· σκλά-

βος υπεύθυνος για τον εαυτό

σου. Σου λένε πως ο Κάιζερ ο

Τσάρος, ο Πάπας, ο Φορντ, ο

Κρούπ, είναι δυνάστες. Σε πεί-

θουν πως ο Ναπολέων, ο Μου-

σολίνι, ο Χίτλερ, ο  Στάλιν   εί-

ναι σωτήρες· είναι ελευθερωτές

του εαυτού σου. Ψέματα! Εσύ

μόνο μπορείς να γίνεις ο ελευ-

θερωτής του εαυτού σου».

Ξαφνικά “ο άλλος άνθρωπος” -

ο άλλος εαυτός του -  εξανίστα-

ται και παίρνει τη θέση του: 

«Πές μου επί τέλους - δηλώνει

– τι θέλεις. Θέλεις  να  παραμεί-

νεις ανθρωπάκος ή να γίνεις με-

γάλος άνθρωπος; Να γίνεις

πλούσιος εργατοπατέρας, πρό-

εδρος φιλοπτώχου,  πολιτικός

και μάλιστα χωρίς να αναλαμ-

βάνεις καμιά ευθύνη για κοινω-

νικά έργα, οικιστικούς καταυλι-

σμούς, υγιειονομικές φροντί-

δες,  περίθαλψη και προστασία

αδυνάτων ανέργων και προσφύ-

γων. Καμιά ευθύνη για επιστη-

μονικές   έρευνες κ.λ.π.

»Τα μεγάλα ανθρωπάκια, που

αποκτούν το κύρος τους  από

τον Μεγάλο Άνθρωπο καταλαμ-

βάνουν καίριες θέσεις στην οι-

κονομία, στη διπλωματία, στην

κυβέρνηση,  τέχνες  επιστήμες

και λοιπές εξουσίες. Εσύ παρα-

μένεις εκεί που ήσουν  εξ αρ-

χής: κακομοίρης και ρακένδυ-

τος στο βούρκο  για χάριν του

κοινωνικού συνόλου, πέστο Σο-

σιαλισμού ή Γ΄Ράιχ. Μέχρι την

πτώση και τον ερχομό του και-

νούργιου Αφέντη. 

Εσύ.. Εσύ.. Εσύ..  ενώ Εγώ…

Εγώ… Εγώ…»

Και η επωδός… «Ετούτα τα με-

γάλα ανθρωπάκια – μάθε το επι-

τέλους - δεν γεννήθηκαν στα

χρυσάφια και επαύλεις. Αναδύ-

θηκαν από τις δικές σου τάξεις.

Τη δική σου τάξη, που την ξέχα-

σαν·  την τάξη του μεροκάματου

και του μόχθου την τάξη της

αγωνίας και της  αξιοπρέπειας».

Έχουν περάσει δεκάδες χρόνια

ή μάλλον  πάνω από μισός αιώ-

νας που καταγράφηκαν αυτές οι

σκέψεις.  Η επικαιρότητά τους

που συνεχίζεται, δείχνει ότι ο

αδύναμος άνθρωπος, δεν έχει

κάνει ακόμη την επιλογή του:

Την επιλογή που θα σπάσει τα

δεσμά του. Που για μένα δεν θα

τα σπάσει ποτέ, όσοι ανθρωπά-

κοι και να θυσιαστούν γι’ αυτόν.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Το μεγάλο Ναι 
και το μεγάλο Οχι στη ζωή μας

«”Άκου ανθρωπάκο”: Θα είχες  αποτάξει τα δεσμά σου αν δεν
ενθάρρυνες ο ίδιος τις καταπιέσεις, με τις καθημερινές σου πρά-
ξεις»                                             Wilhelm Reich (1897- 1957)

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Γραμματικού με την

παρουσία του Μητροπολίτη Μεσογαί-

ας, του Νομάρχη και αντιπροσωπείας

των θυμάτων - του αεροπορικού δυ-

στυχήματος - Ελλήνων και Κυπρίων

θα δεντροφυτεύσουν στο χώρο του

δυστυχήματος 121 κυπαρίσσια, την

Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 11.30 το

πρωί.

Είναι μία συμβολική κίνηση για τους

121 νεκρούς από το δυστύχημα.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Κού-

κης «είναι η αρχή δρομολογημένων
διαδικασιών που θα συνεχιστούν με
την ανέγερση ενός ξεχωριστού ναού,
βυζαντινού ρυθμού και τη δημιουργία
πάρκου αναψυχής, ως ελάχιστο φόρο
τιμής στην μνήμη των αδικοχαμένων
αδελφών μας».

Αιδώς Αργείοι. Αυτό απάντησε λακωνικά ο

πρόεδρος του Γραμματικού Νίκος Κούκης

στην υβριστική όπως τη χαρακτηρίζει και

στο βαθμό που τον αφορά, επιστολή του

προέδρου της ΟΝΝΕΔ Νικόλαου Κοροβέση.

Παρακολουθήστε τον. 

- Όταν όλη η κοινωνία της Αν. Αττικής ανα-

γνωρίζει ότι ο πρόεδρος του Γραμματικού

κάνει έναν αγώνα που δεν είχε κανείς τη

δυνατότητα να κάνει, έχει συσπειρώσει στο

πλευρό του το σύνολο της Νομαρχιακής και

Τοπικής αυτοδιοίκησης Β.Α. Αττικής, έχει

προβεί σε δεκαπέντε επιτυχημένες κινητο-

ποιήσεις σ’ένα χρόνο, έχει «κατεβάσει» στο

δρόμο σε πορεία 5.000 κατοίκους της Αν.

Αττικής με την παρουσία του Σεβασμιώτα-

του Μητροπολίτη, του Νομάρχη Αν. Αττικής

και του συνόλου του πολιτικού και αυτοδιοι-

κητικού κόσμου, όταν έχει προβεί σε επτά

συνεντεύξεις τύπου, αποκαλύπτοντας τα

επώνυμα οικονομικά συμφέροντα που πιέ-

ζουν για την εφαρμογή του περιφερειακού

σχεδιασμού, όταν έχει εναντιωθεί στο σύ-

νολο της πολιτικής και των πολιτικών όλων

των κομμάτων που δεν είναι ικανοί να απο-

τρέψουν τον ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, όταν

έχει προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια

κάτι που έπρεπε να είχε κάνει ο κ. Παπαγε-

ωργίου, γιατί επί θητείας του ψηφίστηκε ο

Ν. 3164/2003 για ΧΥΤΑ, επί θητείας του

εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από

την Ε.Ε. χωρίς να μπορέσει να εμποδίσει επί

τέσσερα χρόνια την εξέλιξη και με ευθύνη

της ΟΝΝΕΔ, τότε όντως «λείπει ο κ. Παπα-

γεωργίου από το τιμόνι του Γραμματικού»

και συνεχίζει:

Γιατί έχουν μειωθεί οι καταγγελίες, οι μηνύ-

σεις, οι ύβρεις, οι συκοφαντίες, τα δικαστή-

ρια, η απομόνωση του χωριού από όλους

τους Δήμους και τις Κοινότητες ακόμα και

τους όμορους, η δυσφήμηση της κοινωνίας

μας.

Τι να κάνουμε! 

Ας απολογηθεί όμως ο πρόεδρος της ΟΝ-

ΝΕΔ, γιατί δεν έχει παραστεί ούτε σε μία

από τις 15 κινητοποιήσεις! 

Γιατί δε συμφώνησε όπως εισηγήθηκε ο

πρόεδρος της κοινότητας για αποχή από τις

εκλογές, αλλά αντίθετα με ανακοίνωσή του

καλούσε τους κατοίκους και να ψηφίσουν

και να στηρίξουν τον Καραμανλή «γιατί αυ-

τός μόνο θα έδινε λύση στο πρόβλημα». Τώ-

ρα αλήθεια τι κάνει!!

Με υποκριτικές, συκοφαντικές και κομματι-

κά συμφωνημένες για επικοινωνιακούς λό-

γους επιστολές, δε λύνονται τα προβλήμα-

τα.

Ας ξεφύγει και αυτός και οι είκοσι ακόμα –

τόσοι είναι όλοι όσοι συμβαδίζουν - από τον

κομματικό εναγκαλισμό και ας κάνει κριτική,

στη συνέχεια, στον πρόεδρο του Γραμματι-

κού. Γιατί τότε και αυτός θα συμμετάσχει

μαζί με τους υπόλοιπους 2.500 κατοίκους

στον αγώνα που δίνουν για την ουσία του

προβλήματος εκτός και αν όλα που επικα-

λείται εκφράζουν την πικρία του για το απο-

τέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών, ή το πα-

ράπονό του γιατί με την προηγούμενη, κομ-

ματικά πειθαρχημένη, κοινοτική αρχή θα

ήταν ευκολότερη η υλοποίηση του ΧΥΤΑ. 

Και κλείνει με την ίδια φράση.

Αιδώς Αργείοι!  

Από το γραφείο του Προέδρου της Κοινότη-
τας Γραμματικού λάβαμε την παραπάνω δή-
λωση και τη δημοσιεύσαμε, χωρίς να κατα-
στεί δυνατόν να εντοπίσουμε τον πρόεδρο
της ΟΝΝΕΔ. Αναμένουμε τυχόν διευκρινή-
σεις από τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ. 

Ο πρόεδρος του Γραμματικού Νίκος Κούκης

εγκαλεί τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Νίκο Κοροβέση
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Θα ήταν χρήσιμη στον Γ. Παπανδρέου και

σ’ όσους εκ των στενών συνεργατών του

διαθέτουν την αξιοζήλευτη ικανότητα να επι-

κοινωνούν μαζί του, μιά ιστορική αναδρομή

στα αίτια διαλύσεως της Ε.ΔΗ.Κ. Ο μεταπο-

λιτευτικός φορέας του Κέντρου διελύθη εις

τα εξ ων συνετέθη μην αντέχοντας την αμ-

φίπλευρη πίεση της Ν.Δ. υπό τον Κωνσταντί-

νο Καραμανλή και του ανατέλλοντος

ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κυ-

ρίως όμως, λόγω της χλωμής ηγεσίας του

που απέτυχε να αρθρώσει σαφή και διακριτό

πολιτικό λόγο έναντι των άλλων μνηστήρων

και κατόχων της εξουσίας. Όταν η Ιστορία

επαναλαμβάνεται, τιμωρεί εκείνους που

αγνοούν τα διδάγματά της. Όπως το νεο-

ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Γ. Παπανδρέου που έχει καθή-

σει στον πάγκο του πολιτικού γηπέδου, εκ-

χωρώντας τη φανέλα της αξιωματικής αντι-

πολιτεύσεως στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τον οποίο οι

δημοσκοπήσεις όλων των κομμάτων  φέρουν

ήδη στο 7%, με ανοδικές τάσεις. Ο θεσμικός

ρόλος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως δεν

είναι εκείνος του γύπα-παρατηρητή μιάς ημι-

θανούς κυβερνήσεως, του εφορμούντος μό-

νον επί της οσμής σκανδάλου. Ο καταγγελτι-

κός και αποκαλυπτικός λόγος είναι θεμιτός

και επιθυμητός. Όμως, εάν δεν συνοδεύεται

από μιά διαφορετική, πειστική πρόταση και

την ανάδειξη των χρόνιων, καυτών προβλη-

μάτων της χώρας, όχι μόνο δεν σηματοδοτεί

την περιλάλητη «φυγή προς τα εμπρός», αλ-

λά εκτρέπει και υποβαθμίζει κόμματα και

βουλευτές σε ξεμαλλιαζόμενες κυράδες...

τση ρούγας. Στον αντίποδα αυτής της καφε-

νόβιας αντιπολιτευτικής πρακτικής,

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ΛΑ.Ο.Σ. βομβαρδίζουν το Κοι-

νοβούλιο με σωρεία προτάσεων και ερωτή-

σεων επί παντός επιστητού. Το δε Κ.Κ.Ε.

ακολουθεί μακράν, αφού το πανίσχυρο κομ-

ματικό κατεστημένο του δεν επιτρέπει την

αλλαγή της αδιαμφισβήτητα έντιμης, αλλά

κατώτερης των περιστάσεων ηγεσίας του.

Την επομένη των εκλογών της 16-9-2007,

παλαίμαχα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έλεγαν με

πίκρα ότι «ο Γιώργος έκανε τον Αλαβάνο μά-

γκα». Η ξερολίαση όμως είναι ανίατη ασθέ-

νεια. Και ο Γ. Παπανδρέου, παρά το διδακτι-

κό στραπάτσο των εκλογών, εξακολουθεί να

αιμοδοτεί με απογοητευμένους αριστερούς

ψηφοφόρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το εν Ελλάδι

αριστερόμορφο πρακτορείο της παγκόσμιας

Νέας Τάξεως πραγμάτων. Για τη γούνα του

οποίου, το Κ.Κ.Ε. διαθέτει πολλά ράμματα,

αλλά όλως περιέργως αποφεύγει να τη γα-

ζώσει, αρκούμενο σε διαλέξεις περί της συ-

στάσεως των...κουραμπιέδων. Εξίσου απο-

ρίας άξιον είναι το γεγονός ότι ο Γ. Παπαν-

δρέου δεν παραδειγματίζεται από τον πολι-

τικό του μέντορα, που βέβαια δεν ήταν ο πα-

τέρας του, αλλά ο Κώστας Σημίτης. Ο ιδρυ-

τής και πρώτος ηγέτης του μεταλλαγμένου

νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο οποίος αν και σαφέστατα

δεξιόστροφος, είχε αντιμετωπίσει με επιτυ-

χία τον Συνασπισμό, αφήνοντάς τον για τέσ-

σερα χρόνια εκτός Βουλής.

Την εμφανή αδυναμία του προέδρου του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. να δρομολογήσει εξελίξεις συμφέ-

ρουσες προς τον ίδιο και το κόμμα του, εκ-

μεταλλεύεται όπως είναι φυσικό το λεγόμε-

νο «ρεύμα» Βενιζέλου. Που ήδη σχοινοβατεί

στην άκρη της κομματικής νομιμότητας σχε-

διάζοντας την ίδρυση «ομίλου προβληματι-

σμού» αμέσως μετά το συνέδριο. Προσθέτο-

ντας έναν ακόμα πονοκέφαλο στους ευάριθ-

μους που ταλαιπωρούν τον Γ. Παπανδρέου.

Τα συγκροτήματα του παραταξιακού τύπου

στηρίζουν όλα εμφανώς τον Βαγγέλη Βενι-

ζέλο και δεν χάνουν ευκαιρία να καρφώνουν

τον απρόσεκτο πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με δη-

λητηριώδη δημοσιεύματα, εφόσον ο ίδιος

δεν παραλείπει να τους δίνει λαβές. Οι λίγοι

εκσυγχρονιστές που συντάχθηκαν μαζί του

στην ενδοκομματική διαπάλη (Χρυσοχοϊδης,

Διαμαντοπούλου, Ευθυμίου), είναι φανερό

ότι το έκαναν για να αποδυναμώσουν τον

Βενιζέλο. Και σε αυτούς τους προεδρικούς

πονοκεφάλους περιλαμβάνεται και η αναπο-

φάσιστη στάση του Γ. Παπανδρέου έναντι

του Κ. Σημίτη. Μέχρι και τον Νοέμβριο δια-

τυμπάνιζε σε όλους τους τόνους ότι θεωρεί

τον πρώην πρωθυπουργό, διαλυτικό στοιχείο

για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη χώρα. Όμως στη συ-

ζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή,

τόνισε ότι ο Κώστας Σημίτης αποτελεί...κε-

φάλαιο! Σε αυτό το σκηνικό Βαγδάτης προ-

σθέστε και τις πληροφορίες που φθάνουν στ’

αυτιά του Γιώργου Παπανδρέου για επαφές

του Βαγγέλη Βενιζέλου με τον Αλέξη Τσί-

πρα-μέσω του Νίκου Μπίστη-με σκοπό τη

διερεύνηση των πιθανοτήτων δημιουργίας

νέου κομματικού φορέα της Αριστεράς.

Με βάση τις εκφρασμένες κατά το πα-

ρελθόν θέσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου, είναι

βέβαιο ότι τα πολιτικά του πιστεύω ελάχιστα

διαφέρουν από εκείνα της «μεγάλης των εκ-

συγχρονιστών σχολής». Όμως αν η πλειο-

ψηφία μελών και φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν εί-

χε ψηφίσει για την ανάδειξη νέου προέδρου

κινούμενη από ονοματολατρεία και ανάγκη

επικλήσεως του Πνεύματος του Μεγάλου

Προγόνου, το σημερινό πολιτικό σκηνικό θα

ήταν εντελώς διαφορετικό. Μ’ έναν πολεμο-

χαρή Βαγγέλη Βενιζέλο στην ηγεσία του

ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλοι θα πρόσεχαν τι λένε και τι κά-

νουν. Κανένα ριγμένο γάντι απ’ οπουδήποτε

κι αν προερχόταν, δεν θα έμενε στο έδαφος.

Κι επειδή πλέον το ρεαλιστικό ζητούμενο

στο νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι αν θα μείνει ενω-

μένο, αλλά πόσα κομμάτια θα γίνει, η βάση

και τα στελέχη του κλώτσησαν την ευκαιρία

να αναδείξουν αρχηγό τους εκείνον που θα

κρατούσε ενωμένο-αν όχι όλο το κόμμα-του-

λάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του και που

πιθανότατα θα επικρατούσε του φθαρμένου

Κώστα Καραμανλή στις επόμενες εκλογές.

Μετά τη νέα διαφαινόμενη ήττα του Γ. Πα-

πανδρέου από μιά Ν.Δ. κι έναν Καραμανλή

για κλάματα, δεν είναι βέβαιο αν ο Βενιζέλος

ή οποιοσδήποτε άλλος θα μπορέσει να απο-

τρέψει σκηνές που θα θυμίζουν τον κατά Ρε-

πούση «συνωστισμό» στο λιμάνι της Σμύρ-

νης.

Δυστυχώς, ο Γ. Παπανδρέου κάνει ότι

μπορεί για να αποστερήσει τη Δημοκρατία

μας από μιά ισχυρή κομματική έκφραση της

εξισορροπητικά αναγκαίας παρατάξεως του

πολιτικού Κέντρου. Και για να επαληθεύει

καθημερινά τη γνωστή φαρμακερή ατάκα

του Επίτιμου της Ν.Δ.: «το παιδί δεν κάνει

για πολιτικός». Πρόσφατη απόδειξη, η ομο-

βροντία προέδρου και πρώτων κανονιών του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά συγκεκριμμένων δικαστικών

λειτουργών με αφορμή τη μάλλον υπερ-βο-

λική προφυλάκιση της Ζαχο-πουλάδας «πέ-

τρας του σκανδάλου». Εδώ ισχύει η συμβου-

λή που συχνά δίνουν οι πιο νηφάλιοι στους

εξοργισμένους: «έχεις δίκιο, αλλά έτσι το

χάνεις». Ο χειρισμός ήταν ελάχιστα έως κα-

θόλου πολιτικός και θύμισε παράπονο μαθη-

τή του Δημοτικού προς τη δασκάλα του: «Κυ-

ρία, όλο το μέρος του Κωστάκη παίρνετε»!

Η αμείλικτη Ιστορία, που ήδη έχει χρεώσει

στον Κώστα Σημίτη την εκτροπή του «τρένου

της Αλλαγής», αναμένει τον Γιώργο Παπαν-

δρέου για να του επιδώσει τον επίζηλο τίτλο

του εκτροχιαστή.

O ...Πήτερ Παν 

στην ονειροχώρα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

“ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ” Κύπρος 1974 – 2008

Βρεθήκαμε, εικοσάχρονα παιδιά, στη δίνη ενός πολέμου, στρατιώτες ενός κράτους που αρ-

νήθηκε να πολεμήσει. Και που όπως αποδείχθηκε είχε συμφωνήσει να κοιτάζει αλλού, όταν ο «Ατ-

τίλας» πατούσε την Κύπρο. Δεν το γνωρίζαμε αυτό τότε, αλλά και να το γνωρίζαμε τίποτε δεν θα

άλλαζε. Και πράξαμε τότε στην Κύπρο του 1974 το αυτονόητο ως Έλληνες στρατιώτες. Πολεμή-

σαμε τον εισβολέα. Προδομένοι κι εγκαταλειμμένοι. Κάποιοι από εμάς δεν γύρισαν στα σπίτια

τους. Κι όσοι γυρίσαμε, αφήσαμε για πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής μας στην προδομένη

μαρτυρική Κύπρο. Και πήραμε από εκεί, για να καλύψουμε το κενό, την επίγνωση της τελέσεως

του χρέους μας και πίκρα πολλή.

Σήμερα, μετά από 33 χρόνια και με τον Φάκελλο της Κύπρου καλά θαμμένο στο υπόγειο με

τις ντροπές της Ελλαδικής Πολιτείας, δηλώνουμε και πάλι το «παρών» μας γιατί δυστυχώς δεν

άλλαξαν πολλά σ’ εκείνη τη νοοτροπία που έστρωσε τότε χαλί στον «Αττίλα». Και όχι μόνο δεν

έγινε μάθημα πικρό το εθνικό άγος, αλλά νέα κι ίσως χειρότερα χαλκεύονται στα γνωστά χαλκεία

της μειοδοσίας. Σκοπιανό, Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος..., οι σειρήνες  του κινδύνου νέων εθνικών απω-

λειών ηχούν εκκωφαντικά.

Οι «Βετεράνοι Κύπρου 1974» δηλώνουμε αεί μάχιμοι. Δηλώνουμε σε Ελλάδα και στον κόσμο

όλο, ότι δεν ξεχνούμε κι ότι μέχρι να βγεί η ψυχή μας δεν θα ησυχάσουμε αν η Κύπρος δεν δι-

καιωθεί. Κι ακόμα ότι θ’ αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αφυπνίσουμε και να συνε-

γείρουμε τον όπου γης Ελληνισμό, ώστε το λεγόμενο «Κυπριακό» να μείνει το τελευταίο εθνικό

άγος στην Ιστορία μας και να μη ζήσουμε και κάποιο αντίστοιχο «Μακεδονικό», «Θρακικό», «Αι-

γαιακό»...

Καλούμε σε συστράτευση τον κάθε πατριώτη που μπορεί να κοιτάζει πάνω από το βουνό των

καθημερινών προβλημάτων και να βλέπει τα μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν την πατρίδα μας.

Ξεπερνώντας κόμματα και πολιτικές ιδεολογίες, θα είμαστε δίπλα σε κάθε Έλληνα που έχει

την Ελλάδα εικόνισμα στην ψυχή του.

Θα είμαστε απέναντι σε όσους, εντός και εκτός Ελλάδος, επιχειρούν να μειώσουν την πατρί-

δα μας εδαφικά, πολιτιστικά και ηθικά.

Οι αυριανές ελληνικές γενιές και η αμείλικτη Ιστορία θα μας καταδικάσουν, εαν όλοι εμείς οι

μάχιμοι Έλληνες του σήμερα φανούμε ανάξιοι της πατρίδας και των προγόνων μας.

«Βετεράνοι Κύπρου 1974»    

Την προηγούμενη εβδομάδα, στο
Μέγαρο Μουσικής, μιλούσαν σε
ημερίδα για την διαπλοκή, ο πρωθυ-
πουργός Κ. Καραμανλής, ο Γ. Πα-
πανδρέου και μια σειρά πρωτοκλα-
σάτα ονόματα της πολιτικής!!!
Και υμείς άδομεν...
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Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν γίνονται τό-

σο σε οικοδομές που είναι ήδη σε εξέ-

λιξη όσο και σε παλαιότερες οικοδο-

μές. Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθη-

καν έλεγχοι σε 14 περιπτώσεις με τα

εξής αποτελέσματα:

• Σε 7 περιπτώσεις συντάχθηκαν εκθέ-

σεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευ-

ών και διατάχθηκε η διακοπή των οι-

κοδομικών εργασιών λόγω του ότι

διαπιστώθηκαν οικοδομικές παραβά-

σεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ανεγέρ-

σεως συνολικού ύψους 1.799.284 ευ-

ρώ και πρόστιμα διατήρησης συνολι-

κού ύψους 898.028 ευρώ.

• Σε μία περίπτωση δεν έχει υλοποιη-

θεί η οικοδομική άδεια πλην όμως δια-

πιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές οι

οποίες έχουν καταγραφεί με την από

17/2/2003 έκθεση αυτοψίας της υπηρε-

σίας και έχει επιβληθεί πρόστιμο ανέ-

γερσης 7.491 ευρώ και πρόστιμο δια-

τήρησης 1.002 ευρώ.

• Σε 5 περιπτώσεις δεν έχει γίνει έναρ-

ξη οικοδομικών εργασιών

• Σε μία περίπτωση προσεκλήθη εγ-

γράφως μέσω της Αστυνομίας ο ιδιο-

κτήτης προκειμένου να καταστεί δυνα-

τός ο έλεγχος της συγκεκριμένης ιδιο-

κτησίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Οικοδομική άδεια 789/07 - θέση Άγιος

Νικόλαος Κορωπίου - η ιδιοκτησία βρέ-

θηκε κλειστή -μακροσκοπικά διαπιστώ-

θηκαν μόνο εκσκαφές και εξωτερική

περιτοίχιση ύψους πέραν του επιτρε-

πομένου -συντάχθηκε έκθεση αυτο-

ψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομι-

κών εργασιών -καταλογίστηκε πρόστι-

μο ανέγερσης 4138,40 και διατήρησης

2069,2 ευρώ.

2. Οικοδομική άδεια 1587/07 και 1398/03 -

θέση Άγιος Νικόλαος Κορωπίου - χω-

ρίς έναρξη εργασιών οικοδομής - διαπι-

στώθηκε κατασκευή εξωτερικής περι-

τοίχισης ύψους πέραν του επιτρεπομέ-

νου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και

επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέ-

γερσης 1100,8 και διατήρησης 550,40

ευρώ.

3. Οικοδομική άδεια 1043/05 και 397/06 -

θέση Άνω Ντούσια Κορωπί - συντάχθη-

κε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργασιών - κατα-

λογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

689.826 και διατήρησης 344.913 ευρώ.

4. Οικοδομική άδεια 1909/06 και 2751/07 -

θέση Καμίνια Κορωπίου - συντάχθηκε

έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε δια-

κοπή οικοδομικών εργασιών - καταλο-

γίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

855.750,9 και διατήρησης 427.875,45

ευρώ.

5. Οικοδομική άδεια 1140/95 και 1132/99 -

θέση Ντούσια Κορωπί - συντάχθηκε

έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε δια-

κοπή οικοδομικών εργασιών - καταλο-

γίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 30.522

και διατήρησης 15.261 ευρώ.

6. Οικοδομική άδεια 17/95 και 158/99 και

1064 /03 - θέση Λούτσα Κούκιε Κορω-

πί - δεν έχει υλοποιηθεί η οικοδομική

άδεια - εντός της ιδιοκτησίας διαπιστώ-

θηκαν αυθαίρετες κατασκευές ο οποί-

ες έχουν καταγραφεί με την από 17-2-

2003 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας -

έχει καταλογιστεί πρόστιμο ανέγερσης

7491 και διατήρησης 1002 ευρώ.

7. Οικοδομική άδεια 505/95 και 816/95 - θέση

Ντούσια Κορωπίου - δεν κατέστη δυνα-

τός ο εντοπισμός - συντάχθηκε έγγραφη

πρόσκληση μέσω Αστυνομίας προκειμέ-

νου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της

συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

8. Οικοδομική άδεια 632/04 - θέση Άνω

Ντούσια Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση

αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικο-

δομικών εργασιών - καταλογίστηκε

πρόστιμο ανέγερσης 213.105,60 διατή-

ρησης 106.552,8 ευρώ.

9. Οικοδομική άδεια 1210/07 - θέση Άνω

Ντούσια - Λιατόρι στο Κορωπί - χωρίς

έναρξη εργασιών οικοδομής.

10. Οικοδομική άδεια 1480/07 - θέση Άνω

Ντούσια στο Κορωπί - χωρίς έναρξη

εργασιών οικοδομής.

11. Οικοδομική άδεια 1106/93 - θέση Κό-

ντρες στο Κορωπί - συντάχθηκε έκθε-

ση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή

οικοδομικών εργασιών - καταλογίστη-

κε πρόστιμο ανέγερσης 4840,09 και

διατήρησης 806,68 ευρώ.

12. Οικοδομική άδεια 811/96 - θέση Φούρ-

νιζες - Στερνίζες - δεν έχει υλοποιηθεί

η κατασκευή.

13. Οικοδομική άδεια 1237/06 - θέση Ρα-

ψανάς στο Κορωπί - δεν έχει υλοποιη-

θεί η κατασκευή.

14. Οικοδομική άδεια 1220/03 - θέση Καμί-

νι Ντούσι στο Κορωπί - δεν έχει υλο-

ποιηθεί η κατασκευή.

Αυθαίρετα κατά συρροήν στο Κορωπί
Ανακοίνωση της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου

Σ
ας βαρέθηκα όλους πια, ΕΣΑΣ, τους πολίτες

«μιας χρήσης» που για ένα λεπτό κάθε 4 χρόνια

ασκείτε - ας πούμε- το Δημοκρατικό σας καθή-

κον, ψηφίζετε αυτούς που πριν ένα λεπτό βρίζατε

και σε ένα λεπτό τους ξαναβρίζετε. 

Ναι, καλά το καταλάβατε, είμαι θυμωμένος και πολύ

μάλιστα. Και η αιτία είσαστε ΕΣΕΙΣ. ΟΛΟΙ εσείς, που

αποτελείτε τη ραχοκοκαλιά και τον καθρέφτη αυτής

της σάπιας – ανήθικης κοινωνίας. ΕΣΕΙΣ που με την

ψήφο και την ανοχή σας δημιουργήσατε αυτά τα πο-

λιτικά εξαμβλώματα, τους υποτιθέμενους «υπηρέ-

τες» του λαού που εξελίχθηκαν σε αχόρταγους, αι-

μοσταγείς βρικόλακες, σε σύγχρονους αιματορουφί-

χτρες. 

ΕΣΕΙΣ που με την ψήφο σας, δημιουργήσατε, τους

Ζαχοπουλαίους, τους Βαρθολομαίους, τους Πανά-

γους, τους Αδαμοπουλαίους, τους… κουμπάρους,

τους Τσιτουρίδηδες, τους Μαγγίνες, τους Καραμαν-

λήδες, τους Παπανδρέου, τους ληστές του Χρηματι-

στηρίου και των ομολόγων, τους Μάκηδες, τους Λά-

κηδες, τους Θέμους, τους Λαμπράκηδες, τους Μπό-

μπολες, τους Τεγοπουλαίους, τους Λάτσηδες, τους

Βαρδινογιανναίους, τους Αγγελοπουλαίους, τους

κάθε λογής “νταβατζήδες” -κατά Κ. Καραμανλή- και

δε συμμαζεύεται. Για σκεφτείτε λίγο. «Εξ ουρανού

κατήλθαν» όλοι αυτοί και πάαααρα  πολλοί άλλοι;

ΟΧΙ βέβαια, ΕΜΕΙΣ τους στηρίζουμε. ΕΜΕΙΣ τους

ψηφίζουμε. ΕΜΕΙΣ αγοράζουμε τα έντυπά τους,

ΕΜΕΙΣ «υπνώνουμε» τα μυαλά μας μπροστά στα χα-

ζοκούτια τους  και τελικά τη ΔΙΚΗ μας νοημοσύνη

υποβιβάζουνε, με το ΔΙΚΟ μας ιδρώτα και αίμα ζού-

νε και με τα ΔΙΚΑ μας λεφτά γιγαντώνονται. ΑΥΤΗ η

κακομούτσουνη κοινωνία που σήμερα ζούμε αντικα-

τοπτρίζει τα μούτρα μας. Και είμαστε ακόμα στην αρ-

χή, κάθε μέρα που περνάει και οι γεμάτοι κοινωνικά

απόβλητα βόθροι ανοίγουν, τόσο πιο πολύ θα κλεί-

νουμε τη μύτη μας από τη βρώμα και τη δυσωδία που

θα αναδύεται. Όσο αναδεικνύουμε σε υπέρτατους

κριτές των πάντων και  αναγορεύουμε σε Εισαγγε-

λείς και δημίους τους όποιους «Μάκηδες», αυτά θα

παθαίνουμε.  

Πλησιάζουμε πια στο έσχατο σημείο ξεπεσμού και

απαξίωσης της Δημοκρατίας και της πολιτικής ξεφτί-

λας, ποιοι; ΕΜΕΙΣ που διδάξαμε τη Δημοκρατία σε

ΟΛΟΥΣ τους λαούς, «που όταν εμείς φτιάχναμε
Παρθενώνες αυτοί τρώγανε βελανίδια» (Ν. Αθανα-

σόπουλος 1990 στο Ειδικό Δικαστήριο) ή «βόσκαγαν
στα μάρμαρα» (λαϊκό απόφθεγμα), που όμως αν ζού-

σαμε σήμερα, στην Αρχαία Σπάρτη, σίγουρα θα με-

τράγαμε τον πάτο του Καιάδα. 

Δεν νομίζετε ότι φτάνει πια να είμαστε καθαριστές

των «συγκοινωνούντων πτυελοδοχείων» και θεατές

της πλειοψηφίας των πολιτικών και των δημοσιογρά-

φων που ολημερίς φτύνει ο ένας τον άλλον και τελι-

κά ΟΛΟΙ μαζί φτύνουν ΕΜΑΣ;  Δεν νομίζετε ότι φτά-

νει πια να είμαστε αντί το υπόδειγμα, ο περίγελως

όχι μόνο των Ευρωπαίων, αλλά και των ιθαγενών της

φυλής των ΟΥΖΟΥ-ΜΠΟΥΡΟΥ; 

Λύση υπάρχει. ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ. Κλείσε τους το

δρόμο. Μην τους πιστεύεις, μην τους στηρίζεις, μην

τους ψηφίζεις και τότε θα δεις πώς θα σε σέβονται,

θα σε φοβούνται, θα σε υπολογίζουν και θα σε εκτι-

μούν ΟΛΟΙ.

Αργύρης Σιδέρης
Πολιτευτής ΛΑ.Ο.Σ

Γραμματέας Ο.Κ.Ε. Κοινωνικής Προστασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΙΔΟΥ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ

Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρκοπούλου, υπαγόμενη στη Νομαρχία, ανα-

κοινώνονται τα εξής:

Συγκροτήθηκαν, με απόσπαση τεχνικών υπαλλήλων από άλλες πολεοδομικές

υπηρεσίες, συνεργεία ελέγχου οικοδομών που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας

Υμηττού.

Από πρώτη έρευνα στο αρχείο της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου από το 1984,

οπότε ιδρύθηκε η συγκεκριμένη πολεοδομική υπηρεσία, μέχρι και σήμερα εντο-

πίσθηκαν 50 οικοδομικές άδειες που αφορούν κατασκευή αναψυκτηρίων, κτι-

ρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.
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Γέμισε ο κόσμος κοψοχέρηδες...

Λαέ μου ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Ολοι εν-

θουσιάστηκαν γιατί πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού ο

Κ. Καραμανλής στην πρώτη του εκλογική νίκη. Είπαν

λοιπόν ότι κάτι καλό θα δει ο τόπος, αφού ρίχνει τέ-

τοιο βάρος στον πολιτισμό. 

Τραβάνε τα μαλλιά τους, κόβουν απ’ τον αγκώνα το

χέρι τους, μ’ αυτά που αναδύονται λίγο λίγο αυτές τις

ημέρες. Το ροζ, είναι μόλις το πρώτο ανατέλλον φως

της υπόθεσης. Πίσω από το ροζ φοβούμαι ότι έρχο-

νται μαύρα μπλαβιά σύννεφα που θα σηκώσουν τυ-

φώνες...

Χτίζοντας “παλάτια” στην άμμο... 

Εθίξανε τα παιδιά μου. Μου είπε ο μικρός, ο Αντωνάκης
που είναι 26 χρονών. Μπαμπά, μου γκρεμίσανε τα όνει-
ρά μου!...
Ετσι το είδε ο αυθαίρετος μπαμπάς που έχτισε στην άμ-

μο το σπίτι του και του το πήρε η μπουλντόζα. Βέβαια

ορθώς το είδε έτσι ο άνθρωπος, αφού ο παρανομών συ-

νηθέστατα επιβραβεύεται. 

Ανάμεσα στους αυθαίρετους και ο πρώην Δήμαρχος!!

Στη μπανιέρα δυο δυο...

Διαζύγιο επήλθε με δριμύτατες διαφωνίες μεταξύ

των δύο μερών. Δεν πάει πολύς καιρός που το “παί-

ζανε” δυο - δυο στη μπανιέρα ο Μάκης και ο Θέ-

μος. Και πού είσαι ακόμη...

Φαιδρά και άλλα...

Με το κινητό στο χέρι, έσπευσε να ενημερώσει τον “κολ-

λητό” του ο δήμαρχος Βούλας, ότι ανακοινώνουν ονό-

ματα και εσύ λείπες, στην κοπή της πίτας της Ν.Δ. Βου-

λιαγμένης. Και ταυτόχρονα ενημέρωνε το προεδρείο να

δηλώσουν το όνομα του απόντος, ως ψυχικά παρόντος.

Λοιπόν, το μόνο τραπέζι που δεν πλησίασε να χαιρετίσει

ο Δήμαρχος Βούλας ήταν το τραπέζι που εκάθοντο οι

εκπρόσωποι της “Εβδόμης” Κώστας Βενετσάνος και

Χρύσα Βασιλικού· ώσπου κάποια στιγμή που έλειψε ο Κ.

Βενετσάνος, έτρεξε να χαιρετίσει και να φύγει...  Τέτοια

επεισόδια σας λέω...

Και πολύ διαβασμένος...

Την έλλειψη του μελετητή και του προϊσταμένου της τε-

χνικής υπηρεσίας δεν την ένιωσαν οι ενδιαφερόμενοι

πολίτες κατά τη συζήτηση ενστάσεων της πολεοδομικής

μελέτης στο Καραούζι της Παλλήνης. Ο Δήμαρχος Σπύ-

ρος Κωνσταντάς γνώριζε και την τελευταία σπιθαμή και

την τελευταία λεπτομέρεια, έτσι που ενημέρωνε τον κά-

θε πολίτη για το ακίνητό του με καθυσυχαστική διάθεση.

Ο παλιός είναι αλλιώς...

Πράγματι τον αδικούν...

Ο πρόεδρος Γραμματικού τρέχει από το πρωί ως το βρά-

δυ έχοντας αναπτύξει έντονη δραστηριότητα για την

αποτροπή της χωματερής στο Γραμματικό. Εμείς έχουμε

παρακολουθήσει κάποιες δραστηριότητές του από πολύ

κοντά και έχουμε ιδία αντίληψη.

Είναι κρίμα για όποιες αντιπαραθέσεις, αντί να συσπει-

ρώνονται οι πολίτες σε κοινό αγώνα να βγαίνουν και να

κατηγορούν το Δήμαρχο για αδράνεια.

Μόνο κακό στον τόπο τους κάνουν.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

της μειοψηφίας Θ. Γκο-

τσόπουλος, Πόπη Ζινέ-

λη, Μαρία Λεβαντή, Γ.

Μερτζάνος, Γ. Σμέρος

και Κων. Χατζησταματί-

ου κατέθεσαν ερώτηση

στο Δημοτικό Συμβούλιο

με θέμα: «Καθορισμός

τιμής μονάδος για μετα-

τροπή της εισφοράς γης

σε χρήμα στην ΠΕ11»

Στην ερώτηση μεταξύ

άλλων γράφουν οι σύμ-

βουλοι: 

Όπως όλοι γνωρίζουμε,

ο προσδιορισμός τιμής

μονάδος για μετατροπή

της εισφοράς γης σε

χρήμα, στην  Πολεοδομι-

κή Ενότητα 11 - Κάτω

Βακαλόπουλο, έχει κα-

θοριστεί με απόφαση του

Δ.Σ. βάσει των στοιχείων

που εισηγήθηκε η Δημο-

τική Αρχή. Έκτοτε και

παρά την αναταραχή που

προκάλεσε η συγκεκρι-

μένη απόφαση και τις

προφορικές ερωτήσεις

μας, στην κατεύθυνση

της μείωσης της εν λόγω

τιμής, περιστασιακά ανα-

φερθήκατε, εκτός ημε-

ρησίας διάταξης. 

Την τελευταία φορά,

στη συζήτηση του προϋ-

πολογισμού του 2008, σε

ερώτησή μας αναφερό-

μενος, ανακαλύψατε την

νομοθετική ρύθμιση για

αρμοδιότητα της  δικα-

στικής αρχής, προκειμέ-

νου να  προσδιορισθεί η

τιμή μονάδος, κάτι που

αναιρούσε όλη την διαδι-

κασία που είχε ακολου-

θηθεί σε αυτήν την αί-

θουσα.

Με δεδομένο τον επανα-

προσδιορισμό και την

σημαντική μείωση της τι-

μής μονάδος για την ει-

σφορά σε χρήμα, από

την Νομαρχία (31/12/07),

αλλά και την δικαιολογη-

μένη αγωνία των κατοί-

κων και ιδιοκτητών της

περιοχής, ζητούσαν να

συζητηθεί άμεσα.

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης την περα-

σμένη Τετάρτη 16/1 με κύρια θέματα την εκδίκαση ενστά-

σεων στην περιοχή Καραούζι και νότια Εδρα (ΠΕ2).

Το Καραούζι διατρέχει ρέμα, το οποιο οι ενιστάμενοι κά-

τοικοι δεν δέχονται ότι υπάρχει, γιατί τα τελευταία χρόνια

δεν έχει κατεβάσει νερό και το κόβει η Λεωφ. Μαραθώνος.

Ομως οι χάρτες του 1953 καταδεικνύουν ξεκάθαρα ρέμα

με κοίτη, και όπως οδυνηρά, μας έχει διδάξει η φύση τα

ρέματα ξυπνούν!

Σωστό είναι βλέπεις κάθε περίπτωση ενστάσεως με συ-

μπάθεια, αλλά δεν πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις που αλ-

λοιώνουν τη μελέτη και τη φυσιογνωμία του οικισμού,

πράγμα που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη οι ενιστάμε-

νοι. Αύριο, στο μέλλον, όταν θα το δουν στην πράξη, θα

φωνάζουν για τους στενούς δρόμους, για την απουσία

πρασίνου και όλα αυτά.

Διαφοροποιείται η μελέτη της Νότιας Εδρας όσον αφορά

την οδό Καρύστου η οποία θα βγαίνει πλέον στην Εθνικής

Αντιστάσεως (δεν έβγαινε) και τα Ο.Τ. 2008-2009 που εί-

χαν χαρακτηριστεί κοινοχρηστα αλλάζουν και γίνονται το

μεν 2008 οικοδομήσιμο, ενώ το 2009 Νηπιαγωγείο. Κι αυ-

τό εις βάρος του περιβάλλοντος βέβαια.

Κόντρα για την ΑΔΕΠ

Μεγάλη κόντρα εξελίχθηκε στη συζήτηση για τον προϋπο-

λογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου, μεταξύ

του Δημάρχου και του τ. δημάρχου Γ. Σμέρου, ο οποίος

όπως δήλωσε δεν ενημερώθηκε για τη συνεδρίαση της

Δημοτικής Επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει.

Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΠ ανέρχεται στα 682.000 έσο-

δα και 660.500 έξοδα.

Συζήτηση ενστάσεων για

το Καραούζι Παλλήνης

Διαφοροποιήθηκαν οι εισφορές

στην περιοχή Κάτω Βακαλόπουλου
με απόφαση του Νομάρχη και του Δ.Σ. Παλλήνης

Είχαμε γράψει για τις τιμές στην

περιοχή Κάτω  Βακαλόπουλου

στις 10 Νοεμβρίου φ. 506, για το

αίτημα των κατοίκων που ζητού-

σαν να ξανασυζητηθεί η τιμή

που καθορίστηκε για την εισφο-

ρά σε γη, καθώς τη θεωρούσαν

“δυσθεώρητη”.

Είχαμε γράψει και τη θέση της

Νομαρχίας τότε, όταν οι κάτοι-

κοι απευθύνθηκαν εκεί, και την

απάντηση που πήραν ότι «εάν
δώσουμε σήμερα τιμές θα είναι
12% ακριβότερες».

Ομως, όπως λέει ο λαός “ο επι-

μένων νικά”, οι κάτοικοι δεν στα-

μάτησαν να προσπαθούν.

Ετσι την περασμένη Δευτέρα

επανήλθε το θέμα στο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο, και παρά τη

διαφορετική άποψη της Υπεύθυ-

νης του τμήματος κ. Ρόδη, ο Νο-

μάρχης Λεωνίδας Κουρής, πρό-

τεινε και πάρθηκε απόφαση να

κατέβουν οι τιμές.  Ετσι από 350

ευρώ ανά τ.μ. που είχε οριστεί

κατέβηκε στα 210 ευρώ ανά τ.μ.

Κι αυτό γιατί η τιμή της Εφο-

ρίας δεν είναι δεσμευτική.

Υιοθέτησε και ο Δήμος

Ο Δήμαρχος, όπως είχε ενημε-

ρώσει το σώμα είχε απευθυνθεί

στη Νομαρχία για αναπροσαρ-

μογή της τιμής, αλλά είχε πάρει

αρνητική απάντηση δηλώνοντας

ότι οι τιμές καθορίζονται «με συ-
γκριτικά στοιχεία από την Εφο-

ρία από την ημέρα κύρωσης της
πράξης εφαρμογής».
Για το ίδιο θέμα είχε καταθέσει

ερώτημα στο Δήμαρχο Παλλή-

νης η μειοψηφία του σώματος

(παράταξη Γκοτσόπουλου και

Σμέρου).

Εξι δημοτικοί σύμβουλοι ζητού-

σαν να ξανασυζητηθεί το θέμα

όπως  δημοσιεύουμε παρακάτω.

Το δημοτικό Συμβούλιο της Παλ-

λήνης την περασμένη Τετάρτη,

μετά την απόφαση της Νομαρ-

χίας και την ερώτηση της μειοψη-

φίας έφερε το θέμα προς συζήτη-

ση στην προ ημερησίας συνε-

δρίαση, όπου και υιοθέτησε την

τιμή που έδωσε και η Νομαρχία,

δηλαδή τα 210ευρώ ανά τ.μ.

Ερώτηση κατέθεσε η

δημοτική μειοψηφία
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Ξαφνιαστήκαμε την περασμέ-

νη Κυριακή, όταν είδαμε την

πλαγιά πλουμιστή από πολύ-

χρωμες ανθρώπινες φιγούρες,

που άλλοι έσκαβαν, άλλοι κρα-

τούσαν τα δεντράκια και άλλοι

τα φύτευαν, με ενθουσιασμό

και ευθύνη.

5.000 δενδρύλλια φυτεύτηκαν

με πρωτοβουλία του Δήμου

Βάρης, την εθελοντική ομάδα

δασοπροστασίας του και τον

Σ.Π.Α.Υ.

Η δενδροφύτευση έγινε σε

δύο περιοχές του Δήμου, στο

λόφο Πευκωτό και στο Χέρω-

μα, όπου πρόσφεραν και καφέ

από τα Sturbacs καθώς και το-

στάκια από το φούρνο του Γε-

ωργιάδη.

Από νήπια μέχρι την τρίτη ηλι-

κία, όλοι ήταν εκεί και συμμε-

τείχαν, όπως συμμετείχαν και

σύλλογοι, εθελοντικές ομά-

δες  από το Μαρούσι (η

Ecocity), ο σύλλογος Δικαίωμα

Ζωής από Γλυφάδα, το Σώμα

Ελληνίδων Οδηγών από τη

Βούλα, η Στρατιωτική Σχολή

Ευελπίδων, Τμήμα της Πολεμι-

κής Αεροπορίας από το Κα-

βούρι, (128 Σ.Ε Τ.Η.) το 8ο Πυ-

ροσβεστικό Σώμα Ελληνικού,

το Αστυνομικό Τμήμα  Βάρης,

ο Δήμος Καλυβίων  με δύο

οχήματα και προσωπικό και

άλλοι που ίσως δεν είδαμε.

Η βουλευτής Εύης Χριστοφι-

λοπούλου, η νομαρχιακή σύμ-

βουλος Μαίρη Φουρναράκη, ο

αντιδήμαρχος Βουλιαγμένης

Παν. Καρυώτης με τη Δημοτι-

κή Αστυνομία, οι δημοτικοί

σύμβουλοι Βούλας Παν. Σωτη-

ρόπουλος, Νανά Καραγιάν και

Π. Θανόπουλος,

Μπροστά και οι  εργαζόμενοι

του Δήμου Βάρης, ο τ. δήμαρ-

χος Δημ. Αναστασίου, όπως

και οι περισσότεροι Δημοτικοί

σύμβουλοι. 

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας

αφού ευχαρίστησε  όλους

τους συμμετέχοντες, και τους

χορηγούς, δήλωσε ότι θα επα-

ναληφθεί σύντομα  η δενδρο-

φύτευση και σε άλλες περιο-

χές του Δήμου, και αυτή  θα

είναι η δική μας απάντηση

στους εμπρηστές, τους κατα-

πατητές και όσους με κάθε εί-

δους παράνομες ενέργειες

μειώνουν το πράσινο της πε-

ριοχής.

Αυθόρμητη ομαδική συμμετοχή 

στη δεντροφύτευση της Βάρης

Πανικόβλητοι οι κάτοικοι από το Καβούρι, μας τηλεφώνησαν ότι κόβουν τα δέντρα τόσο, που
μάλλον θέλουν να τα “σκοτώσουν”. Είναι έτσι; Από έγκυρες πληροροφίες όμως μάθαμε ότι
τα δέντρα είναι αρμυρίκια. Και τα αρμυρίκια πρέπει να κλαδεύονται χαμηλά γιατί φυτρώνουν
πολύ εύκολα. Αν δεν τα κόψεις και ψηλώσουν, “ανοίγουν στις μασχάλες”.

Τα χωμάτινα δρομάκια με πιεσμένο ειδικό χώμα, που θα ανοίγονταν στο πάρκο που
φτιάχνεται στη Βούλα, αντικαταστάθηκαν από ...λεωφόρους με τεράστιες πλάκες. Εί-
ναι θέμα γούστου και φιλοσοφίας, αν δεν είναι τσέπης... Κρίμα· με πόνο μας τηλεφώ-
νησαν κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν να τσιμεντοποιείται ο τελευταίος πνεύμο-
νας πρασίνου στην πόλη.

Στρατός, αεροπορία, νέοι και παιδιά, όλοι στον αγώνα να ξαναπρασινίσει το
βουνό που κάηκε.

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου με τα φτυαράκια σκαρφάλωσαν στην πλαγιά και
επιδόθηκαν στο φύτεμα.

Από αριστερά ο δήμαρχος Βάρης
Παν. Καπετανέας με τον δημ. σύμ-
βουλο Βούλας Παν. Σωτηρόπουλο και
τον αντιδήμαρχο Βουλιαγμένης Παν.
Καρυώτη.

Η αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του
προγράμματος Δήμητρα Σουτόγλου
με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εύη Χρι-
στοφιλοπούλου.

Η νομαρχιακή σύμβουλος Μαίρη Φουρ-
ναράκη με τον τ. δήμαρχο Βάρης  και
δημ. σύμβουλο Δημήτρη Αναστασίου.

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας περιό-
δου Μαΐου 2008 στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και
Ιταλική θα διεξαχθούν στις 10 και
11 Μαΐου 2008.  Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να υποβάλλουν αί-
τηση από Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
έως και Παρασκευή 8 Φεβρουαρί-
ου στη Δ/νση Δ/μιας Εκπ/σης Αν.
Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-
11, στο Γέρακα. Αναλυτικότερα
θα αναφερθούμε στο επόμενο
φύλλο μας. 

Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας
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Αγαπητοί μοι,

«Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε»

Δια του παρόντος επιθυμούμεν, όπως εκφράσωμεν

Υμίν τα ειλικρινή και εγκάρδια συγχαρητήρια ημών,

δια την Επέτειον της συμπληρώσεως δεκαετίας της

Εκδόσεως της Εφημερίδος Υμών “ΕΒΔΟΜΗ”. Συνε-

χίσατε την διακονίαν Υμών, προς ενημέρωσιν των πο-

λιτών της Ανατολικής Αττικής, με φιλαλήθειαν και

συμφώνως με την δημοσιογραφικήν δεοντολογίαν. 

Προσευχόμεθα εις το Ιερόν Θυσιαστήριον, όπως ο Κύ-

ριος της Ζωής διακρατή Υμάς, τους συνεργάτας και

οικείους Υμών επί έτη πολλά και υγιή, δια πρεσβειών

των Αγίων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντί-

νου και Ελένης, προστατών της Ιεράς ημών Μητροπό-

λεως και Πάντων των Αγίων. 

Μετά πάσης τιμής,

Ελάχιστος εν Επισκόποις

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ

Η Παναθηναϊκή Γλυφά-

δας-Βούλας γιόρτασε την

περασμένη Τετάρτη 16 Ια-

νουαρίου τα δέκα της

χρόνια, μαζί με τον ερχο-

μό του νέου έτους και το

κόψιμο της παραδοσιακής

βασιλόπιτας.

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμη-

λάκου αφού χαιρέτισε την

εκδήλωση και μίλησε για

το έργο της οργάνωσης

στα δέκα χρόνια που πέ-

ρασαν, τίμησε τρεις αν-

θρώπους που έχουν προ-

σφέρει με το κοινωνικό

τους έργο στην κοινωνία.

Τη Φωτεινή Ψυλλάκη για-

τρό, επί σειρά ετών δημο-

τική σύμβουλο Βούλας και

πρόεδρο του Συλλόγου

“Φίλοι του ΠΙΚΠΑ”, την

πρόεδρο της Κεντρικής

Παναθηναϊκής Αγγέλα

Νταιφά-Φρατζεσκάκη, η

οποία απουσίαζε λόγω

ασθενείας και παρέλαβε

την πλακέτα ο γυιός της

και τον βουλευτή Πάνο

Παναγιωτόπουλο.

Η εκδήλωση έκλεισε με με

παραδοσιακούς χορούς,

που τους ακολούθησαν και

πολλοί άλλοι θαμώνες.

Η Πανελλαδική Οργάνωση Παναθηναϊκή

Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας 

γιόρτασε τα 10 χρόνια της

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου μόλις έχει επιδόσει την πλακέτα
στο βουλευτή Πάνο Παναγιωτόπουλο

Η Φωτεινή Ψυλλάκη με την κόρη της.

Έκοψε την πρωτοχρονιάτι-

κη πίτα της η Τοπική Οργά-

νωση Ν.Δ. της Βουλιαγμέ-

νης, την Τετάρτη 16 Ιανου-

αρίου σε παραλιακό κέ-

ντρο της Βούλας. 

Η Πρόεδρος Ξένια Παπα-

γιαννοπούλου αφού καλω-

σόρισε τους παρευρισκομέ-

νους, κάλεσε τον κεντρικό

ομιλητή Βουλευτή Αργύρη

Ντινόπουλο ο οποίος μετά

τις ευχές και τους χαιρετι-

σμούς αναφέρθηκε ιδιαίτε-

ρα στα τελευταία πολιτικά

γεγονότα που ταλανίζουν

τον τόπο εδώ και ένα μήνα

περίπου, με δυσμενείς προ-

εκτάσεις.

Στη συνέχεια χαιρετισμούς

απηύθυναν: ο Υφυπουργός

Εξωτερικών Πέτρος Δού-

κας, οι Βουλευτές Θαν.

Μπούρας, Απ. Σταύρου, Ν.

Καντερές, οι επιλ. Βουλευ-

τές Ντίνα Τριλίκη, Κώστας

Κατσίκης, Λ. Ιωαννίδου, Νί-

κος Γιαννής, ο Αντινομάρ-

χης και εκπρόσωπος της

Ν.Ο.Δ.Ε Αν. Αττικής Ευ. Ρά-

πτης και η νομαρχιακή σύμ-

βουλος Μαίρη Φουρναράκη.

Η βραδιά έκλεισε με επίδειξη

μόδας από την Alis

Η Ν.Δ. Βουλιαγμένης 

έκοψε την παραδοσιακή πίτα

με επίδειξη μόδας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος και ο Γενι-

κός Γραμματέας Καταναλω-

τή Γιάννης Οικονόμου με

την ευκαιρία έναρξης των

χειμερινών εκπτώσεων

έκαναν την ακόλουθη δή-

λωση:

«Η περίοδος των εκπτώσε-

ων είναι μια σημαντική ευ-

καιρία τόσο για τις επιχει-

ρήσεις, προκειμένου να αυ-

ξήσουν τα έσοδα και τον

τζίρο τους, όσο και για τους

καταναλωτές προκειμένου

να προμηθευτούν σε χαμη-

λότερες τιμές προϊόντα,

που θα ανταποκρίνονται

στις ανάγκες και στις προσ-

δοκίες τους.

Καλούμε τον εμπορικό κό-

σμο να συμπεριφερθεί με

υπευθυνότητα προσφέρο-

ντας ελκυστικές τιμές και

να περιφρουρήσει το κύρος

του θεσμού των εκπτώσε-

ων.

Παράλληλα οι καταναλω-

τές οφείλουν να αξιοποιή-

σουν τις ευκαιρίες αποφεύ-

γοντας παγίδες και υπερβο-

λές.

Όπως είναι φυσικό και σ’

αυτή τη περίοδο, τη περίο-

δο των εκπτώσεων οι έλεγ-

χοι του Υπουργείου θα είναι

εντατικοί και όπου θα διαπι-

στώνονται παραβάσεις θα

επιβάλλονται κυρώσεις και

θα δημοσιοποιούνται τα

αντίστοιχα στοιχεία.

Για μας είναι ξεκάθαρο ότι

εκπτώσεις στις τιμές δεν

σημαίνει εκπτώσεις στη

ποιότητα και στα δικαιώμα-

τα του καταναλωτή».

Χειμερινές εκπτώσεις
Υπευθυνότητα  από τους εμπόρους 

Προσοχή στις παγίδες οι καταναλωτές

εφιστούν  Υπουργείο Ανάπτυξης και  

Γραμματεία Καταναλωτή

Ο Υφυπουργός Πέτρος Δού-
κας χαιρετίζει την εκδήλωση,
περιτριγυρισμένος από το
προεδρείο.

Η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας
Βουλιαγμένης Ξένια Παπαγιαννοπούλου χαιρετίζει την εκδή-
λωση.
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Πάνω από 5% η απόδοση

των προθεσμιακών 

καταθετών

Χαράς Ευαγγέλια 
για τους καταθέτες

Η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στη χονδρι-

κή αγορά χρήματος έχει κάνει ακριβή υπόθεση την

άντληση κεφαλαίων για τις τράπεζες. Έτσι οι τελευταί-

ες έχουν στραφεί στους καταθέτες προσφέροντας υψη-

λά επιτόκια. Αυτό είναι πολύ καλό νέο για τους πελά-

τες των τραπεζών, οι οποίοι μέχρι την ομαδοποίηση

της αγοράς θα μπορούν να απολαμβάνουν υψηλές

αποδόσεις στα κεφάλαιά τους για πρώτη φορά τα τε-

λευταία χρόνια. 

Το παιχνίδι των επιτοκίων που παίζουν οι τραπεζίτες

μπορεί να γίνει επικίνδυνο, καθώς εξαιτίας της πιστω-

τικής κρίσης στις διεθνείς αγορές χρήματος, η άντληση

κεφαλαίων είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, ενώ την

ίδια στιγμή οι τράπεζες συνεχίζουν να πωλούν δάνεια

με αμείωτους ρυθμούς. 

Συνεπώς από τη μία οι τράπεζες αγοράζουν ακριβά το

χρήμα πληρώνοντας υψηλά επιτόκια στους καταθέτες

και από την άλλη χορηγούν στεγαστικά δάνεια χαμη-

λής εκκίνησης π.χ. μεγάλη ιδιωτική τράπεζα προσφέ-

ρει 5% επιτόκιο για τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση

ενώ ταυτόχρονα χορηγεί στεγαστικό δάνειο με 3,5%

σταθερό για ένα χρόνο. Η παραπάνω αναλογία είναι

αντίθετη με το σκοπό των εμπορικών τραπεζών, που

δεν είναι άλλος από το να αγοράζουν φθηνά και να

πωλούν ακριβά το χρήμα βγάζοντας το ανάλογο κέρ-

δος.

Σήμερα καμία τράπεζα δεν μπορεί να γυρίσει την πλά-

τη στους καταθέτες ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη

ανάγκη ρευστότητας έχει. Έτσι η πίεση για την εξα-

σφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για να χορηγή-

σουν περισσότερα δάνεια αλλά και ο σκοπός της από-

κλισης όλο και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς αναγκά-

ζει τις τράπεζες να πληρώνουν πάνω από 5% στους

καταθέτες. 

Η κατάσταση αυτή λειτουργεί προς όφελος των νοικο-

κυριών τα οποία απολαμβάνουν ελκυστικές αποδόσεις

σε προθεσμίες ακόμη και για ποσά ως και 30.000 ευ-

ρώ. Οι υψηλές αποδόσεις στους προθεσμιακούς λογα-

ριασμούς έχουν φέρει μετακινήσεις κεφαλαίων από τη

μια τράπεζα στην άλλη ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξήσει

τα υπόλοιπα στη συγκεκριμένη κατηγορία λογαρια-

σμών με ταυτόχρονη μείωση στα υπόλοιπα των λογα-

ριασμών ταμιευτηρίου. 

Την εποχή λοιπόν που οι τράπεζες έχουν γίνει περισ-

σότερες από τα περίπτερα, δε χάνουμε τίποτα να επι-

σκεφθούμε ένα εμπορικό δρόμο της γειτονιάς μας και

να ρωτήσουμε μερικές από αυτές τι έχουν να μας προ-

τείνουν για τις αποταμιεύσεις μας. Και είμαι σίγουρος

ότι τα αυτιά μας θα ακούσουν ό,τι καλύτερο είχαν κα-

τά την τελευταία 6ετία. 

Μια βόλτα λοιπόν στις τράπεζες θα πείσει και τον τε-

λευταίο δύσπιστο. 

Γιώργος Ναυπλιώτης 

O Συνήγορος του Καταναλωτή,

ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά

πολίτη, επιλήφθηκε των προβλη-

μάτων που δημιουργούνται από

την πρακτική της διαφημιστικής

προβολής με διαφημιστικές πινακί-

δες.

Κατά τη διαδικασία της έρευνας, ο

εκτελών χρέη Συνηγόρου του Κα-

ταναλωτή, αναπλ. Συνήγορος

Γ.Δίελλας, απέστειλε έγγραφα σε

όλους τους συναρμόδιους φορείς

(ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Αττικής,

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ-

τικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττι-

κής, Συνήγορο του Πολίτη, αρμό-

διους Δήμους) με σκοπό την άρση

των προβλημάτων που δημιουργεί

η γραφειοκρατία και οι επικαλύ-

ψεις αρμοδιοτήτων. 

Από τις απαντήσεις που έλαβε ο

Συνήγορος του Καταναλωτή, με-

ταξύ άλλων, προκύπτει ότι οι αρ-

μόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν

ήδη προβεί στην υποβολή μηνύσε-

ων σε 154 περιπτώσεις παράνομης

τοποθέτησης διαφημιστικών πινα-

κίδων, ενημερώνοντας παράλληλα

την Πολιτεία και τον αρμόδιο Ει-

σαγγελέα.

Τέλος, ο αναπλ.Συνήγορος του

Καταναλωτή απέστειλε έγγραφο

προς το Υπ. Ανάπτυξης (Γ.Γ. Κατα-

ναλωτή), όπου ζητεί τη λήψη απα-

ραίτητων μέτρων προστασίας των

καταναλωτών και την επιβολή κυ-

ρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 7 «Υγεία και ασφά-

λεια των καταναλωτών» και 13Α

«Κυρώσεις» του ν. 2251/1994

«Προστασία των Καταναλωτών»,

όπως και ισχύει με τον ν.

3587/2007.

Απαγόρευση τοποθέτησης

διαφημιστικών πινακίδων 
που προκαλούν σύγχυση – θάμβωση  ή αποσπούν 

την προσοχή των οδηγών 

με απόφαση δικαστηρίου και διεθνών συμβάσεων 
Ευθύνη Δημοσίου – ΟΤΑ (άρθρ. 105

Εισ.Νόμου του ΑΚ) για μη απομάκρυν-

ση Διαφημιστικών Πινακίδων  επικίν-

δυνων στην Οδική Κυκλοφορία

Η ευθύνη του Δημοσίου κατ` άρθρο 105

του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού

Κώδικος γεννάται εάν  ο νόμος   ή η πα-

ράλειψη της νομοθέτησης  βρίσκονται

σε αντίθεση προς τους υπερκείμενους

κανόνες δικαίου, όπως είναι οι  διατά-

ξεις του Συντάγματος  και οι διατάξεις

των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες από

της επικυρώσεώς τους διά νόμου  υπε-

ρισχύουν, κατ` άρθρο 28 του Συντάγμα-

τος, των απλών νόμων. 

Διεθνής Σύμβαση για την οδική

σήμανση και σηματοδότηση

(Ν.1604/1986)

Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστι-

κών πινακίδων  που προκαλούν σύγχυ-

ση – θάμβωση ή αποσπούν την προσοχή

των οδηγών 

Με τον Ν. 1604/1986 (ΦΕΚ Α 81) εκυ-

ρώθησαν μεταξύ των άλλων οι  διεθνείς

συμβάσεις α) για την οδική κυκλοφορία

και β) για την οδική σήμανση  και σημα-

τοδότηση που υπεγράφησαν στη Bιέννη

την 8.11.1968. 

Σύμφωνα με το άρθρ. 4 η εγκατάστασις

πάσης πινακίδος, ειδοποιήσεως, δια-

γραμμίσεων ή συσκευής, ήτις θα ηδύνα-

το να επιφέρη σύγχυσιν μετά των πινα-

κίδων σημάνσεως ή άλλων συσκευών

ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, ή να κατα-

στήση ταύτας ολιγώτερον ορατάς ή

αποτελεσματικάς, είτε να προκαλέση

εκθάμβωσιν εις τους χρησιμοποιούντας

τας  οδούς, είτε απόσπασιν της προσο-

χής των, κατά τρόπον δυνάμενον να

επιδράση επί  της ασφαλείας της κυ-

κλοφορίας».  

Η παραπάνω διεθνής σύμβαση επιβάλ-

λει σύστημα σημάνσεως και σηματοδο-

τήσεως των οδών, με ενιαία - διεθνή χα-

ρακτηριστικά το οποίο αποσκοπεί  στην

ενίσχυση της ασφαλείας  για τους χρή-

στες των οδών. Το σύστημα αυτό, για το

οποίο  υπεύθυνο είναι το Κράτος, πα-

ραβλάπτεται  όταν παρεμβάλλονται ξέ-

να - και κυρίως προερχόμενα από την

εμπορική διαφήμιση  - αντικείμενα τα

οποία προορίζονται  να αποσπάσουν

την  προσοχή των οδηγών  από τους κα-

νόνες της οδικής κυκλοφορίας και να

την  κατευθύνουν προς αυτά.  

Συνεπώς η Σύμβαση προτάσσει  την υπο-

χρέωση  των συμβαλλομένων Κρατών

να απαγορεύουν  την τοποθέτηση στον

ευρύτερο χώρο των οδών  πάσης επι-

γραφής ή εγκαταστάσεως, που θα ηδύ-

νατο να  προκαλέσει σύγχυση  με τις

(δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να

προκαλεί θάμβωση  στους χρήστες των

οδών ή να τους  αποσπά την προσοχή.  

Οι διατάξεις των εδ. γ` και δ` της παρ.

1 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, επι-

τρέπουν μεν κατ΄αρχήν  την εγκατά-

σταση διαφημίσεων επί του οδοστρώ-

ματος και  των πεζοδρομίων οδών

εντός κατοικημένων περιοχών,  αντίκει-

νται όμως στην ανωτέρω  Διεθνή Σύμ-

βαση  και συνεπώς είναι  ανίσχυρες.  

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση  που

έκρινε ως αποκλειστικό υπαίτιο τον

οδηγό του οχήματος και ανεύθυνο το

Δημόσιο.  

Υπάρχει και δεδικασμένο λοιπόν, ως

προς την απαγόρευση των διαφημιστι-

κών πινακίδων.  

Και ο Συνήγορος του Καταναλωτή
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΟΥ 
απάντηση του Υπ. Εσωτερικών 

στο βουλευτή Ντίνο Βρεττό

Παράνομες είναι οι πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στις λε-

ωφόρους Μαραθώνος και Λαυρίου, απαντάει το Υπουργείο

Εσωτερικών, σε ερώτηση που είχε καταθέσει πρόσφατα ο

Βουλευτής της Περιφέρειας Ν. Βρεττός, προς τα αρμόδια

Υπουργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην απάντηση, «ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση του πα-
ρήγγειλε στον πρόεδρο της ΤΕΟ Α.Ε. την αφαίρεση των πα-
ράνομων διαφημιστικών πινακίδων που βρίσκονται τοποθε-
τημένες στους προαναφερόμενους χώρους αρμοδιότητας
της. Αναφορικά με τις σχετικές ενέργειες της ΤΕΟ Α.Ε. αρ-
μόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο ΠΕ-
ΧΩΔΕ, το οποίο ασκεί την εποπτεία της».
Ναι μεν λοιπόν το υπουργείο Εσωτερικών αποδέχεται την

παράνομη τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων, μετα-

θέτει όμως  το μπαλάκι της τελικής ευθύνης στο ΥΠΕΧΩΔΕ,

αφού εποπτεύει την ΤΕΟ Α.Ε. 

Οπως επισημαίνει ο βουλευτής, επί της ουσίας, απαντήσεις δεν

δόθηκαν στα καίρια ερωτήματα που τέθηκαν και που αφορούσαν

αφενός στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την άμεση

αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τις Λε-

ωφόρους Μαραθώνος και Λαυρίου αφετέρου δε, στα μέτρα που

πρόκειται να ληφθούν ώστε να αποφευχθεί η διαρκώς αυξανό-

μενη τοποθέτηση νέων διαφημιστικών πινακίδων.
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Πέρασε ένας χρόνος απ’ όταν το τιμόνι

στο Δήμο Βάρης πήρε η παράταξη “ΒΑΡΗ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” με δή-

μαρχο τον Παναγιώτη Καπετανέα. Ένας

χρόνος με σταθερά και προσεχτικά βήμα-

τα, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς το τι πα-

ρέλαβε.

Πολλοί δημότες – δικαιολογημένα ίσως

λόγω αγανάκτησης από την απραξία των

προηγουμένων ετών – περίμεναν ότι μέσα

σ’ ένα χρόνο τα πάντα θα είχαν ή θα μπο-

ρούσαν να έχουν βρει τη λύση τους. Δεν

είναι όμως έτσι αλλά και ούτε τόσο απλά

τα πράγματα δυστυχώς. Μακάρι να υπήρχε

η λύση του “μαγικού ραβδιού” όπου μ’ ένα

χτύπημα θα μπορούσαν να γίνουν τα πάντα

και να λυθούν όλα τα προβλήματα. Παρα-

λαμβάνοντας άδεια ταμεία και χρονίζοντα

προβλήματα θα πρέπει κανείς να ιεραρχή-

σει τους στόχους του. Αυτό, πιστεύω, έκα-

νε και ο νέος δήμαρχος. Προσπάθησε να

ξεπληρώσει υποχρεώσεις προηγουμένων

ετών να συνεχίσει ό,τι υπήρχε σε εξέλιξη

και με το πενιχρό περίσσευμα να κάνει ό,τι

μπορούσε. Προχώρησε σε ασφαλτοστρώ-

σεις δρόμων στο μέτρο που μπορούσε,

στην πράξη εφαρμογής στο Κόρμπι, ασχο-

λήθηκε και ασχολείται πολύ έντονα με το

πρόβλημα της παραλίας και του Χερώμα-

τος, έδωσε έμφαση στον πολιτισμό – έν-

νοια λίγο ξεχασμένη και παραμελημένη

στο Δήμο Βάρης – προώθησε τον εθελο-

ντισμό και την πυροπροστασία, που χάρη σ’

αυτά η Βάρη πέρασε αλώβητη από την πύ-

ρινη λαίλαπα του Καλοκαιριού, προχώρησε

δε και θα συνεχίσει την αναδάσωση των

καμένων περιοχών. Με λίγα λόγια προσπά-

θησε να κάνει οτιδήποτε μπορούσε σ’ ολό-

κληρη τη Βάρη συνολικά και όχι μόνο σε

μια συγκεκρμένη γειτονιά καθώς επίσης

και για την αλλαγή και την καθιέρωση μιας

καινούργιας νοοτροπίας στον τρόπο λει-

τουργίας του δήμου γενικότερα.

Βλέποντας κανείς καλόπιστα τα πράγματα

μόνο θετικά έχει να δει για τον πρώτο χρό-

νο διαχείρισης της εξουσίας από την πα-

ρούσα δημοτική αρχή. Αν όμως θέλει κά-

ποιος να κάνει κακόπιστη και ανέξοδη κρι-

τική εκ του ασφαλούς είναι πάρα πολύ εύ-

κολο. Θα πρέπει βέβαια να σκεφτεί ότι κα-

νένας εργολάβος δεν κάνει καινούργια έρ-

γα αν δεν  πάρει αυτά που ήδη του χρω-

στάνε. Είναι πολύ εύκολο για κάποιους

που θέλουν για λόγους αντιπολιτευτικούς -

και όχι μόνο - να κάνουν κακόπιστη κριτική

αμαυρώνοντας και να σπιλώντας τα πάντα.

Θα τους έλεγα να μην βιάζονται. Στο τέλος

κάνουν το λογαριασμό. Θα τους μείνουν τα

πικρόχολα σχόλια και οι πομπώδεις και

άνευ ουσιαστικού περιεχομένου φράσεις.

Ειδικότερα οι αυτόκλητοι αποτιμητές του

έργου θα μείνουν με τον τίτλο του ‘τέως’.

Την πλήρη απάντηση θα την πάρουν από τα

έργα και όχι τις μεγαλοστομίες.

Πιστεύω ότι η νέα δημοτική αρχή έχει πρό-

γραμμα, όραμα και αρχές και θα βαδίσει

ανάλογα. Θα προσπαθήσει με συνέπεια να

κάνει το πρόγραμμά της πράξη. Γιαυτό άλ-

λωστε και - για πρώτη φορά στα χρονικά

του δήμου - κατέθεσε τον προϋπολογισμό

στις 27 του Δεκέμβρη 2007, μετά από επί-

πονη και κοπιώδη προσπάθεια, ώστε να

μπορέσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να

αντλήσει κονδύλια για υλοποίηση των στό-

χων. Παρά την άσφαιρη και άνευ ουσίας και

επιχειρημάτων κριτική της αντιπολίτευσης

συνολικά, δεν μπορεί κανείς να παραβλέ-

ψει το θετικό της υπόθεσης, γιατί μόνο θε-

τικά στοιχεία υπάρχουν. Στην κριτική της

αντιπολίτευσης ταιριάζει μάλλον η λαϊκή

παροιμία «όσα δεν φτάνει η αλεπού ...».

Ας μην ανησυχούν λοιπόν οι δημότες της

Βάρης. Ο δήμαρχος και η παράταξή του κα-

θημερινά απεδεικνύουν ότι είναι γνώστες

επαρκώς των προβλημάτων της περιοχής

μας και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο

για ανάλογες και πρέπουσες λύσεις. Ας

κλείσουν τα αυτιά τους στα παπαγαλάκια

του μηδενισμού και της απαξίωσης. Η νέα

δημοτική αρχή, με  σεβασμό προς τους δη-

μότες, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να

δώσει καινούργια πνοή στην περιοχή μας

και να κάνει έργα που θα διευκολύνουν την

καθημερινότητα τους.

Φώτης ΚΟΥΤΡΑΣ

Το πρώτο βήμα προόδου 

στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Οι αναγνώστες γράφουν

Η ανακύκλωση πρέπει να μπει στη ζωή μας· να γίνει

“έξις” (συνήθεια). Και για να γίνει αυτό  πρέπει να γνωρί-

ζουμε τι επιτυγχάνουμε με την ανακύκλωση. Πόσο ωφε-

λούμε το περιβάλλον. Είναι δηλαδή χρήσιμο να ξέρουμε

με κάθε υλικό που ανακυκλώνουμε τι κερδίζουμε. 

Εμείς από αυτή τη στήλη θα αναλύουμε συχνότατα τον

τρόπο παραγωγής κάθε υλικού και τι «γλυτώνουμε» με

την ανακύκλωσή του.  

Ένα γυάλινο μπουκάλι θα φώτιζε 

ένα δωμάτιο για 8 ώρες!!

Για την κατασκευή γυάλινων μπουκαλιών απαιτείται ση-

μαντική ενέργεια αφού τα υλικά από τα οποία αποτελού-

νται – άμμος, ανθρακικό νάτριο και ασβεστόλιθος -συγ-

χωνεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή ενός μπουκαλιού κα-

ταναλώνεται ενέργεια ίση με αυτή που καίει ένας λα-

μπτήρας 100W σε οκτώ ώρες. Αντί λοιπόν να πετάμε

στα σκουπίδια αυτόν τον πλούτο ας τον ανακυκλώσουμε.

Ένα μόνο γυάλινο μπουκάλι μας δίνει το ίδιο προϊόν με

50% λιγότερη ενέργεια!
Ηλέκτρα Βενετσάνου

ανακυκλΩστε!!Νυχτερίδες με 

...ποδήλατο

Οι ενδυματολογικές προτιμήσεις του κα-

θενός είναι δικαίωμά του και ίσως πρό-

βλημά του. Όταν όμως κυκλοφορείς ντυ-

μένος στα μαύρα απ’ την κορφή ως τα

νύχια, με ποδήλατο χωρίς φώτα και ανα-

κλαστήρες, νύχτα στα μισοσκότεινα δρο-

μάκια του Κορωπιού, τότε οι ενδυματο-

λογικές σου προτιμήσεις μπορεί να στεί-

λουν εσένα μεν να συναντήσεις τους

προγόνους σου, αλλά και κάποιον οδηγό

αυτοκινήτου, που δεν σου χρωστάει τίπο-

τε, στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.

Ο λόγος για τους ευάριθμους, συμπαθείς

Πακιστανούς που διαμένουν και εργάζο-

νται στο Κορωπί. Και που η ανεξήγητη –

για μένα τουλάχιστον-  ενδυματολογική

τους εμμονή στο απόλυτο μαύρο, σε

συνδυασμό με το κατασκότεινο ποδήλα-

τό τους, τους καθιστά νυκτερινό, δημό-

σιο κίνδυνο στους κακοφωτισμένους

δρόμους του Κορωπιού. Ειδικά ο δρόμος

που συνδέει τη Βάρης-Κορωπίου με την

Αγίας Μαρίνας, όπου λειτουργούν επί

24ώρου βάσεως πολλές βιομηχανίες,

απαιτεί νυκτερινή όραση κουκουβάγιας

για να διακρίνεις ότι εκείνο το μαύρο

«κάτι» στο μαύρο φόντο της νύχτας, εί-

ναι άνθρωπος σε ποδήλατο.

Συνιστώ στους εργοδότες των δίτρο-

χων «Μπάτμαν», να τους επιστήσουν την

προσοχή στον κίνδυνο που διατρέχουν.

Κι αν τα μαύρα ρούχα αποτελούν κάποιο

είδος ταμπού, τουλάχιστον ας βάλουν

φώτα και ανακλαστήρες στα ποδήλατά

τους.

Λιλιπούτειοι 

...αρσιβαρίστες

Κάποιοι γονείς, που έχουν παιδιά στο Δη-

μοτικό και σηκώνουν τις σχολικές τους

τσάντες, πρωί και μεσημέρι, σταυροκοπιού-

νται με την απίστευτη ανευθυνότητα ορι-

σμένων δασκάλων. Που αντιμετωπίζουν τα

παιδικά κορμάκια ως εκκολαπτόμενους αρ-

σιβαρίστες και τα φορτώνουν επί καθημερι-

νής βάσεως με όλα τα βιβλία και τετράδια

που χρειάζονται στη διάρκεια της σχολικής

χρονιάς. Με το πρωτότυπο επιχείρημα:

«έχετέ τα όλα μαζί σας γιατί δεν ξέρου-

με...τι θα μας χρειαστεί»! Κι έτσι η τσάντα

ενός παιδιού 30 κιλών μπορεί να ζυγίζει 15

κιλά. Υποβάλλοντας έτσι την αναπτυσσό-

μενη σπονδυλική του στήλη σε επικίνδυνη

σε βάθος χρόνου καθημερινή καταπόνηση.

Θα συνιστούσα στις περιφερειακές Διευ-

θύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να

στείλουν δειγματοληπτικά σε κάποια σχο-

λεία έναν επιθεωρητή μαζί μ’ έναν ορθοπε-

δικό γιατρό. Να σηκώσουν στην τύχη μερι-

κές σχολικές τσάντες. Κι αν δεν τους πια-

στούνε τα νεφρά, ας μου γράψουνε να επα-

νορθώσω.

Ζητείται 

...φιλότιμο

Ο ένας Δήμος μετά τον άλ-

λον, εφαρμόζουν πρόγραμ-

μα ανακύκλωσης τοποθε-

τώντας τους μπλε κάδους,

μοιράζοντας τσάντες ανα-

κύκλωσης και σχετικά

έντυπα.

Πρόσφατα ο Δήμος Κορω-

πίου, τώρα ο Δήμος Βάρης,

ενώ έχουν προηγηθεί πολ-

λοί άλλοι και θα ακολουθή-

σουν επίσης και άλλοι.

Παραμένει όμως ζητούμενο

το πότε θα μιμηθούν το πα-

ράδειγμα των συνειδητο-

ποιημένων συμπολιτών

τους, οι ασυνείδητοι που

πετούν οικιακά απορρίματα

στους κάδους ανακύκλω-

σης. Ενώ οι κάδοι απορρι-

μάτων είναι ακριβώς δίπλα

τους. Δυσχεραίνοντας έτσι

αφάνταστα το έργο των ερ-

γαζομένων στην καθαριό-

τητα και ουσιαστικά ακυρώ-

νοντας μιάν αξιέπαινη προ-

σπάθεια από την επιτυχή

έκβαση της οποίας θα ωφε-

ληθούμε όλοι.
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για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου

γίνε συνδρομητής τώρα

Για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Ειδήσεις, εκδηλώσεις, αγγελίες

με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail

γραφτείτε συνδρομητές

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, 

e-mail: scarabe@hol.gr

Στην πόλη που ζω από το Καλοκαίρι του

2000, όλα λειτουργούν ρολόι, επειδή η

συνεργασία των εκάστοτε δημοτικών

αρχών  με τους δημότες είναι άψογη.

Κατ΄ αρχήν λειτουργούν τοπικά συμ-
βούλια ανά γειτονιά. Οι συζητήσεις και

οι αποφάσεις που παίρνονται με την πα-

ρουσία ενός αιρετού του Δήμου μας,

μεταφέρονται στις αρμόδιες επιτροπές

του Δήμου μας και συζητιούνται, αφού

βέβαια ομαδοποιηθούν, στο Δημοτικό

Συμβούλιο.

Οι Σχολικές Μονάδες της πόλης μας,

λειτουργούν άψογα και δεν  θα μπο-

ρούσε να ήταν διαφορετικά, γιατί 1 φο-
ρά κάθε χρόνο οργανώνεται διεξοδική
ημερίδα για την Παιδεία, με όλους τους

φορείς της εκπαίδευσης (Διευθυντές,

Συλλόγους εκπαιδευτικών, Ένωση &

Συλλόγους Γονέων και 15μελή των

Σχολείων)  και προγραμματίζονται από

κοινού οι ενέργειες, εντοπίζονται τα

προβλήματα και τίθενται οι προτεραιό-

τητες. Υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης και

διεκδίκησης  μελλοντικών Σχολικών

Μονάδων, το οποίο τηρείται από όλες

τις Δημοτικές Αρχές.

Οι πρόσβαση των Μαθητών στα Σχο-
λεία είναι απροβλημάτιστη για τους Γο-

νείς, επειδή έχουν προβλεφθεί πεζό-

δρομοι και κατάλληλη σηματοδότηση

γύρω από αυτά. Εξ΄ άλλου η κίνηση

των οχημάτων, σύμφωνα με την συ-

γκοινωνιακή μελέτη είναι έτσι δομημέ-

νη που δεν δίνει και πολλά περιθώρια

λάθους.

Οι ελεύθεροι χώροι της πόλης μου εί-
ναι αρκετοί και διαμορφωμένοι έτσι

ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι

στους πολίτες με κινητικά προβλήματα,

πάντα καθαροί και λειτουργικοί έτοιμοι

να δεχτούν όλους που θέλουν να απο-

λαύσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Κα-

μάρι για την πόλη μας οι χώροι αναψυ-

χής στο Λόφο Λεβίδι, στο Πεδίο του

Άρεως και στο πρώην Στρατόπεδο Λά-

μπρου.

Οι ειδικές πεζογέφυρες που ενώνουν

την Λ. Μαραθώνος (στο Αθλητικό κέ-

ντρο & στα Σχολεία μας-1ο Γυμνάσιο-

Λύκειο), παρέχουν ασφάλεια στους

Μαθητές και όχι μόνο, της πόλης μας.

Η δωρεάν Δημοτική συγκοινωνία ενώ-

νει την πόλη μας και δίνει την δυνατό-

τητα εύκολα και γρήγορα να μετακινη-

θούμε σ΄ αυτή.

Τα Δημοτικά Ιατρεία με τα προγράμμα-
τα Προληπτικής Ιατρικής που δημιούρ-

γησε και λειτούργησε στα Σχολεία μας

και όχι μόνο, ανακούφισε τους πολίτες

και τους βοήθησε αποτελεσματικά.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, και των διευρυμένων Δημοτι-
κών επιτροπών, στις οποίες  παίρνουν
μέρος και εκπρόσωποι φορέων, είναι

ενδιαφέρουσες, επειδή αφού ενημερω-

νόμαστε πρώτα όλοι έγκαιρα και με

τους πλέον σύγχρονους τρόπους επι-

κοινωνίας για την ημέρα και ώρα συνε-

δρίάσεων,  γίνεται εποικοδομητική κου-

βέντα, χωρίς ακρότητες και διενέξεις. 

Η Ιστοσελίδα του Δήμου μας πάντα λει-

τουργική και συνδεδεμένη με όλες τις

οργανώσεις και φορείς, δίνει την δυνα-

τότητα στον πολίτη να επικοινωνήσει

άμεσα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και

τους Δημοτικούς Συμβούλους (όλων

των παρατάξεων), καθώς και με τις υπη-

ρεσίες του Δήμου.

Η ποιότητα των Πεζοδρομίων, ποδηλα-
τοδρόμων και  των παιδικών χαρών εί-

ναι τέτοια που μπορεί άνετα ο κάτοικος

της πόλης μας να κάνει την βόλτα του

ανέμελα.   

...Αλλά τι είναι αυτό που κάνει φασαρία
έξω από το σπίτι μου και σφυρίζει έτσι;
Ωχ είναι το βοθρατζίδικο που ήρθε να
αδειάσει τον βόθρο...

«Αντώνη ξύπνα σε πήρε ο ύπνος στον
καναπέ» και τώρα καταλαβαίνω πως
……ονειρεύτηκα για λίγο μια πόλη αν-
θρώπινη, μια πόλη ποιο κοντά στον πο-
λίτη, μια πόλη που ζητούσα και ήθελα
όταν ήρθα να μείνω στην Παλλήνη
μας!!!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ 2008 ΝΑ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ..ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΕΙ-

ΡΑ ΜΑΣ.

Αντώνης Ρεφούλιας 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

ΑΛΛΑ ΖΩ και ΑΓΑΠΩ….οκτώ χρόνια

Αποδοκιμάζονται τα ΜΜΕ

για αποσιώπηση 

θέσεων του ΚΚΕ
από την Γ.Γ. Αλέκα Παπαρήγα

Για αποσιώπηση και διαστρέβλωση των θέσεων του

ΚΚΕ και του λαϊκού κινήματος από τα ΜΜΕ ιδιαίτε-

ρα στη μετεκλογική περίοδο κατηγόρησε η Γ.Γ. του

κόμματος Αλέκα Παπαρήγα, κατά τη διάρκεια συ-

νέντευξης Τύπου. Παρόμοιο περιεχόμενο με την

ανακοίνωση είχε το Πολιτικό Γραφείο της Κ. Ε για

την μετεκλογική αντιμετώπιση του ΚΚΕ και του

λαϊκού κινήματος από τα ΜΜΕ.

Η Αλέκα Παπαρήγα έκανε λόγο «για μαγειρέματα

των πολιτικών εξελίξεων από ιδιοκτήτες μέσων

ενημέρωσης με στόχο, όπως είπε, να μανουβρά-

ρουν τις εξελίξεις και να εμποδίσουν εξελίξεις που

πλήττουν τα δύο μεγάλα κόμματα».

«Ο πραγματικός χρόνος που διατίθεται στην ειδη-

σεογραφία για την προβολή του ΚΚΕ μόλις που ξε-

περνά το 2% και μπροστά σε αυτό το φαινόμενο το

Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι περίπου θεατής.

Αποτελεί επιλογή της ιδιοκτησίας των μέσων ενη-

μέρωσης, ηλεκτρονικών και εντύπων», προσθέτο-

ντας ότι αποδείχθηκαν υποκριτικές οι διακηρύξεις

περί πολυφωνίας και ισοτιμίας και υπενθυμίζοντας

ότι χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες. 

Τόνισε επίσης ότι αυτό είναι μια ανισότιμη μεταχεί-

ριση του ΚΚΕ και σημείωσε ότι σε μεγάλο αριθμό

εκπομπών των κρατικών καναλιών δεν προσκαλού-

νται εκπρόσωποι του κόμματος, αλλά προσκαλού-

νται και μιλούν ακόμα και για την 90χρονη ιστορία

του κόμματος άνθρωποι που έχουν φύγει από το

κόμμα πριν από δεκαετίες και ανήκουν σε άλλα

κόμματα.
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«Οι φτωχοί άνθρωποι,

με ακίνητη περιουσία

κάτω των 1000 ευ-

ρώ/τ.μ να μην πληρώ-

σουν φόρο κατοχής

ακινήτου», πρότεινε

στην ομιλία του στην

Ολομέλεια της Βου-

λής κατά τη συζήτηση του νομο-

σχεδίου για την Κατάργηση του

φόρου κληρονομιών και την ει-

σαγωγή του ενιαίου τέλους ακι-

νήτων, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ,

Ντίνος Βρεττός.

O Ντ. Βρεττός ασκώντας έντονη

κριτική στην οικονομική πολιτική

της Κυβέρνησης, είπε πως υπάρ-

χει συγκεκριμένο πρόγραμμα,

συγκεκριμένη πολιτική, συγκε-

κριμένη στόχευση.

Τόσο η κατάργηση του φόρου

μεταβίβασης όσο και η εισαγω-

γή του τέλους ακίνητης περιου-

σίας, εξομοιώνουν πλούσιους

και φτωχούς. Στην ουσία

όμως χτυπάνε τους

φτωχούς.

Η υιοθέτηση του νέου τέ-

λους ακίνητης περιουσίας,

χωρίς εξαιρέσεις  θέτοντας

μάλιστα  ως ελάχιστο πλα-

φόν το 1 ευρώ/τ.μ, για την

Περιφέρεια Αττικής, σημαίνει ότι πε-

ριοχές 15 Δήμων στην Ανατολική

Αττική και 6 στη Δυτική, που έχουν

αντικειμενικές αξίες μεταξύ 600 και

850 Ευρώ/τ.μ. θα πληρώσουν παρα-

πάνω. Οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι

δεν μπορούν να επιβαρυνθούν με

έναν ακόμη άδικο φόρο που τους

επιφέρει οδυνηρές συνέπειες παρό-

μοιες με τις αυξήσεις των έμμεσων

φόρων τόνισε χαρακτηριστικά και

ζήτησε την αλλαγή της σχετικής

διάταξης. «Γι αυτούς τους ανθρώ-

πους , που έχουν περιουσίες με κά-

τω από χίλια ευρώ αντικειμενική

αξία, να μην πληρώνουν τίποτα.

Να μην ισχύσει το ενιαίο τέλος

ακίνητης περιουσίας στην 

Περιφέρεια Αττικής 
με χαμηλές αντικειμενικές αξίες

Ντίνος Βρεττός, Βουλευτής Π. Αττικής

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ελέγχου

των προϋπολογισμών των εθνικών κοινο-

βουλίων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες 18 και

19 Δεκεμβρίου 2007 συμμετείχε ο βου-

λευτής της Νέας Δημοκρατίας Περιφέρει-

ας Αττικής Θανάσης Μπούρας, ως πρόε-

δρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομι-

κών Υποθέσεων της Βουλής.

Στη σημαντική αυτή συνεδρίαση συμμε-

τείχαν εκπρόσωποι των εθνικών κοινο-

βουλίων όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.

συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέ-

ροντος και ανταλλάχθηκαν απόψεις με

τους δύο κύριους επιτρόπους που είναι

αρμόδιοι για τα διαρθρωτικά ταμεία και

αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την

απορρόφηση

των κοινοτικών πόρων και την ανάπτυξη

κάθε κράτους-μέλους.

Κύριος στόχος των εργασιών της συνε-

δρίασης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχε-

τικά με τον έλεγχο και την παρακολούθη-

ση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποβολή

προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομι-

κής διαχείρισης, της λογοδοσίας και της

διακυβέρνησης της Ε.Ε. 

Συζητήθηκε η ετήσια έκθεση του Ευρω-

παϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το κλεί-

σιμο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. του οι-

κονομικού έτους 2006, στην οποία επιση-

μάνθηκαν οι κίνδυνοι ανακρίβειας των δη-

λουμένων δαπανών για σχέδια στον το-

μέα διαρθρωτικών πολιτικών και των μη

επιλέξιμων για επιστροφή δαπανών, για

την αποφυγή των οποίων θα πρέπει τα συ-

στήματα ελέγχου στα κράτη μέλη να είναι

αποτελεσματικά και η Επιτροπή να ασκεί

αποτελεσματική εποπτεία επί των συστη-

μάτων.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η 4η

Έκθεση Συνοχής – Αποτελεσματικότητας

των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμεί-

ου συνοχής της Ε.Ε., οι Εθνικές δηλώσεις

διαχείρισης, η επιμεριστική διαχείριση πό-

ρων από κάθε κράτος μέλος, η απόδοση

λογαριασμών από τους υπουργούς των

κρατών μελών, οι οικονομικοί έλεγχοι, οι

έλεγχοι νομιμότητας και κανονικότητας

και οι έλεγχοι αποδόσεως, ο ρόλος που

μπορούν να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες

λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών

κ.λ.π. .

Η συνεδρίαση έκλεισε με προτάσεις, ιδέ-

ες και εισηγήσεις που είναι επιθυμητό να

αποτελέσουν αντικείμενο μιας προσε-

χούς συνεδρίασης.  

Απορρόφηση κοινοτικών πόρων 

ανάπτυξη κάθε κράτους-μέλους
Ελεγχος και παρακολούθηση 

του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Θανάσης Μπούρας
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σε έξωση η παιδική

χαρά στο Λαύριο
από την Ε.Α.Σ. (ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.) 

ερώτηση του βουλευτή 

Θανάση Λεβέντη

Η παιδική χαρά στο Νυχτοχώρι Λαυ-

ρίου καταλαμβάνει έκταση 1.850 τ.μ.

και είναι η μοναδική που εξυπηρετεί

τα παιδιά της συνοικίας της Αγίας

Παρασκευής. Η συγκεκριμένη παιδι-

κή χαρά λειτουργεί πάνω από είκοσι

χρόνια και από τη νέα πολεοδομική

μελέτη χαρακτηρίζεται ως χώρος

δημοτικής παιδικής χαράς.

Στις 30-11-2007 δικαστικός κλητήρας με εντολή της εται-

ρείας Ε.Α.Σ. (ΕΒΟ Α.Ε.-ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε) σφράγισε τη παιδική

χαρά προκειμένου να πάρει το οικόπεδο που όπως υπο-

στηρίζει με επίσημα έγγραφα ανήκει στην εταιρεία. Αυτή η

ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά  της περιοχής να

στερηθούν το μοναδικό ελεύθερο χώρο όπου μπορούν με

ασφάλεια να παίζουν.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

• Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν άμεσα, ώστε η παιδική

χαρά στο Νυχτοχώρι Λαυρίου να αποδοθεί στα παιδιά της

ανωτέρω περιοχής και να παραμείνει ελεύθερη από τυχόν

διεκδικήσεις της προαναφερόμενης εταιρείας;

Μέτρα για τον έλεγχο της

ακρίβειας των αγαθών και

υπηρεσιών
ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής 

Φώτης Κουβέλης

Οι πολίτες της χώρας, στην οποία περισσότεροι

από 2.000.000 εξ αυτών ζουν κάτω από τα όρια

της φτώχειας, αντιμετωπίζουν έντονα οικονομι-

κά προβλήματα από το κύμα της ακρίβειας που

πλήττει τη χώρα μας 

Το επιδημικό ανατιμητικό αυτό κλίμα στο σύνο-

λο των προϊόντων, οι ακραίες και ανεξέλεγκτες

ανατιμήσεις των προϊόντων βασικής ανάγκης

και η αισχροκέρδεια που αναπτύχθηκε στη συ-

νέχεια από τους μεσάζοντες και τις μονοπωλιακού – ολιγοπωλια-

κού  χαρακτήρα επιχειρήσεις που λειτουργούν και δραστηριοποι-

ούνται στην χώρα μας, την έχουν καταστήσει  ως μια από τις ακρι-

βότερες χώρες της Ε.Ε.

Αυτό έχει ως συνέπεια αφ΄ενός την αφαίμαξη του εισοδήματος

από τους Ελληνες καταναλωτές και αφ΄ετέρου τη μείωση της

εισροής ξένων  επισκεπτών στη χώρα μας.

Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό

και έχει απασχολήσει όλες τις κυβερνήσεις μετά την είσοδο της

χώρας στην Ο.Ν.Ε., αφού ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί και οι

«συμφωνίες κυρίων»  μεταξύ των εμπόρων – παραγωγών και του

κράτους δεν λειτούργησαν, γεγονός που οδήγησε πρόσφατα την

πολιτική ηγεσία να ζητήσει «κοστολογική αιτιολόγηση» για την

όποια αύξηση ζητούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες το αρνήθηκαν

επικαλούμενες την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του

ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ρωτάει μεταξύ άλλων ο  Υπουργός: Σε ποιες συγκεκριμένες ενέρ-

γειες προτίθεται να προβεί και ποια μέτρα θα λάβει για την αντι-

μετώπιση της ακρίβειας;

Πέτρος Δούκας με  Ali Bagheri 
Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών με τον

Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν  

Η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας

– Ιράν συζητήθηκε κατά το γεύμα εργασίας που πα-

ρέθεσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών  Πέτρος Δούκας

προς τιμήν του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών

του Ιράν  Ali Bagheri.

Στη συνάντηση συμμετείχαν,

κατόπιν πρόσκλησης του Υφυ-

πουργού Εξωτερικών και Έλλη-

νες επιχειρηματίες, οι οποίοι εί-

χαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις

με τον Ιρανό Αναπληρωτή

Υπουργό Εξωτερικών ως προς

τις δυνατότητες συνεργασίας

και επενδύσεων στη χώρα του.

Ο  Ali Bagheri ενημέρωσε για

την πορεία της οικονομίας στη χώρα του, το ιδιαίτερο

εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, ακόμα και των

διυλιστηρίων, καθώς και την οικονομική συνεργασία που

έχει με ευρωπαϊκές χώρες υπογραμμίζοντας τις αντίστοι-

χες δυνατότητες που μπορούν να υπάρξουν μεταξύ της

Ελλάδας και του Ιράν. Προσκάλεσε δε τον Υφυπουργό

Εξωτερικών και τους Έλληνες επιχειρηματίες να επισκε-

φθούν τη χώρα του και να εξετάσουν τις δυνατότητες που

υπάρχουν.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δούκας επιβεβαίωσε

το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για ανάπτυξή

τους στην περιοχή και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συ-

νεργασίας που θα προσφέρει η διεύρυνση των διμερών

πολιτικών και οικονομικών σχέσεων.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 20, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 & ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1/08

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

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 21/1

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει Δευτέρα 21/1

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. με μοναδικό

θέμα την ψήφιση προϋπολογισμού οικονομι-

κού έτους 2008.

ΤΟ Δ.Σ. Σπάτων συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

στις  7 μ.μ. με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέ-

γουμε:
2) Ορισμός μελών των Επιτροπών για το 2008: α) Παραλαβής Δημοτικών

Έργων αξίας 5.869,41€ , β) Παραλαβής Δημοτικών Έργων αξίας άνω

των 5.869,41€, γ) Σύνταξης φορολογικών καταλόγων και δ) Επίλυσης

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό.

3) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού του έργου: “Απομάκρυνση και

μεταφορά μπάζων”.

4) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού του έργου: “Οδοποιία περιοχών

εκτός σχεδίου, έτους 2007”.

5) Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου”

6) Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου και με σύμβαση μίσθωσης έρ-

γου προσωπικού Δήμου για το έτος 2008.

7) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Νομικών Προσώπων Δή-

μου, έτους 2008.

8) Απόφαση περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για ανά-

θεση σ’ αυτόν της διαδικασίας διεκδίκησης από Ανώνυμες Εταιρείες

του Δημοσίου, Δημοτικών Τελών.

10) Απόφαση κατάταξης τσιγγάνων στον πίνακα τελικών δικαιούχων για

χορήγηση στεγαστικών δανείων.

12) Απόφαση για παράταση μίσθωσης ακινήτων στεγάσεως α) Εξωτερι-

κών Συνεργείων του Δήμου και β) Φιλαρμονικής Δήμου.

14) Απόφαση οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας της περιοχής του Δήμου

15) Απόφαση για αναμόρφωση κανονισμού καθαριότητας.

Συνεδριάζει επίσης την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 

στις 7 μ.μ. με δύο θέματα 

1) Απόφαση επί ενστάσεων Β΄ Ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης πε-

ριοχών Α΄ κατοικίας Π.Ε. 6 & 7 Δήμου Σπάτων.

2) Απόφαση επί ενστάσεων Α΄ Ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης πε-

ριοχών Α΄ κατοικίας Π.Ε. 1 Δήμου Σπάτων.
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...για την υγειά μας

Σωστή στάση και ενδυνάμωση
η λύση για τους πόνους της μέσης

Πρόσφατες έρευνες έχουν δεί-

ξει ότι η φυσική δραστηριότητα

στην παιδική ηλικία παρουσιά-

ζει σταδιακή μείωση, η οποία

γίνεται ακόμη πιο έντονη στην

εφηβεία.

Βασική αιτία αυτής της υποκι-

νητικής συμπεριφοράς φαίνε-

ται ότι είναι η συρρίκνωση του

ελεύθερου χρόνου από τις πο-

λυάριθμες σχολικές και εξω-

σχολικές ακαδημαϊκές δραστη-

ριότητες και την ασφυκτική πίε-

ση μαθημάτων και εξετάσεων. 

Επιπλέον το παιχνίδι των παι-

διών πλέον έχει περιοριστεί

στους υπολογιστές και έτσι

ακόμα και την ώρα του παιχνι-

διού είναι καθισμένα. 

Στα πλαίσια αυτών των υπο-

χρεώσεων το παιδί ή ο έφηβος

υποχρεώνεται να παραμείνει

σε καθιστή θέση για πολλές

ώρες. Πολλές φορές περισσό-

τερες κι από τους εργαζόμε-

νους.

Η πολύωρη παραμονή στο θρα-

νίο μπορεί να οδηγήσει στην

αποδυνάμωση των μυών, με

όλα τα αρνητικά αποτελέσματα

που αυτή συνεπάγεται για το

μυοσκελετικό σύστημα. 

Συνεπώς είναι σημαντικό ο μα-

θητής να γνωρίζει και να εφαρ-

μόζει τη σωστή θέση του σώ-

ματος την ώρα του διαβάσμα-

τος ή της ενασχόλησης με τον

υπολογιστή. 

Θα πρέπει το κάθισμα να έχει

μπροστινή κλίση και η ράχη της

καρέκλας να στηρίζει τη σπον-

δυλική στήλη στο ύψος της λε-

κάνης. Οι αγκώνες θα πρέπει

να βρίσκονται στο ύψος του

γραφείου, ενώ και τα δύο πόδια

θα πρέπει να ακουμπούν στο

έδαφος. (σχ.1) 

Τα προβλήματα μέσης τα τε-

λευταία χρόνια είναι πολύ συ-

χνά και μάλιστα σε μικρές ηλι-

κίες. Νέοι 20-25 χρονών υπο-

φέρουν από πόνους στη μέση

και δυσκαμψία. Αυτό οφείλεται

σε ένα μεγάλο ποσοστό στην

κακή στάση που είχαν σε μικρή

ηλικία αλλά πολύ περισσότερο

στην καθιστική ζωή και τη μη

εκγύμναση του μυοσκελετικού

τους συστήματος. 

Ένα πρόγραμμα γυμναστικών

ασκήσεων για τους μύες που

περιβάλλουν τη λεκάνη μπορεί

να συμβάλει στη διατήρηση της

φυσιολογικής τους λειτουργι-

κότητας και να μειώσει τον κίν-

δυνο εμφάνισης πόνων στη μέ-

ση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα

πρέπει να περιλαμβάνει τόσο

ασκήσεις διάτασης, όσο και

ασκήσεις ενδυνάμωσης των

μυών. 

Το πρόγραμμα των διατάσεων

(ενδεικτικά: σχ.2), θα πρέπει να

επαναλαμβάνεται τουλάχιστον

τρεις φορές την εβδομάδα, με

τελικό σκοπό την καθημερινή

του εφαρμογή. Η διάρκεια της

διάτασης θα πρέπει να κυμαίνε-

ται από 1-15 δευτερόλεπτα,

ενώ ο αριθμός των επαναλήψε-

ων θα πρέπει να κυμαίνεται

από 3-5. Η ένταση της διάτα-

σης θα πρέπει να είναι τέτοια

που να προκαλεί αίσθημα τά-

σης στο μυ και όχι ενόχληση ή

πόνο. 

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης θα

πρέπει να εκτελούνται επίσης 3

φορές την εβδομάδα. Αρχικά θα

πρέπει να εκτελούνται  1 – 2 σετ

για κάθε άσκηση και ο αριθμός

των επαναλήψεων να κυμαίνεται

από 10-12. Σταδιακά μπορεί να

αυξηθεί ο αριθμός των επαναλή-

ψεων και κατόπιν ο αριθμός των

σετ για κάθε άσκηση. Ενδεικτικό

πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνά-

μωσης στο σχ. 3. 

Τις πληροφορίες αντλήσαμε από άρ-
θρο του Αντώνη Χριστόδουλου, Msc,
υπ. διδάκτορας, Τμ.Επιστήμης Φυσ.
Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκράτειο
Παν/μιο Θράκης, στο περιοδικό

Σχέδιο 1

Σχ. 2: Διατάσεις για τον αυχένα, την οσφυϊκή μοίρα, τους οπίσθιους μηριαίους και τους καμπτήρες του ισχίου.

Σχ.3: Ασκήσεις ενδυνάμωσης για την πρόληψη ενοχλήσεων στην περιοχή της μέσης.Το χιούμορ μακραίνει τη ΖΩΗ 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας και

του νοσοκομείου Σεντ Ολάφ της Νορβηγίας εντόπισαν την

πρώτη ιατρική ένδειξη που αποδεικνύει ότι η αίσθηση του χιού-

μορ αυξάνει ης πιθανότητες επιβίωσης σε πάσχοντες από σο-

βαρές παθήσεις. 

Τι θρεπτικά στοιχεία έχουν τα αποξηραμένα φρούτα

σε σχέση με τα ωμά; 

Διάβαζε με προσοχή τις ετικέτες με τη θρεπτική αξία των απο-

ξηραμένων φρούτων που αγοράζεις. Γιατί ναι μεν έχουν θρε-

πτικά στοιχεία και πολλά δεν έχουν πρόσθετα συστατικά.

Υπάρχουν όμως και κάποια που έχουν πρόσθετη ζάχαρη, ενώ

κάποια, όπως πολλές μάρκες αποξηραμένης μπανάνας, περιέ-

χουν πρόσθετα λιπαρά. 

Μπρόκολο: Ένα λαχανικό «ασπίδα» για την υγεία. 
Δεδομένα από πολλές επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει

πως η κατανάλωση του μπρόκολου σχετίζεται με πρόληψη διά-

φορων τύπων καρκίνου, όπως καρκίνου του μαστού, του στο-

μάχου, του παχέως εντέρου, του προστάτη και του πνεύμονα.

Μικρά & ενδιαφέροντα
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Α.Δ.Ε.Π.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλατεία Ελευθερίας, 153 51 Παλλήνη

Τηλ.: 210-6668612 fax : 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση  του Δήμου Παλλήνης  ανακοι-

νώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για

την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» του Δήμου Παλλήνης, για

τις εξής ειδικότητες: 

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτής Τεχνικός (ΔΕ)        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟ-

ΜΩΝ: 2     ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-

τήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτο Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιουδήποτε τμήματος του τομέα

εφαρμοσμένων τεχνών ή Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Α΄

ή Β΄ κύκλου σπουδών οποιουδήποτε τμήματος του τομέα  καλλιτε-

χνικών εφαρμογών  ή Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο οποιουδήποτε

τμήματος του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών ή Τεχνική Επαγγελματι-

κή Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας χειροτεχνίας ή

σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας αγγειοπλαστι-

κής – κεραμικής  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημε-

δαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οδηγός (ΔΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΤΟΜΩΝ: 1  ΕΙΔΙΚΑ ΤΥ-

ΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Κύρια Προσόντα 

Α.- Δίπλωμα ΙΕΚ (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαι-

δευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότη-

τας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ει-

δικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ

του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή συναφούς

ειδικότητας, δηλαδή Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημά-

των ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομη-

χανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλε-

κτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του

Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδα-

πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

Β. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Δ΄  κατηγορίας .

Επικουρικά προσόντα

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων

από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυ-

τήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή

Ι.Ε.Κ., καθώς  και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄  κα-

τηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β.  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσε-

ων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγρά-

φου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεω-

τικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης

Τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστη-

ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρ-

θρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και

ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄  κατηγορίας και αντί-

στοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν  καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσε-

ων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγρά-

φου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεω-

τικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης

Τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστη-

ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρ-

θρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και

ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄  κατηγορίας και αντί-

στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών

(παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρο

10 του Ν.3051/2002)

2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επι-

τρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδι-

κα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη

της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προ-

σωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα

ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί

υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Γνωστοποιείται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία

έχουν οι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι έχουν κάρτα ανερ-

γίας από τον ΟΑΕΔ - Υπηρεσία Προώθησης της Απασχόλησης - και

οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία

του   προγράμματος και οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από επαγ-

γελματική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά το ύψος του αφο-

ρολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισο-

δήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Κριτήριο εντοπιότητας 

2. Χρόνος ανεργίας

3. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων

5. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες  ΠΕ, ΤΕ

και ΔΕ 

6. Ηλικία

7. Εμπειρία (μόνο στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την

ανακοίνωση)

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της

Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Παλλήνης , οδός Λ. Πουλή /

Μάριζα (γραμματεία, τηλ. 210-6032475, ωράριο Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 11:00 με 15:00) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρ-

χίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-

ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα

της  Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Παλλήνης και στο χώρο

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης,

εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευ-

σης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν

υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον

οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψη-

φίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).  

3.  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

Δ΄ κατηγορίας (όπου απαιτείται). 

4.  Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο  της ειδικότητας (όπου

απαιτείται).

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά

το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

6.  Η ανεργία, όσον αφορά στη μοριοδότηση των υποψηφίων από το

κριτήριο αυτό,  αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ

(που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας

δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την

ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.. Απο-

κλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας

ανεργίας.

7. Κάρτα ανεργίας γίνεται δεκτή μόνο για τη συμμετοχή των ανέρ-

γων στην εν λόγω διαδικασία και όχι για τη βαθμολόγησή τους από

το κριτήριο αυτό. Για τους εργαζόμενους, επικυρωμένο εκκαθαριστι-

κό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού

έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβο-

λή φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρη-

μένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

8. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε

πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ σχετική βεβαίω-

ση.

9.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

(ειδικά για πολύτεκνους πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ).

10.  Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη

αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου.

11. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκ-

δοσης, για τη δημοτικότητα.  Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών

που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, απαιτείται η υποβολή

βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Το πλήρες τεύχος της ανακοίνωσης καθώς και τα απαραίτητα δικαι-

ολογητικά, μπορούν να παραληφθούν  από  τα  γραφεία   της   Ανα-

πτυξιακής   Δημοτικής   Επιχείρησης   Παλλήνης , οδός Λ. Πουλή /

Μάριζα , τηλ. 210-6032475, ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00

με 15:00. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΠ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας  Ευ-

ριπίδη Στυλιανίδη στο Πειραματικό-Μου-

σικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης την Τρίτη

4 Δεκέμβρη 2007 και η δέσμευση μεταξύ

των άλλων για  απαλλοτρίωση 2,5 στρεμ-

μάτων για κατασκευή parking, καλύπτει

ένα πάγιο αίτημα των Οργανώσεων Γονέ-

ων (Ένωση-Σύλλογοι Γονέων).

Αίτημα που με την ολοκλήρωση της Γ΄

φάσης του Μουσικού Σχολείου το 2005,

διεκδικήσαμε από τον Δήμο Παλλήνης και

την Νομαρχία Αν. Αττικής, σε αλλεπάλλη-

λες επισκέψεις, αναδείξαμε σε Δημοτικά

Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις, σε ενη-

μερωτικά μας φυλλάδια και στον τοπικό

τύπο.

Η παραπάνω εξαγγελία αποδεικνύει

έμπρακτα  για άλλη μια φορά πως οι Ορ-

γανώσεις Γονέων που από 10 χρόνια και

πλέον έως σήμερα, προσφέρουν εθελο-

ντικές υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να συ-

νεχίσουν να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο

σχεδιασμό και την επίλυση των  προβλη-

μάτων  των Σχολικών Μονάδων των Δη-

μοσίων Σχολείων της Παλλήνης.

Αναμένουμε από την Δημοτική Αρχή να

υλοποιήσει το ταχύτερο (στα σημεία που

την αφορούν), σε συνεργασία με το

Υπουργείο Παιδείας τις δεσμεύσεις του

Υπουργού, προκειμένου το συγκεκριμένο

συγκρότημα και η αίθουσα συναυλιών να

αποκτήσουν ουσιαστική αυτοτέλεια και

λειτουργικότητα. 

ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ (Ένωση-Σύλλογοι Γονέων)

ΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος

με το Προεδρείο της Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε.

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γ. Βλάχο επισκέφθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελ-

λήνιας Ένωσης Εμπόρων Σιδηρικών και Βιομηχανικών Ειδών και του έθεσαν υπόψη αι-

τήματα του κλάδου, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα. 

Ο Υφυπουργός άκουσε με προσοχή τις απόψεις των εκπροσώπων της Ένωσης και υπο-

σχέθηκε ν’ αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα θέματα του κλάδου. 
Στη φωτογραφία ο Υφυπουργός πλαισιωμένος δεξιά του από τον πρόεδρο της Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε. Κλ.
Σαλλιαρέλη και τον Κων. Ροδοκαλάκη, μέλος του Δ.Σ. και αριστερά του ο Β. Μπράβος, Αντιπρό-
εδρος και ο Γ. Φράγκος Γεν. Γραμματέας. 
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Στο κλείσιμο του χρόνου (30/12), η μα-

ραθώνια φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της

για την Κίνα.  Σε μια απλή αλλά και

συμβολική τελετή που έγινε στο Κέ-

ντρο Προβολής μαραθωνίων δρόμων,

ο «αρχαίος οπλίτης ημεροδρόμος» πα-

ρέδωσε τη φλόγα στο δήμαρχο Σπύρο

Ζαγάρη για να την μεταφέρει στην Κί-

να.

Η φλόγα έφθασε στην πόλη Ξιαμέν

όπου άναψε τον βωμό της αφετηρίας

του διεθνούς μαραθωνίου της πόλης.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έγινε δεκτός

με ιδιαίτερες τιμές.
Παρόντες στην τελετή εκτός από τη Δημο-

τική αρχή Μαραθώνα,  ο Γεν. Γραμματέας

του Υπ. Αθλητισμού Στ. Δουβής, ο Γεν.

Γραμματέας της Ν.Δ. βουλευτής   Λευτ.

Ζαγορίτης, ο υφυπουργός Παιδείας   Σπ.

Ταλιαδούρος, οι βουλευτές Ν. Καντερές

και Θ. Πάγκαλος, ο Γεν. Γραμ. του ΣΕΓΑΣ

Αθ. Βογιατζής, ο Πρόεδρος της  Οργανωτι-

κής Επιτροπής του Κλασικού Μαραθωνίου

Κ. Παναγόπουλος, οι Δήμαρχοι: Αμαρουσί-

ου Γ.Πατούλης, Ν.Μάκρης Ιορδ. Λουΐζος,

Ν.Ψυχικού Παντ. Χαρακόπος, Γέρακα Αθ.

Ζούτσος, οι Πρόεδροι Πικερμίου κ. Θαν.

Αδαμόπουλος και Γραμματικού Ν.Κούκης,

ο Νομ/κός Σύμβ. Γ.Πλακίτσης, αθλητικοί

παράγοντες και πλήθος κόσμου, ενώ την

κινεζική κυβέρνηση εκπροσώπησε αντιπρο-

σωπεία της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημο-

κρατίας της Κίνας, με επικεφαλής την

Τσού Μέιφεν, μορφωτική ακόλουθο.

Ο διεθνής μαραθώνιος της Ξιαμέν

ήταν το πρώτο αθλητικό γεγονός της

Κίνας που εγκαινίασε έτσι την Ολυ-

μπιακή της Χρονιά 2008.

Μιλώντας στο 1ο ετήσιο Συνέδριο Μα-

ραθωνίων της Κίνας ο  Δήμαρχος Σπύ-

ρος Ζαγάρης μεταξύ άλλων είπε:

«...Οι δύο χώρες μας έχουν πίσω τους
αιώνες πολιτιστικής προσφοράς στην
ανθρωπότητα και πλούσια πολιτισμική
κληρονομιά. Από σήμερα αποκτούμε
έναν ακόμα συνδετικό κρίκο. Την μα-
ραθώνια φλόγα, που εύχομαι να ζε-
σταίνει πάντα τους μεταξύ μας φιλι-
κούς δεσμούς».
Ο Δήμαρχος της πόλης Ξιαμέν Liu

Cigui κατά την υπογραφή διακήρυξης

ενδιαφέροντος   ευχαρίστησε το Δήμο

του Μαραθώνα για την τιμή να είναι η

πόλη του, η πρώτη που παραλαμβάνει

την μαραθώνια φλόγα από τη γενέτει-

ρα του μαραθωνίου δρόμου και ευχή-

θηκε για μια στενότερη συνεργασία

των δύο πόλεων στο άμεσο μέλλον.

Τελευταίος σταθμός του ταξιδιού του

Δημάρχου ήταν το Πεκίνο, όπου ξενα-

γήθηκε στις ολυμπιακές εγκαταστά-

σεις και έδωσε συνέντευξη τύπου σε

τηλεοπτικό  δίκτυο.

Κατά την επιστροφή του, ο Δήμαρχος

Μαραθώνος  Σπύρος Ζαγάρης έκανε

την εξής δήλωση:

«Το ταξίδι αυτό ήταν μια πρώτη δικαί-
ωση του υψηλού στόχου της δημοτι-
κής μας αρχής, να προβάλουμε την πό-
λη μας διεθνώς, ως γενέτειρας του μα-
ραθωνίου δρόμου. Η μαραθώνια φλό-
γα μπορεί και θα γίνει ο καλύτερος
πρεσβευτής της Ελλάδας».

Η Μαραθώνια φλόγα στην Κίνα
από το χέρι του Δημάρχου Μαραθώνα Σπύρου Ζαγάρη

Ο Δήμος Παιανίας  ξεκινάει εκ νέου πρόγραμμα άθλησης

για όλους με χειμερινά σπορ.  Σκοπός του προγράμμα-

τος είναι να παρέχονται υψηλού επιπέδου αθλητικές

δραστηριότητες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προς

όλους τους δημότες, καθ’ όλο το χρόνο. Έτσι προγραμ-

μάτισαν και σταδιακά υλοποιούν το πρόγραμμα «Αθλητι-

σμός για όλους τους δημότες». 

Στα πλαίσια, των χειμερινών αθλητικών δραστηριοτήτων

λοιπόν ο Δήμος, διοργανώνει την Κυριακή, 27 Ιανουαρί-

ου, 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. 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, αρμόδια η Αλε-

ξία Δημητράκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 - 6641600.

Συμμετοχές ως Τρίτη, 22 Ιανουαρίου

Χειμερινά σπορ με

το Δήμο Παιανίας

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης παραδίδει τη φλόγα.

Ό καθιερωμένος Αγιασμός των

υδάτων  στις Ναυταθλητικές

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ, έγινε

και φέτος με όλη την επισημότη-

τα της ημέρας.

Οι μικροί μαθητές του αγωνιστι-

κού τμήματος, κύκλωσαν το

καΐκι απ’ όπου έγινε ο Αγιασμός

των υδάτων και η ρίψη του Σταυ-

ρού. Ένα έθιμο που ο ΝΑΟΒ τη-

ρεί ευλαβικά εδώ και 50 χρόνια. 

Ακολούθησε η κοπή της πίτας

του ΝΑΟΒ μέσα σε εγκάρδια

ατμόσφαιρα και η διοίκηση του

Ομίλου προσέφερε άφθονα πα-

τροπαράδοτα γλυκίσματα σε

όλους τους παρευρισκομένους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους ο Δήμαρχος Βού-

λας Γ. Μάντεσης, ο πρόεδρος

του Δ. Σ. Βούλας Α. Κάσδαγλης,

Αντιδήμαρχοι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι, αξιωματικοί του Λιμενικού

Σταθμού Γλυφάδας κ.α. 

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο

Ναυτικό Ομιλο Βούλας
Πρεμιέρα στη νέα χρονιά 

με Ιππική Δεξιοτεχνία

Με την έναρξη του νέου έτους και την διακοπή των εορ-

ταστικών ημερών, ξεκινάει και πάλι το αγωνιστικό πρό-

γραμμα της ιππασίας για το 2008. Ηδη στη Νότια Ελλά-

δα αρχίζει επίσημα αυτό το Σαββατοκύριακο, 19 και 20

Ιανουαρίου με το άθλημα της Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Στις

εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Μεσογείων θα πραγ-

ματοποιηθεί ο πρώτος αγώνας της χρονιάς.

Οι αγώνες της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που θα αρχίσουν

και τις δύο ημέρες στις 9.00, περιλαμβάνουν τις Κατηγο-

ρίες Αρχαρίων, Ελαφρά, Μεσαία και Ανωτέρα. Την πρώ-

τη ημέρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH team, Novice,

J Team, YR Team, Inter I και Grand Prix. Τη δεύτερη ημέ-

ρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH Preliminary, Ch

Individual, Advanced, J Individual, Prix St George και

Grand Prix Special.  

Για τις ανάγκες των πρώτων αγώνων της χρονιάς η Ομο-

σπονδία προσκάλεσε στην Ελλάδα μία ξένη διεθνή κριτή

από την Αυστρία, την κα Elizabeth Koffmahn.   

Κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς θα διεξαχθούν συνο-

λικά δέκα αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας, συμπεριλαμβα-

νομένων του αγώνα Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί

το Μάιο και των Πανελληνίων Αγώνων, που θα πραγμα-

τοποιηθούν το Δεκέμβριο. Θα αναδειχθούν οι Πολυνίκες,

οι Πρωταθλητές και οι Πανελληνιονίκες 2008.

Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύρια-

κο 12 - 13 Ιανουαρίου, στο Σ.Ε.Φ., η

προκριματική φάση του Πανελλήνιου

Ομαδικού πρωταθλήματος Παίδων -

Κορασίδων. 

Η ανανεωμένη ομάδα του ΑΡΗ κέρδι-

σε με 4-2 τον Α.Ο. ΤΕΛΑΜΩΝΑ και

έχασε από τον Α.Σ. ΠΕΡΑ με 4-0, τον

ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ επίσης με 4-0 και το

ΡΟΥΦ 80 με 4-1 και έτσι δεν προκρίθηκε

για την τελική φάση του πρωταθλήματος. 

Αντίθετα, η ομάδα ΡΟΥΦ 80 στην

οποία έχει παραχωρηθεί για ένα χρόνο

η αθλήτρια του ΑΡΗ, Εμίρη Φιλία, κα-

τάφερε να προκριθεί στην τελική φά-

ση.

Από τις αθλήτριες του ΑΡΗ, τρεις νί-

κες πέτυχε η Χαρά Νίνου, μία η Ελένη

Σταϊτούρη και μία νίκη πέτυχαν στο δι-

πλό οι παραπάνω αθλήτριες. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
προκριματική φάση



20 ΣΕΛΙΔΑ - 19 IANOYAΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Γεώργιος Ξηντάρας, Πρόε-

δρος της 1ης Νομαρχιακής

Επιτροπής αρμόδιας για θέ-

ματα Διοικητικού, Οικονο-

μικoύ, Αστικής και Δημοτικής

κατάστασης, ΚΕΠ και Προ-

γραμματισμού. 

Χάρης Δαμά-

σκος, Πρόεδρος

της 3ης Νομαρ-

χιακής Επιτροπής

αρμόδιας για θέματα Χωροτα-

ξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλ-

λοντος.

Ευάγγελος Ρά-

πτης, Πρόε-

δρος της 4ης

Νομαρχιακής

Επιτροπής αρ-

μόδιας για θέ-

ματα Τεχνικών

Υπηρεσιών, Μεταφορών και

ΚΤΕΟ.

Ανδρέας Τσάκωνας, Πρόε-

δρος της 5ης Νομαρχιακής

Επιτροπής αρμόδιας για θέ-

ματα Υγείας, Πρόνοιας, Προ-

στασίας Καταναλωτή, Απα-

σχόλησης και Μεταναστών.

Δημήτριος Κατσίκης, Πρόε-

δρος της 6ης Νομαρχιακής

Επιτροπής αρμόδιας για θέ-

ματα Πολιτισμού, Αθλητι-

σμού, Παιδείας, Ομογενών,

Νεολαίας, Ισότητας, Εθελο-

ντικών Οργανώσεων και Του-

ρισμού

Ετσι,  ορίζονται ο ήδη αντι-

δήμαρχος Θεόδωρος Σμυρ-

λιάδης, ο Αργύριος Βασιλό-

πουλος και  ο Μαχμούντ

Αουαντάλλα.

Ο Θεόδωρος Σμυρλιάδης

κρατάει τις ίδιες αρμοδιότη-

τες. Εποπτεία, έλεγχο και

επίβλεψη της λειτουργίας

των υπηρεσιών καθαριότη-

τας και την εποπτεία για τη

Δημοτική Πολιτική προστα-

σία.

Ο Αργύρης Βασιλόπουλος

έχει την εποπτεία, τον έλεγ-

χο και την επίβλεψη της λει-

τουργίας των υπηρεσιών

περιβάλλοντος.

Ο   Μαχμούντ  Αουαντάλλα

την εποπτεία, τον έλεγχος

και την επίβλεψη της λει-

τουργίας των Υπηρεσιών

Κοινωνικής Πολιτικής (Δη-

μοτικό Ιατρείο, Αιμοδοσία,

προγράμματα ανέργων, ατό-

μων με ειδικές ανάγκες).

Πέρα από τον ορισμό των

νέων Αντιδημάρχων, ο Σπύ-

ρος Κωνσταντάς εφαρμόζει

μία  διαφορετική φιλοσοφία

αναθέτοντας υπεύθυνες θέ-

σεις σε δημοτικούς συμβού-

λους, όπως:

Υπεύθυνο Χωροταξικού Σχε-

διασμού και Σχεδίου Πόλης

ο Μάριος Κοντογιάννης, αρ-

χιτέκτονας.

Υπεύθυνος Οικονομικών Θε-

μάτων ο Ιωάννης Σαμέλης,

δικηγόρος–οικονομολόγος.

Υπεύθυνη θεμάτων Παιδείας

η Αγνή Παύλου, εκπαιδευτι-

κός.

Παραμένουν στις θέσεις

τους και για το 2008 ο   Λά-

ζαρος Μερτύρης, Πρόεδρος

του Κέντρου Προσχολικής

Αγωγής και του 2ου  Δημοτι-

κού Βρεφονηπιακού  Σταθ-

μού, η   Κατερίνα Κωνστα-

ντινοπούλου, πρόεδρος του

ΚΑΠΗ Παλλήνης και η  Αικ.

Γκόνου -Πετράκη, πρόεδρος

του Πνευματικού & Πολιτι-

στικού Κέντρου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, δή-

λωσε μεταξύ άλλων: Οι συ-

γκεκριμένες επιλογές μας

αποσκοπούν τόσο στη συνέ-

χιση του έργου που ήδη έχει

δρομολογηθεί από την

προηγούμενη χρονιά, όσο

και στην αντιμετώπιση -με

μια νέα στρατηγική πολιτι-

κών επιλογών- των σημαντι-

κών προβλημάτων της πό-

λης και των νέων δεδομέ-

νων της τοπικής μας κοινω-

νίας.

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Ορίστηκαν από το Δήμαρχο Παλλήνης Σπύρο Κωνσταντά

οι νέοι Αντιδήμαρχοι για το 2008. 

Εκ των τριών αντιδημάρχων που θήτευσαν το 2007 αλλά-

ζουν οι δύο (Σαμέλης & Μάκαρης) ενώ παραμένει ο Θ.

Σμυρλιάδης και για το 2008. 

Νέοι Αντινομάρχες
Με απόφαση του Νομάρχη  Λεωνίδα Κουρή ορίσθηκαν οι Αντινομάρχες για το 2008:

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Όπως έχουν γράψει ξαναγράψει, η θητεία των Αντιδη-

μάρχων πλέον είναι μονοετής και δεν είναι εκλέγονται

από το σώμα, αλλά ορίζονται από το Δήμαρχο. Αν θέλει

μπορεί να αφήσει τον ίδιο Αντιδήμαρχο και την επόμενη

χρονιά, με νέα όμως απόφαση. Σε πολλούς Δήμους

έχουν ήδη ανακοινωθεί οι αλλαγές, σε άλλους όχι. 

Ετσι ο Δήμος Βούλας αφήνει τους ίδιους (Δ. Κιούκη, Γρ.

Κωνσταντέλο, Κ. Ανδριόπουλο). Το ίδιο και ο Δήμος Βου-

λιαγμένης (Π. Καρυώτη και Σπ. Πανά).

Ο Δήμος Βάρης δεν έχει ανακοινώσει ακόμη· πάντως

ακούγεται ότι αν γίνει αλλαγή δεν θα είναι καθολική.

Στο Δήμο Κορωπίου δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει,  ενώ

στο Μαρκόπουλο αλλάζει μόνο ο Αντιδήμαρχος Καθα-

ριότητας - Δημ. Κολιοβασίλης – και  μπαίνει ο Σπύρος

Κλεφτογιώργος.

Στην Κερατέα παραμένει η Σοφία Παπαγιάννη και ο Δη-

μήτρης Γιαννάκης ενώ αλλάζει η Μελέτη Πόγκα με τον

Κων/νο Νικολάου. Στο Δήμο Σπάτων παραμένουν οι ίδιοι.

Στο Δήμο Γέρακα ανέλαβε ο Σταύρος Δρούγκας και στα

Γλυκά Νερά ο  Νίκος Ταμπουράκης.


