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Συνεργασία Νομαρχίας με

Συνήγορο Καταναλωτή
Σελίδα 12

Δίαθλο στο Σχινιά Μαραθώνα

Τιμήθηκε η δωρήτρια 

Χρυσούλα Σαρκοπούλου
Σελίδα 10

Πρόεδρος και νοσηλευτές 

στην πίτα των νεφροπαθών 

του Ασκληπιείου

Η εν λόγω απόφαση αφορά περι-

πτώσεις οικισμών και περιοχών

που εκκρεμούσαν εδώ και 25 χρό-

νια. Με τη χρηματοδότηση προω-

θείται πλέον η ολοκλήρωση είκο-

σι μελετών Γενικών Πολεοδομι-

κών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), 130 Πολεο-

δομικών μελετών και επτά μελε-

τών Πράξεων εφαρμογής. 

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής

και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-

λάδος (Τ.Ε.Ε.) χαρακτήρισαν θε-

τική την απόφαση του Υπουργού,

ενώ από άλλη πλευρά, οικολόγων

κλπ., θεωρείται ότι έτσι ενθαρρύ-

νεται για μια ακόμη φορά η παρά-

νομη επέκταση των πόλεων αφού

«κάποια στιγμή η παρανομία, νο-

μιμοποιείται». Οι “εκλογολόγοι”,

σε συνάρτηση και με άλλα γεγο-

νότα, βλέπουν εκλογές!

Σελίδα 19

Σελίδα 11

Διαχειριστικός,  

ο προϋπολογισμός

Σολωμός - Καβάφης: 

Διαφορές 
και ομοιότητες

με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο

Σελίδα 12

Προωθείται η ένταξη στο

Γ.Π.Σ. πολλών περιοχών

φωτογραφία από την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ”

Προωθείται πλέον αποφασιστικά η ένταξη

πολλών περιοχών, όπως Ανθούσας, Νέας

Μάκρης, Ραφήνας, Μαρκόπουλου, Καλυ-

βίων κλπ., στο Σχέδιο Πόλεως μετά την

απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Γεωρ-

γίου Σουφλιά να χρηματοδοτηθούν μέσω

του ΕΤΕΡΠΣ, με 18 εκατομμύρια ευρώ οι

σχετικές πολεοδομικές Μελέτες μεγέθους

112.000 περίπου στρεμμάτων.

Αλιευτικό καταφύγιο στο

Πόρτο Ράφτη
δημιουργεί αντιδράσεις στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου
Σελίδα 18

Κατηγορούμενοι 

στην Ευρώπη

για τους 

υδάτινους πόρους
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται

για μια ακόμη φορά η Ελλάδα, για μη

εφαρμογή της οδηγίας, που αφορά την πα-

ρακολούθηση και διαχείριση των υδάτινων

πόρων.

Συνέχεια στη σελ. 2
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Σελίδα 9
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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

Υβρις χωρίς Κάθαρση

και φυσικά χωρίς 
Νέμεση

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σελ. 6

Ατύχημα στη λεωφόρο

Μαραθώνος Σελ. 6

Ντίνος Χριστιανόπουλος

στην Παιανία Σελ. 8

Απ’ το καρφί στο
πέταλο  Σελ. 9

Μοντέρνα ...τέρατα

Σελ. 7

Οικονομολόγο ή ψυχολό-
γο θέλουν οι Μετοχές;

Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπ’ το Αστυνομικό ΔελτίοΚατηγορούμενοι 

στην Ευρώπη

για τους 

υδάτινους πόρους

Συνέχεια από τη σελ. 1

Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημή-

τρη Παπαδημούλη, ο επίτροπος για θέματα περι-

βάλλοντος Σταύρος Δήμας, τονίζει ότι η χώρα μας

δεν έχει υποβάλει σωστή περιβαλλοντική και οικο-

νομική αξιολόγηση των υδάτινων συστημάτων.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων περιοχών ο Ευρωπαίος

Επίτροπος Στ. Δήμας επισείει τον κίνδυνο για την

ποιότητα των υδάτων στον Ασωπό και στο Κορωπί,

τα οποία έχουν μολυνθεί με τοξικά βαρέα μέταλλα,

σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα ο Νομάρχης και η

ερευνητική επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημί-

ου, είχαν δώσει συνέντευξη τύπου (είχαμε δημοσι-

εύσει σχετικά) και  είχαν διαβεβαιώσει ότι η περιο-

χή ελέγχεται. Εχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα

και δεν εγκυμονείται κανένας κίνδυνος για την

υγεία των κατοίκων, δεδομένου ότι η περιοχή

υδρεύεται όπως όλο το λεκανοπεδίο από την ΕΥ-

ΔΑΠ.

Μέσω δε της βιολογικής τροφικής αλυσίδας, το

εξασθενές χλώριο μετατρέπεται από τα φυτά σε

τρισθενές, που είναι ακίνδυνο.

ΠΙΤΑ στο ΚΑΠΗ
ΒΟΥΛΑΣ

Το ΚΑΠΗ Βούλας έκοψε την

πίτα του την περασμένη Κυ-

ριακή στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Νί-

κος Ψαλλίδας κάνει την αρ-

χή. Κοντά του, στη φωτο-

γραφία, η επί σειρά ετών δη-

μοτική σύμβουλος Βασιλική

Γληγόρη, που χαιρετάει την

εκδήλωση.

Ο τυχερός, με το φλουρί,

κέρδιζε και εκδρομή.

Εκλεβαν φοργητά

Πέντε αλλοδαποί και ένας ημε-

δαπός συνελήφθησαν κατηγο-

ρούμενοι για κλοπές φορτηγών

αυτοκινήτων, σύσταση εγκλη-

ματικής οργάνωσης και διάθε-

ση προϊόντων εγκλήματος.

Σε νοικιασμένη αποθήκη στην

περιοχή του Ασπροπύργου, με-

τέφεραν τα κλοπιμαία οχήματα

και ανταλλακτικά.

Κατασχέθηκαν τρία οχήματα

(δύο δημόσιας χρήσης φορτη-

γά και ένα ιδιωτικής).

Οι δράστες αφού αφαιρούσαν

τα οχήματα τα μετέφεραν στην

αποθήκη και εκεί τα έκοβαν με

χρήση οξυγόνου, και στη συνέ-

χεια τα προωθούσαν προς πώ-

ληση ως εξαρτήματα.

Ληστεία στη Γλυφάδα

Ληστεία στην Τράπεζα Πει-

ραιώς στη Γλυφάδα (Φοίβης

17) έγινε στις 21 Ιανουαρίου,

όταν δύο δράστες μπήκαν

στην τράπεζα και αφού ακινη-

τοποίησαν πελάτες και υπαλ-

λήλους με την απειλή όπλων,

πήραν άγνωστο ποσό και διέ-

φυγαν με δίκυκλο μοτοσικλέ-

τα.

Σύλληψη για εμπορία

ναρκωτικών στη Βούλα

Συνελήφθη αλλοδαπός 24 χρόνων

στη Βούλα, κατηγορούμενος για

εμπορία ναρκωτικών και παράβαση

του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από

Αστυνομικούς του Τμήματος Βου-

λιαγμένης μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σε έλεγχο που έγινε σ’ αυτό βρέθη-

καν κάτω από το κάθισμα του οδηγού

επιμελώς κρυμμένες δύο νάιλον σα-

κούλες που περιείχαν πέντε αυτο-

σχέδιες συσκευασίες από λευκή μο-

νωτική ταινία που περιείχε κοκαϊνη.

Γενικές περιπολίες 

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

Αττικής έχει ξεκινήσει εξειδικευμέ-

νες αστυνομικές εξορμήσεις σε

όλη την Αττική και τα αποτελέσμα-

τα είναι θετικά. Ο έλεγχος γίνεται

σε καταστήματα (κέντρα διασκέδα-

σης) και λοιπά καταστήματα υγειο-

νομικού ελέγχου.

Ελέγχθησαν  σε μία ημέρα 1.303

καταστήματα και συνελήφθησαν

56 άτομα. Οι παραβάσεις αποτε-

λούν στέρηση άδειας λειτουργίας

καταστήματος, υπέρβαση τραπεζο-

καθισμάτων, για στέρηση άδειας

μουσικών οργάνων (157 επιχειρή-

σεις), για ηχορύπανση, για στέρη-

ση βιβλιαρίων υγείας και… και… 

Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι

έλεγχοι, μήπως και γίνουμε κά-

ποτε οργανωμένη κοινωνία
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Άλμα στην 

επισκεψιμότητα

της νέας μας 

ιστοσελίδας, 

μέσα σε 2 μήνες

λειτουργίας της.

Πρώτος μήνα λειτουργίας της 

ιστοσελίδας μας και 

οι επισκέπτες έφτασαν τους 

1.739, μέχρι το μεσημέρι της 

Πέμπτης 24/1/08.

Η ΕΒΔΟΜΗ, www.ebdomi.com,  

στο διαδίκτυο λειτουργεί 

ως “ημερήσια”.

Για σπουδαία επίκαιρα 

γεγονότα, όπως συνεδριάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου κλπ,

η ιστοσελίδα 

ενημερώνεται 

αυθημερόν. 
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Locksmith

Την  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

ο Αττικός Πνευματικός Ομι-

λος Γλυφάδας κόβει την

βασιλόπιττα με μουσικό

πρόγραμμα. 

Πληροφορίες στην πρόε-

δρο Νότα Θεοδωρακάκου -

Ζόμπολα 210 9626.429 και

τη γεν. Γραμματέα Αννα

Κατίκα στο 210 9622.181

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

«Ο Ελληνικός Χορός 
Ο παραδοσιακός  χορός 

στα Μεσόγεια άλλοτε και τώρα»

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνει την

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ., έκθεση ζωγρα-

φικής  της Μαρίας Μωραϊτου με θέμα «Ο Ελληνικός Χο-

ρός» και έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ο παραδοσιακός

χορός στα Μεσόγεια άλλοτε και τώρα», στο Πνευματικό –

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας. Η εκδήλωση γί-

νεται με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Κερατέας

Διάρκεια έκθεσης  8-10/2/08 κσι ώρες 6.00-9.00 μ.μ.

Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πέντε θεματικές εκθέσεις 

για το περιβάλλον
έως 27 Ιανουαρίου, Πλατεία Συντάγματος

➢ Πράσινα κτίρια- Βιοκλιματικά

➢ Δάση-Εθνικοί Δρυμοί, 

➢ Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, 

➢ Ο κύκλος του νερού, 

➢ Ενέργεια 

Είναι τα θέματα της μεγάλης έκθεσης για το περιβάλλον με

τίτλο “Ελλάδα, το Σπίτι μας”, διοργανώνεται από τις 24 έως

τις 27 Ιανουαρίου, στην Πλατεία Συντάγματος.

Συμμετέχουν 50 Εθελοντικές Οργανώσεις και Επιστημονικά

Ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλο-

ντος και με πρωτοβουλία της “Ομάδας Εργασίας Για Το Περι-

βάλλον του Έργου Πολιτών”, με χορηγία του Υπ.Πε.Χω.Δ.Ε.,

υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με χορηγό επικοινω-

νίας την Ε.Ρ.Τ.

Στο πλαίσιο της έκθεσης προγραμματίζονται ομιλίες, παρου-

σιάσεις, ειδικές προβολές και προσωπική ενημέρωση από εθε-

λοντές περιβαλλοντικών οργανώσεων για την καθημερινή συ-

μπεριφορά,  που μπορεί να υιοθετήσει ο πολίτης.   

δημοτικός κινηματογράφος

Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ
Γιαννάκη 3, κ. πλατεία Μαρκοπούλου

(ομορο εκκλησίας Αγίου Ιωάννη),  τηλ. 22990 23924

ΓΑΜΗΛΙΟ PARTY
Ελληνική κωμωδία σε σκη-

νοθεσία Κριστίν Κρόκος, με

τους: Φαίη Ξυλά, 'Αλεξ Δη-

μητριάδης, Χρύσα Ρώπα,

Μπέττυ Μαγγίρα

Διάρκεια: 90', από ΠΕΜΠΤΗ

24 έως και Τετάρτη 30 Ια-

νουαρίου 2008

απογευμ.:19.15 βραδινή:  21.30

Η οικολόγος Μαρίνα παντρεύε-
ται το φωτογράφο Ηλία στην
Κρήτη. Όμως η διαδρομή από
την εκκλησία μέχρι το γαμήλιο
πάρτι, αποδεικνύεται άκρως
επεισοδιακή. Οι καλεσμένοι χά-
νουν τον δρόμο τους χάρη σε

ένα λάθος στο προσκλητήριο κι έρχονται αντιμέτωποι με τραγε-
λαφικά απρόοπτα και εξομολογήσεις...

«Διαγωνισμός νέων ποιητών

«μετανάστες και τους πρόσφυγες»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση – Ανατολική Αττική, πραγματοποιεί στις

6 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00 – 16:30, στο Παλαιό Μηχανουργείο

Λαυρίου το 2ο Σεμινάριο για νέους ποιητές, στο πλαίσιο του σχε-

δίου δράσης:  «Διαγωνισμός Νέων Ποιητών με θέμα τους μετα-
νάστες & τους πρόσφυγες», το οποίο υλοποιείται στον Δήμο

Λαυρίου, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμεί-

ου και του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Θα συμμετέχουν οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων των Δη-

μοτικών Σχολείων και όλων των τάξεων των Γυμνασίων του Λαυ-

ρίου, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής

τους και ηλεκτρονικά. Την κριτική επιτροπή θα απαρτίζουν εκπρό-

σωποι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα αποτελέσει μια διαφορετική προσέγγιση της

κοινωνικής ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μετα-

ναστών, αλλά και μια ευκαιρία να εμπλουτίσουν οι συμμετέχοντες

τη γλώσσα τους με νέες λέξεις και εκφράσεις που θα ανακαλύ-

ψουν γνωρίζοντας την ποίηση. 

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση, στην οποία θα βρα-

βευθούν οι νέοι ποιητές που θα έχουν διακριθεί. Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 

με το Δήμο Βάρης

Ο Δήμος Βάρης οργανώνει στα πλαίσια των εκπαι-

δευτικών του προγραμμάτων Σεμινάρια Πρώτων

Βοηθειών - Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τη

Η Ενωση Κρητών Βούλας -

Βάρης - Βουλιαγμένης θα

κόψει την βασιλόπιτα την

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου

στις 11.30 το πρωί στην

Πνευματική Εστία του Δή-

μο Βούλας. Την ίδια ώρα

θα γίνει και η παρουσίαση

του ημερολογίου 2008 της

Κρητικής Εστίας.

Μαθήματα χορού

και τραγουδιού
Υπενθυμίζουμε ότι στα

γραφεία της Ενωσης λει-

τουργούν τμήματα χορού

(παιδιών και ενηλίκων) λύ-

ρας και ριζίτικου παραδο-

σιακού τραγουδιού.

Πληροφορίες στο 6944

863797 κ. Ντίνα.

Εκδήλωση με την Ενωση Κρητών

Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ “Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος την 17 Φεβρουαριου ημέρα Κυριακή και ώρα 11

π.μ. θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των μελών του.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1) Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

2) Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Η εκλογική διαδικασία θα γίνει στο γραφείο του Συλλόγου

την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από τις 10.00 μέχρι τις 3.μ.μ.

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων θα γίνεται κάθε Δευ-

τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 8 - 9.30 μ.μ. στο γραφείο του

Συλλόγου. Τηλ. 210 6626.162

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Μιχάλης Σαφης Αννα Μηλιαράκη

ΜΑΚΒΕΘ William Shakespeare  

Θέατρο Περίακτοι
Καραολή & Δημητρίου 5  Μαρκόπουλο    

τηλ.: 2299 0 40803 (7.00 – 9.00μ.μ.) 

Παρασκεύη & Σάββατο - ώρα 9.15 μ.μ., Κυριακή

ώρα 7.15 μ.μ έως 24 Φεβρουαρίου 2008

Τιμή εισόδου: 15 ευρώ, φοιτητικό 12 ευρώ

Το βασίλειο της Σκοτίας κινδυνεύει από προδότες. Ο Βασιλιάς
Ντάνκαν με τη βοήθεια των στρατηγών του καταπνίγει τις επανα-
στάσεις. Ένας απ’ αυτούς ο πιο ικανός, ο Μάκβεθ δέχεται τιμές
για την ανδρεία του. Παράξενες μάγισσες στον δρόμο του προ-
λέγουν ένα μέλλοντα βασιλιά. Η φιλοδοξία του τον οδηγεί να
σκεφτεί τον φόνο, αλλά απορρίπτει τις σκέψεις του, ώσπου η γυ-
ναίκα του τον πιέζει, τον ωθεί, τον οδηγεί προς τον φόνο. Σκοτώ-
νει τον βασιλιά και γίνεται βασιλιάς, αλλά... 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1  ΒΟΥΛΑ - 210 8958866    

Όνομα συνυφασμένο με την παράδοση και την πρωτοπορία.

Η Μπουτάρη Οινοποιητική καλύπτει κάθε οινική αναζήτηση.

Μας φιλοξενεί στους δρόμους του κρασιού, στο Μετόχι των

Φαντασμάτων, στο υπέροχο «Φανταξομέτοχο» κάπου κρυμ-

μένο στη «Γουμένισσα» και τις «4 εποχές» του χρόνου, με

την «Χρυσή Φιλυριά» πάντοτε ανθισμένη. Μας προσφέρει μο-

ναδικά χαρμάνια, παλαιές και νέες σοδειές, που προέρχονται

από τους ορίζοντες των πολλαπλών οινοποιείων και τις αλ-

λεπάλληλες βραβεύσεις. Μας εξασφαλίζει τη διαφύλαξη των

χαρακτηριστικών του κάθε κρασιού στο ακέραιο. 

Καινοτομεί για άλλη μια φορά με τη δημιουργία Oινοθυρίδων.

Νάουσα, Αθήνα και Κρήτη είναι οι πρώτοι σταθμοί συντήρη-

σης και παλαίωσης των μπουκαλιών που ο καταναλωτής μπο-

ρεί να επιλέξει. Με μικρό κόστος φυλάσσονται σε ιδανικές

συνθήκες, σε ειδικό χώρο στο οινοποιείο της Νάουσας προς

το παρόν, όπου επιβλέπονται από έμπειρους οινολόγους.  

Με πεπειραμένα βήματα η Οινοποιητική πετυχαίνει τους δυ-

ναμικούς της σχεδιασμούς. Κάτοχος ιδιαίτερων οινοποιείων

έχει πειραματιστεί με ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες στα-

φυλιών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. 

Η Οινοποιητική Μπουτάρη τολμά και επεκτείνεται με την

απόφασή της, να εξαγοράσει το  Domaine de Mayrac, ένα οι-

νοποιείο που περιβάλλεται από έναν αμπελώνα 700 στρεμ-

μάτων στο Lanquedoc της Γαλλίας. Θεωρείται από τους σκα-

πανείς του ανοίγματος των επισκέψιμων οινοποιείων στο κοι-

νό, ώστε να το φέρει σε επαφή με τον πλούτο της ελληνικής

παραγωγής.

Εμείς λοιπόν, όταν δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου

για επισκέψεις σε αυτά, τρέχουμε και γεμίζουμε ασφυκτικά

τις διάφορες λέσχες γευσιγνωσίας οίνου, όπου μοιραζόμα-

στε όλοι παρέα τα μυστικά του μπουκαλιού.

Οι ενδιαφέρουσες ετικέτες της Οινοποιητικής προσφέρουν

στον καταναλωτή απόλαυση και αρμονία. Καλύπτουν όλη τη

γκάμα οινικών επιλογών και πασπαλίζουν αρωματικά την κα-

θημερινότητά μας. Η αλήθεια  είναι ότι δεν υπάρχει σπιτικό

που να μην έχει φιλοξενήσει αυτές τις ετικέτες.

Μπουτάρη Οινοποιητική:

χαραγμένη στη 

γευστική μνήμη

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ   MILONGA DEL SUR

ελατε να μαθετε και να χορεψετε 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΤΑΝΓΟ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ TRIO LAVA & MIΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ

Τζέκι Σουλκούκι (βιολί), Μαρία Λάρο (τραγούδι-βιολί),  Κώ-

στας Ράμμος (πιάνο), Δεξιοτέχνες μουσικοί συνδυάζουν

τον ήχο της κλασσικής  μουσικής με τις πιο μαγευτικές με-

λωδίες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλ-

κανίων..

www.artgallerycafe.gr 

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

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.

Το νέο της βιβλίο με τίτλο

“Χάρτινος έρωτας”, πα-

ρουσιάζει η συγγραφέας

Ζοέλ Λοπινό-Μαστραντώ-

νη την Τετάρτη 30 Ιανουα-

ρίου στις 7μ.μ. στο βιβλιο-

πωλείο “Εκφραση” (Γεννη-

ματά 81 Ανω Γλυφάδα).

“Χάρτινος έρωτας”
Ζοέλ Λοπινό-Μαστραντώνη

Το απόλυτο sex symbol της δεκαε-

τίας του ’80, η Samantha Fox, έρ-

χεται στα πλαίσια του 6ου Φεστι-

βάλ Cult Ελληνικού Κινηματογρά-

φου για να μας ξεσηκώσει με την

εκρηκτική παρουσία και τους ξέ-

φρενους χορευτικούς ρυθμούς

της σε  μια μοναδική συναυλία

που διοργανώνουν, από κοινού, η

Astra και η Music Box Productions.

Η πάντοτε sexy Samantha Fox θα

βρεθεί στη σκηνή του Gagarin 205

το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου για

να αναβιώσει με τις μελωδίες της

τη χαμένη αθωότητα και το κέφι

μιας δεκαετίας που πολλοί θα ήθε-

λαν να ξαναζήσουν.. 
16 Φεβρουαρίου @ Gagarin 205 (Λιο-

σίων 205, Αθήνα)

Samantha Fox Live, στην Αθήνα 

6ο Φεστιβάλ Cult 

Ελληνικού Κινηματογράφου

Εκυκλοφόρησε από τη

Universal music ένα πρωτότυπο

παιδικό βιβλίο με CD, με τίτλο:

"Θαλής & Θάλεια ταξίδι στη

χώρα της Σοφίας". Είναι μια

ευχάριστη έκπληξη στο χώρο

της παιδικής λογοτεχνίας ως

προς τη δομή αλλά και το πε-

ριεχόμενο.

Αποτελείται από ένα παραμύθι

και οκτώ τραγούδια στα οποία

ακούγονται αξιόλογοι καλλιτέ-

χνες  (Χάρις Αλεξίου, ο Γερά-

σιμος Ανδρεάτος, ο Παύλος

Κοντογιαννίδης και ο Λάκης

Παπαδόπουλος).

Είναι φτιαγμένο με ευαισθησία,

τρυφερότητα και σεβασμό για

το παιδί. Μέσα στις ιστορίες

που συνθέτουν το παραμύθι οι

ήρωές του - ο Θαλής και η Θά-

λεια - βιώνουν διάφορες κατα-

στάσεις με ιδιαίτερο τρόπο κά-

θε φορά.

Οι μικροί αναγνώστες ταυτίζο-

νται μαζί τους και εισπράτουν

τα μηνύματα που υπάρχουν

στην ιστορία. Προσεγγίζονται

θέματα όπως ο πρώτος αποχω-

ρισμός από τη μητέρα,η ενθάρ-

ρυνση, η ανιδιοτέλεια, η προ-

σφορά, η αποδοχή της διαφο-

ρετικότητας, η φιλία, η αγάπη...

Υπάρχει όμως και εκπαιδευτική

διάσταση στο έργο.

Η μουσική του έργου είναι εύ-

θυμη αλλά και συγκινησιακή,

ενορχηστρωμένη με τρόπο κι-

νηματογραφικό που αγγίζει μι-

κρούς και μεγάλους.  

Η παρουσίαση του βιβλίου και

του cd, θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις

6.30 μ.μ. στην αίθουσα "ΙΩΝΙΑ"

του Δήμου Βούλας (δίπλα από

το Δημαρχείο). Τα κείμενα και

τους στίχους έγραψε η νηπια-

γωγός Χρύσα Σκοπελίτου, τη

μουσική και την ενορχήστρωση

έκανε ο μουσικοσυνθέτης Πα-

ναγιώτης Γιατράκος.

Το γραφείο Τύπου του

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
μας απέστειλε το παρακάτω δημοσίευμα: 

Σε νέο κακόβουλο και συκοφαντικό δημοσίευμά της, η εφη-

μερίδα «Πρώτο Θέμα» ισχυρίζεται στο φύλλο της 20/1/08 ότι

η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής πήρε ως ενίσχυση 50

εκατομ. ευρώ από την «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Στην πραγματικότητα, η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου έλαβε από

την «Κοινωνία της Πληροφορίας» 798.000 € για την ψηφιο-

ποίηση του Αρχείου του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων ελλήνων

μουσικών.

Το έργο αυτό εντασσόταν στο πρόγραμμα  ψηφιοποίησης και

επιστημονικής τεκμηρίωσης του ελληνικού πολιτισμού. Στο

πρόγραμμα εντάχθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις με πολύ με-

γαλύτερα ποσά, πλήθος πολιτιστικών φορέων, δημοσίων και

ιδιωτικών, όπως το Μουσείο Μπενάκη, το ΄Ίδρυμα Μείζονος

Ελληνισμού, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η

Εθνική Πινακοθήκη, κλπ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αναλυτικά δημοσιευμένα και

άμεσα προσβάσιμα από το κοινό στον ιστότοπο της «Κοινω-

νίας της Πληροφορίας», γεγονός που αποδεικνύει αναμφι-

σβήτητα το κακόβουλο του δημοσιεύματος.

Παιδικό βιβλίο με CD
"Θαλής & Θάλεια, ταξίδι στη χώρα της Σοφίας"

“Ιωνία”, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 

Μέγα το πάθος. Ομως ακόμα μεγαλύτερο το λάθος!
Σαν προπατορικό αμάρτημα. Μέσα από πάθη και λάθη, γυ-
ναίκες και άντρες στο μεσουράνημα της ζωής τους, χαμέ-
νοι σε μια διγλωσσία σώματος και νου, είτε αναζητούν το

άλλο μισό της ύπαρξής τους,
είτε αγωνίζονται να το κρα-
τήσουν κοντά τους.

Αλλά η συγγραφέας Ελσα Φα-

ραζή, μας καλεί με το καινού-

ριο της βιβλίο να μας πει ότι η

ζωή είναι εδώ... τη Δευτέρα 28

Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στο βι-

βλιοπωλείο “Κίττυ”, Ποσειδώ-

νος 11 (Πεζόδρομος) Βούλα,

τηλ. 210 8955.052

“Φίλα με πριν ξημερώσει”
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 7 μ.μ.

Η Νομαρχία και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνουν την

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, γιορτή των 3 Ιεραρχών, στις

6.30 μ.μ. εκδήλωση για την εκπαίδευση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πειραματικό

Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης (17χλμ. Λ. Μα-

ραθώνος), όπου θα τιμηθούν οι αποχωρήσαντες από

την ενεργό υπηρεσία εκπαιδευτικοί.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου.

Εκδήλωση για την εκπαίδευση

από Νομαρχία και 

διευθύνσεις εκπαίδευσης
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Αυτές τις εβδομάδες, παρακο-

λουθούμε σιωπηροί και άπραγοι

τα γύρω   μας τεκταινόμενα. Οι

εξουσίες αγκαλιασμένες έχουν

πιάσει το χορό πάνω στο κουφά-

ρι του έθνους. Οι εξουσίες, που

είναι βαλμένες από εμάς να υπη-

ρετούν το  δημόσιο συμφέρον: η

Πολιτική  εξουσία και η Δημο-

σιογραφία. Αυτές είναι που τώ-

ρα γελούν σε βάρος μας καρπού-

μενες την καπιταλιστική υπερα-

ξία εναντίον  της οποίας κόπτο-

νται σε μαρξιστικές κορώνες.

Εκείνο που πάντα με ενο-

χλούσε είναι το ντύμα της “λεο-

ντής”. Το να είσαι λιοντάρι  κα-

κό, να δείχνεις τα δόντια σου τα

σουβλερά, - που δεν  είναι δολε-

ρά - δεν με νοιάζει. Σε βλέπω

και ξέρω τι είσαι. Είσαι αυτός

που καλούμαι  να αντιπαλαίσω:

ο εχθρός των συμφερόντων μου. 

Το να μου κάνεις όμως το δη-

μοκράτη, το δημοκράτη που θέ-

λει να είναι στο πλευρό του

προλετάριου,  στον αδικημένο

του “Ξανθόπουλου”, να κάνεις

τον από τη φτώχεια μεγαλωμένο

και  να με πλησιάζεις να μου

ανοίγεις την καρδιά μου,  να την

λεηλατείς και να τη δηώνεις εί-

ναι κάτι το πρωτόγνωρο. 

Θυμάμαι κάποιο έργο κινη-

ματογραφικό με τον Κούρκουλο

στις δόξες του. Απόφοιτος φυλα-

κών, δραπέτης της ποινικής δι-

καιοσύνης σε  μόνιμη βάση, ξα-

ναέρχεται στην αγορά της παρα-

νομίας με  νέες ιδέες. Τώρα δεν

ληστεύει  μαγαζιά και τράπεζες.

Ληστεύει τις  ψυχές των απομά-

χων της ζωής, αρπάζοντας με

απάτη  συντάξεις και κομποδέ-

ματα  από μετανάστες, αποταμι-

εύματα μιάς εστερημένης ζωής

πουλώντας και υποσχόμενος

απραγματοποίητες  ελπίδες:

Ύπουλα  χτυπήματα στον ανή-

μπορο  και στον ανίσχυρο.

Κάθε επικίνδυνη υπέρβαση

των ορίων, μέσα στα οποία επι-

τρέπεται να κινείται ο άνθρω-

πος, αποτελεί Ύβρη και η υπέρ-

βαση, απαιτεί  Κάθαρση και Νέ-

μεση. Όταν ο άνθρωπος υπερ-

βαίνει  τα ανθρώπινα μέτρα, με-

θυσμένος από την ομορφιά,

εξυπνάδα και δύναμή του, απο-

τελεί πρόκληση. Η Νέμεση δεν

είναι η εκδίκηση, η σκληρότητα,

αλλά η επιβολή του νόμου, που

ρυθμίζει την ανθρώπινη και κο-

σμική ζωή, την σχέση του βίου

μας.

Όπως έγραφε παλιότερα χρό-

νια, ο Μανώλης Ανδρόνικος στις

επιφυλίδες του “Βήματος” αντί-

δοτο στην Ύβρη,  είναι η αυτο-

γνωσία και όπου αυτή  δεν έχει

χαθεί, οδηγεί στην τελείωση του

Σωκράτη. 

Είναι αλήθεια, γράφει ο νο-

μπελίστας Ελίας Κανέτι, ότι η

επιθυμία για  αυτοσυντήρηση

και επιβίωση, οργανώνουν ένα

θεμέλιο εξουσίας . «Δεν θέλουμε
μόνο να υπάρχουμε. Θέλουμε
να  υπάρχομε  όταν οι άλλοι δεν
θα υπάρχουν. Και έτσι αν κατα-
φέρεις να συμπαρασύρεις τη “μά-
ζα”  έστω και απατηλά  και να
ταυτιστείς μαζί της, τότε  νομιμο-
ποιείς την ολοκληρωτική σου κυ-
ριαρχία».

Σήμερα Κεφάλαιο και Πολι-

τική, ταυτισμένες  πάνω από τον

ίδιο παρονομαστή με τη μεγαλο-

δημοσιογραφία, πουλούν φού-

μαρα περί αγώνων υπέρ του δι-

καίου, αγοράζοντας τις συνειδή-

σεις  και  τις ελπίδες  του ταλαι-

πωρημένου. Μαζί στον αγώνα,

το σύνθημα τους, αλλά μοναχός

εσύ στη θανή. 

«Και όσο ο νους και αν τυραν-
νιέται

Άσπρη μέρα δεν θυμιέται»
Τι φταίει τελικά; αναρωτιέται

ο ποιητής.

«Φταίει το ζαβό το ριζικό μας;
Φταίει ο Θεός που μας μισεί».

Και καταλήγει αποφθεγματικά ο

Βάρναλης: μάλλον «φταίει το
κεφάλι το δικό μας»· και η ευπι-

στία μας, θα έλεγα εγώ, στα κε-

λεύσματα των σειρήνων   που

μας τριγυρίζουν.

Μέσα στον αγώνα για την

εξοικονόμηση του καθημερινού

σιτηρεσίου, άκομψα  και προ-

κλητικά ακούγονται τα εκατομ-

μύρια που χορεύουν  ασύστολα,

στα θυλάκια  των παντός είδους

«επιβητόρων» μας. Και  έρχεται

και η επωδός, μέσα στην εξακο-

λουθητική  επιζήτηση της  δικής

μας γι’ αυτούς κατανόησης και

συμπόνιας. «Εγώ -λένε - από το
μηδέν άρχισα και με τον κόπο
μου τα κέρδισα». 

Μα προσωπικά εγώ δεν γνώ-

ρισα κανένα  να βγάζει εκατομ-

μύρια από τον κόπο τον δικό

του.  Όσους με εκατομμύρια

γνώρισα, τα λεφτά τους τα

έβγαλαν με το κόπο και με τον

ιδρώτα και με την εκμετάλλευση

των άλλων. Και καλό είναι κά-

ποτε να σταματήσει αυτό το πα-

ραμύθι.

Μα πάλι, και  γιατί να σταμα-

τήσει αφού  πάντοτε συμπονετι-

κοί άνθρωποι  θα υπάρχουν που

θα τα καταπίνουν αλλά και κύ-

νες, δηλαδή σκυλιά που θα γλεί-

φουν και που θα τρέφονται

από τα απομεινάρια του τρα-

πεζιού των κυρίων τους.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––
Βοηθήματα που χρησιμοποίησα: 
1) “Αφιέρωμα στον Κ.Βάρναλη”. Νέα

Εστία, 1927.

2) Ε. Κανέτι. “Μάζα και Εξουσία” Εκδ.

Ηριδανός. 

Υβρις  χωρίς Κάθαρση και

φυσικά χωρίς Νέμεση

«Δειλοί μοιραίοι και άβουλοι αντάμα
προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα!»           Κ.Βάρναλης

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Παλλήνης την περα-

σμένη  Τετάρτη (16-1), όπως γρά-

φαμε στο τελευταίο μας φύλλο

(αρ. 516) μεταξύ των άλλων θεμά-

των ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

από το Δ.Σ. ο προϋπολογισμός της

Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρη-

σης Παλλήνης (ΑΔΕΠ). Δεν ψήφι-

σαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικε-

φαλής παράταξης Αν. Μπουντου-

βάς είχε χαρακτηρίσει τον προϋπο-

λογισμό “αντίγραφο του περυσι-

νού το οποίο στην πλειονότητα

του έμεινε ανενεργό με ευθύνη

της Διοίκησης του κ. Κωνσταντά

και του αντιπροέδρου κ. Τέντη”.

Και είχε δηλώσει ότι καταψηφί-

ζουν τον προϋπολογισμό της

ΑΔΕΠ και θα τοποθετούνται σε κά-

θε βήμα υλοποίησης του προγράμ-

ματος δράσης.

Σε δελτίο τύπου που μας απέστει-

λε ο Αν. Μπουντουβάς εκφράζει

την διαφωνία του με την παρελθο-

ντολογία του Δημάρχου, και την

επίρριψη ευθυνών μόνιμα στην

προηγούμενη διοίκηση. 

Σημειώνει δε ότι: «Δεν είναι δυνα-

τόν ο κ. Κωνσταντάς για να καλύ-

ψει την ανεπάρκεια της Διοίκησής

του να προστρέχει πάντα στο πα-

ρελθόν και να κρατά σε ομηρία την

προηγούμενη Διοίκηση. 

Αν υπάρχουν στοιχεία κακοδιαχεί-

ρισης οφείλει να προτείνει να γίνει

διαχειριστικός έλεγχος και να απο-

δοθούν οι ευθύνες όπου αντιστοι-

χούν. 

Το ίδιο οφείλει να κάνει και η πλευ-

ρά του κ. Γκοτσόπουλου για να μην

σπιλώνονται υπολήψεις ανθρώπων

που τον υπηρέτησαν. Εμάς θα μας

βρουν απολύτως σύμφωνους.

Πρέπει να σταματήσει πια να δηλη-

τηριάζεται η πολιτική ζωή αυτής

της πόλης».     

Να γίνει διαχειριστικός έλεγχος 
και να αποδοθούν οι ευθύνες

Αν υπάρχει έρεισμα 

προτείνει ο δημ. σύμβ. Αν. Μπουντουβάς Στις 21 του Γενάρη ξαναζήσα-

με το τραγικό συμβάν να

τραυματιστούν δύο παιδάκια

του 1ου Δημοτικού σχολείου

καθώς περνούσαν την διάβα-

ση των πεζών επί της Λεωφό-

ρου Μαραθώνος στο ύψος

της Γενικής Tράπεζας της Ελ-

λάδος. Ευτυχώς βρίσκονται

σε καλή κατάσταση στο Νο-

σοκομείο Παίδων. 

Η αδυναμία τόσο της σημερι-

νής όσο και των προηγούμε-

νων Διοικήσεων του Δήμου

να λάβουν τα κατάλληλα μέ-

τρα απέναντι στους πολίτες

και ειδικά στα παιδιά και τους

ηλικιωμένους, για την ασφα-

λή διάβαση της Λεωφόρου

Μαραθώνος και  την αποφυγή

ατυχημάτων, είναι πολύ μεγά-

λη.

Στο παρελθόν  έχουμε ξανα-

ζήσει τέτοιες τραγικές στιγ-

μές χωρίς όμως να γίνεται τί-

ποτα. 

Για να περιοριστούν στο μέλλον

τέτοια συμβάντα και να παρέχου-

με στους πολίτες τη μέγιστη δυ-

νατή ασφάλεια, προτείνουμε:

1. Να τοποθετηθούν φανάρια προει-

δοποίησης στις διαβάσεις των πε-

ζών  «ZEBRA  LINES»

2. Να υπάρχει έντονη και συνεχής

σήμανση για επιβράδυνση της τα-

χύτητας στο τμήμα της Λεωφόρου

Μαραθώνος που διατρέχει τον Δή-

μο Παλλήνης

3. Να τοποθετηθούν μεταλλικοί

πάσσαλοι για την αποφυγή στάθ-

μευσης των αυτοκινήτων στα πεζο-

δρόμια.

4. Να συγχρονιστούν τα φανάρια

στις διασταυρώσεις  της Λεωφόρου

Μαραθώνος

5. Να τοποθετηθούν Πεζογέφυρες

στο ύψος του Αθλητικού Κέντρου –

3ου Γυμνασίου και στο ύψος του

1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παλ-

λήνης για την ασφάλεια των μαθη-

τών..

6. Να επισκευαστούν τα κάγκελα

που βρίσκονται στο διάζωμα της

Λεωφόρου Μαραθώνος 

7. Να επιτραπεί  η ολιγόλεπτη στά-

ση και να απαγορευθεί η στάθμευ-

ση επί της Λεωφόρου

8. Να τοποθετηθεί σήμανση στους

δρόμους γύρω από τα σχολεία μας,

για την ύπαρξη σχολείου και την

μείωση της ταχύτητας.

9. Να εφαρμοστεί άμεσα η Κυκλο-

φοριακή Μελέτη που έχει εγκριθεί

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρή-

σεις συλλόγων, φορέων και πολι-

τών όπου αυτό είναι δυνατόν (είναι

η τρίτη στη σειρά κυκλοφοριακή με-

λέτη και καμία δεν έχει εφαρμοστεί

παρά το ότι έχουν ξοδευτεί πάρα

πολλά χρήματα) 

Μακροπρόθεσμα για μια καλύτερη

και ασφαλή πόλη,  προτείνουμε να

γίνει μελέτη  παράκαμψης  της Λε-

ωφόρου Μαραθώνος  και την πεζο-

δρόμηση του κεντρικού τμήματος

που διατρέχει την πόλη μας ώστε

να αναδειχθεί και το Εμπορικό κέ-

ντρο.

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ

Δημοτικός Σύμβουλος 

Ατύχημα σε κεντρική  διάβαση 

της Λεωφόρου Μαραθώνος
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Το διήμερο 20-21 Ιανουαρίου, φιλοξε-

νήθηκε στο Ναύπλιο, η 4η συνάντηση

της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Ανε-

ξάρτητων Δημοτικών Κινήσεων. Τα

μέλη της Επιτροπής κατέληξαν στα

κείμενα που θα εισηγηθούν στην Α΄

Πανελλαδική Συνάντηση την Ανοιξη

στην Πάτρα. (6-7 Απριλίου ΄08).

Τα εισηγητικά κείμενα αφορούν τη φυ-

σιογνωμία και τις αρχές, το πλαίσιο

λειτουργίας, τις θεσμικές προτάσεις

και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του

πανελλαδικού σχήματος.

Διακηρυγμένοι στόχοι αυτής της

«Πρωτοβουλίας» είναι:

l Η ενδυνάμωση της φωνής των Aνε-

ξάρτητων Σχημάτων ώστε να κατα-

στούν υπολογίσιμη δύναμη και ισχυ-

ρός πόλος στα αυτοδιοικητικά πράγμα-

τα της χώρας και να φανούν αντάξιοι

της αυξανόμενης εμπιστοσύνης που

τους δείχνουν οι ενεργοί πολίτες σ’

όλη την Eλλάδα.

Η εμπέδωση στην ελληνική κοινωνία

μιας άλλης αντίληψης για την αυτοδι-

οίκηση. Αυτής που ενθαρρύνει την ισό-

τιμη συμμετοχή και δράση του δημότη-

πολίτη, που ενισχύει την πρωτοβουλία

και τη συλλογικότητα και ενδυναμώνει

την κοινωνία των υπευθύνων και αυτε-

νεργών πολιτών.

l Η αλλαγή του αυτοδιοικητικού χάρ-

τη της χώρας στην κατεύθυνση της

ισχυρής Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης.

Aνεξάρτητης από τον ασφυκτικό κομ-

ματικό εναγκαλισμό, ανεξάρτητης από

το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνη-

ση, από τους μηχανισμούς της πολιτι-

κής και οικονομικής εξουσίας.

l Η καθοριστική συμβολή στην προ-

σπάθεια για πόλεις ανθρώπινες, σύγ-

χρονες και αξιοβίωτες, για την κατά-

κτηση μιας αξιοπρεπούς και υψηλής

ποιότητας ζωής.

Στη συνάντηση πήραν μέρος πολυμε-

λείς αντιπροσωπείες από:

Θεσσαλονίκη, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, Μπου-

τάρης Γιάννης

Βάρη, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΑ-

ΡΗΣ, Δημήτρης Κυπριώτης.

Γλυφάδα, ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, Λυ-

γνού Αθηνά

Ιωάννινα, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛ-

ΛΑΓΗ, Φίλιος Φίλιππος

Κερατέα, ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΑΤΕΑ, Ιατρού

Σταύρος

Κόρινθος, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, Κασίμης

Χαράλαμπος

Κρήτη, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, Στ. Κουνελάκης.

Νέα Μάκρη. ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Δελη-

βοριάς Φώτης

Ναύπλιο, Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Αντωνιά-
δης Χαράλαμπος

Πάτρα, ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, Δημα-
ράς Γιάννης

Δημήτρης Κυπριώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης

Το ταξίδι της Αυτοδιοίκησης συνεχίζεται, από το Ναύπλιο στην Πάτρα

Τι άνθρωποι γενήκαμε; Τριών χρόνων

παιδάκι καταδικάστηκε να πεθάνει

σπρωγμένο ανάμεσα στη ρόδα και στο

φτερό λεωφορείου. Άθυρμα αγέλης αν-

θρωπόμορφων ζώων που τσαλαπατιού-

νταν για μιά θέση στο τίποτα. Κανείς

τους δεν είδε ότι χώρισαν το παιδάκι

από την ποδοπατημένη γιαγιά του. Κα-

νείς δεν άκουσε το κλάμα του. Σαν τ’

αφρικάνικα βουβάλια που βρήκαν νερό-

λακκο μετά από μέρες δίψας. Αλλού η

γιαγιά, αλλού το παιδάκι, κατά διαόλου

η ανθρωπιά των φερόμενων ως ανθρώ-

πων. Επανιδρύσαμε τις καρδιές μας. Επί

τα χείρω, ή μάλλον επί τα χοίρω.

ffdffbffdff

Ο ΘΕ... και ο ΜΑ..., τα έξυπνα πουλιά,

από τη μύτη πιάστηκαν. Στις ξόβεργες

μιάς Δ.Ο.Λ.ιας αλεπούς που άχτι τά ‘χε

τρία χρόνια τώρα για τα 300.000 τσίου-

τσίου κάθε Κυριακής και τ’ άλλα τα μαρ-

τυριάρικα τιτιβίσματά τους για τα σούρ-

τα-φέρτα της αλεπούς στο παζάρι των

γαλάζιων ονείρων, του ευτραφούς αρ-

κούδου Γουίνυ, που δεν φυλάει καλά τα

βάζα με το μέλι. Κι όσο ξεπουπουλιάζο-

νται ο ΘΕ... κι ο ΜΑ..., θ’ αρχίσει απ’ της

ψειρούς ένα δωμά..., κα-κα-κα, κο-κο-κο

η πουλάδα η παρδαλή και θα λαλεί ότι

της πει, το νέο παρ’ Αρείω Πάγω κοκο-

ράκι, που τό ‘χουνε απίκο να κάνει κι-κι-

ρί-κο σ’ ένα Μεγκά-λο κοτετσάκι. Και θα

τα λέει ΤΣΕΚΟΥράτα τα ΝΕΑ τα τραγού-

δια ωσάν ποίημα, μέχρι να βρει το ΒΗ-

ΜΑ, να βγει απ’ το κελί η κότα η τρελλή.

Από τα Δεκεμβριανά του 2007 ως και

τα Γεναριάτικα του 2008, οι όμορφες

εφημερίδες όμορφα καίγονται. Κι όχι

από τους αναγνώστες τους όπως τότε

στα Ιουλιανά του 1965. Πάππου προς

πάππον στο κουρμπέτι της εξουσίας η

αλεπού του Μεγάρου. Κούνησε τα μεζε-

δάκια στο πιό λαίμαργο σπουργίτι κι

εκείνο τσίμπησε, ξανατσίμπησε, μέχρι

που έφτασε στο ΚΛΑΔΑκι με την ξόβερ-

γα. Τι λέει ο λαός; «Η αλεπού μία και τ’

αλεπουδάκι δέκα δεν γίνεται»!

ffdffbffdff

Ζουν ανάμεσά μας, που λέει κι ο Λιακό-

πουλος. Τα παιδιά της διπλανής πόρτας

με τα άδεια κεφάλια και τις γεμάτες μί-

σος καρδιές για τους ανεγκέφαλους της

άλλης ομάδας. Βγήκαν πάλι τα μαχαί-

ρια. Η ζωή ξανάγινε πολύ φτηνή, όπως

τότε επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν

ο Χριστός δίδαξε την αγάπη. Κι αν πέ-

ρασαν δυό χιλιάδες χρόνια από τότε, τι

μ’ αυτό; Σαν να μην πέρασε μιά μέρα. Οι

σύγχρονοι αυτοκράτορες έχουν μεγά-

λες επιχειρήσεις και μεγάλες ομάδες.

Στρατιές ανθρωποειδών τους αποθεώ-

νουν, ζουν και πεθαίνουν για την ομάδα,

δίνουν τεράστια πολιτική δύναμη στον

άρχοντα Ρόκκαλη και τον άρχοντα Λαρ-

δινογιάννη, έτσι που κανείς πρωθυπουρ-

γεύων να μην τολμά να τους παρα-ενο-

χλήσει. Κανείς δεν θέλει να έχει την τύ-

χη του Σενέκα που τόλμησε να φέρει

αντιρρήσεις στον Νέρωνα. Πόσο μάλ-

λον που το ψυχο-πνευματικό υπόβαθρο

των πρωθυπουργευόντων μας απέχει

έτη φωτός από εκείνο του Σενέκα.

Ζουν ανάμεσά μας. Ο μικρόκοσμός

τους των ψεύτικων αξιών μέσα στον κό-

σμο μας που δολοφονεί τις αληθινές κι

εκκολάπτει τ’ αυγά του φιδιού. Τα επι-

κίνδυνα για τους ανθρώπους, τα πολύ

χρήσιμα για τους ανθρωπο-σούρτες που

δεν θέλουν νέους σκεπτόμενους να

στέκουν όρθιοι στο διάβα τους.

ffdffbffdff

Κλείνει η χρηματοδοτική στρόφιγγα για

το παγκοσμίως γνωστό, Ινστιτούτο Τε-

χνολογίας και Έρευνας της Κρήτης.

Χειρ τις, ή μάλλον πους τις όπως θά ‘λε-

γε κι ο αείμνηστος Πολ Νορ, έκοψε 1,7

εκατομμύρια ευρώ από τον εφετινό προ-

ϋπολογισμό του Ι.Τ.Ε., ενώ αγνοείται η

τύχη της εκ 3,7 εκατομμυρίων ευρώ

συγχρηματοδότησης των 129 ανταγωνι-

στικών προγραμμάτων του ιδρύματος.

Το Ι.Τ.Ε. συγκαταλέγεται στην πρωτο-

πορεία της παγκόσμιας ελίτ των ερευνη-

τικών κέντρων και έχει αποσπάσει κατά

καιρούς τη διεθνή αναγνώριση για τα

επιτεύγματα των επιστημόνων του. Μά-

λιστα, το 2005 σε αξιολόγηση όλων των

ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων συ-

γκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

Χίλιοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτη-

τές και εργαζόμενοι θ’ αντιμετωπίσουν

άμεσα τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης

των εργασιών του Ινστιτούτου, με πρώ-

τη την απόλυση των συμβασιούχων.

Στο κράτος που μέσω του Υπουργείου

Πολιτισμού χρηματοδοτούνται με εκα-

τομμύρια ευρώ απίθανοι φορείς του τύ-

που «σύλλογος φίλων του ροτβάϊλερ»,

δεν περισσεύουν χρήματα για ένα ερευ-

νητικό κέντρο που προβάλλει την Ελλά-

δα διεθνώς.

Μοντέρνα ...τέρατα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

ΠΑΣΟΚ 
Δημοτική Οργάνωση 

Βάρης 

Η Δημοτική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Βάρης

οργανώνει ετήσια χοροεσπερίδα και

την κοπή της πίτας, την Παρασκευή

1η Φεβρουαρίου στις 8.30 μ.μ. στο κέ-

ντρο “Φωλιά των Κυνηγών” στο Δί-

λοφο Βάρης.

Θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν

βουλευτές της περιοχής μας.

Τιμή μενού με κρασί και ζωντανή μου-

σική 25 ευρώ.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Δήμητρα Σουτόγλου

Γραμματέας

τηλ. 6946 602918

Νίκος Κουρουνάκος

Αναπλ. Γραμματέας

τηλ. 6948 176265
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Μια εξαίρετη λογοτεχνική βραδιά

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή,

11 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 20:00,

υπό την αιγίδα του Δήμου Παιανίας

που περιελάμβανε την ομιλία του

ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου με

θέμα: «ΣΟΛΩΜΟΣ-ΚΑΒΑΦΗΣ: ΔΙΑ-

ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ».

Τη βραδιά διοργάνωσαν το Μουσείο

Βορρέ και οι Εκδόσεις «Μπιλιέτο»,

με την ευκαιρία της συμπλήρωσης

20 χρόνων των Εκδόσεων «Μπιλιέ-

το» και την κυκλοφορία του Αφιερω-

ματικού Τεύχους του Περιοδικού

«Μπιλιέτο» 11 (2007) «ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙ-

ΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόε-

δρος του Μουσείου Βορρέ και τέως

Δήμαρχος Παιανίας Ίων Βορρές, ο

οποίος αφού καλωσόρισε τον κατα-

ξιωμένο ποιητή Ντίνο Χριστιανό-

πουλο, αναφέρθηκε στην προσφορά

των Εκδόσεων Μπιλιέτο και των

αδελφών Βασίλη και Γιάννη Δημη-

τράκη. Μεταξύ άλλων είπε: «...Θυ-

μάμαι κάποτε που μου είπε ο γνω-

στός Arnold Toynbee ότι ο πολιτι-

σμός αποτελεί ένα ρεύμα, ένα κίνη-

μα και όχι μια μόνιμη κατάσταση.

Δεν είναι ένα λιμάνι, αλλά ένα με-

γάλο ταξίδι. Αυτή η ροή, αυτό το κί-

νημα, απαιτεί συνεχή εμπλουτισμό

για να επιβιώσει. Και η επιβίωσή

του επιτυγχάνεται πρώτιστα από

την αμέριστη προσφορά της λογο-

τεχνίας και της τέχνης γενικότερα.

Και είναι αυτό που εννοούσε η αεί-

μνηστη Μελίνα Μερκούρη που πά-

ντα έλεγε ότι η βαριά βιομηχανία

ενός έθνους στην εποχή μας δεν εί-

ναι τα εργοστάσια, αλλά η τέχνη και

ο πολιτισμός. Και η πλούσια πνευ-

ματική προσφορά των Εκδόσεων

Μπιλιέτο στο ρεύμα του ελληνικού

πολιτισμού είναι πραγματικά αξιό-

λογη». 

Ακολούθησε η ομιλία του  Ντίνου

Χριστιανόπουλου ο οποίος αφού

«εξήρε την αντίσταση της Παιανίας

στην εκμαυλιστική επίδραση της

Αθήνας, με τη δημιουργία μιας αυ-

τόνομης πολιτιστικής και κοινωνι-

κής ζωής και παρουσίας», μας εισή-

γαγε με θαυμαστή ενάργεια και σα-

φήνεια αλλά και απλότητα στο θέμα

του.

«Ο μελετητής του έργου των δύο

αυτών κορυφαίων Ελλήνων Ποιη-

τών, έρχεται εξ αρχής αντιμέτωπος

με το δύσκολο ερώτημα – δίλημμα,

Σολωμός ή Καβάφης; Δύσκολη προ-

σέγγιση, δύσκολη απάντηση. Έχου-

με να συγκρίνουμε δύο ποιητές που

έζησαν σε διαφορετικές εποχές, με

διαφορετικές προσλαμβάνουσες

επιδράσεις για τον καθένα. Σύμφω-

να με τους Έλληνες κριτικούς ο Σο-

λωμός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής

ισάξιος των μεγάλων ρομαντικών

ποιητών της Ευρώπης (Μπάϋρον,

Σέλεϋ, Πούσκιν κ.ά.). Η αδυναμία

του όμως στη δημιουργία μεγάλων

συνθέσεων, επηρέασε την τάση των

ξένων απέναντι στο έργο του, κα-

θώς επίσης και οι κακές μεταφρά-

σεις.

Ο Καβάφης υπήρξε μεγάλος για την

εποχή του αλλά δεν προσέχθηκε.

Υπήρξε αυτόνομος, δεν αντέγραψε

κανένα ξένο στίχο. Στηρίχθηκε

στην παράδοση των Ελληνιστικών

χρόνων. Εισήγαγε πρότυπο παρά-

δοσης καθαρά ελληνικής και γίνε-

ται παράδειγμα για τους επόμενους

ποιητές. Το έργο του επηρέασε πα-

γκόσμιας εμβέλειας ποιητές, όπως

ο Μπόρχες, ο Μπρέχτ κ.α. Η επί-

δρασή του εξακολουθεί να εξαπλώ-

νεται, με αυξανόμενο ρυθμό, στον

κόσμο. Έχει μεταφραστεί σε 70 πε-

ρίπου γλώσσες. Δίκαια νομίζω

προσδιορίζεται σαν Παγκόσμιος –

Οικουμενικός Ποιητής. Γιατί όμως

οι ξένοι αποδέχονται τόσο απλόχε-

ρα το έργο του Καβάφη, ενώ του

Σολωμού όχι;

Ο Σολωμός μας έδωσε ένα πανόρα-

μα της ελληνικής ψυχής, «Ελεύθε-

ροι Πολιορκημένοι», «Κωνσταντί-

νος Παλαιολόγος» κ.λ.π.. Στο έργο

του ο Ελληνισμός θριαμβεύει με την

θυσία και την αυτοκαταστροφή. Αυ-

τό δεν μπορούν να το κατανοήσουν

οι ξένοι. Ο Καβάφης αξιοποίησε τον

μέσο Έλληνα. Έδωσε ένα πλήρες

πορτραίτο του ανθρώπου της επο-

χής του, ιστορικό, πολιτιστικό, κοι-

νωνικό. Αυτό το καταλαβαίνουν πο-

λύ καλά οι ξένοι.

Ο Σολωμός αδικήθηκε από τους ξέ-

νους κριτικούς. Δικαίωσαν όμως

τον Καβάφη, που αδικήθηκε από

τους Έλληνες. Κατά τη γνώμη μου

πρόκειται για τους δύο κορυφαίους

Έλληνες ποιητές, ισοδύναμοι, που

έτυχαν όμως διαφορετικής μεταχεί-

ρισης».

Τη βραδιά επίσης τίμησαν με την πα-

ρουσία τους πολλοί πνευματικοί άν-

θρωποι από τον χώρο της λογοτε-

χνίας και της ποίησης.  

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Δήμαρ-

χος Δημήτρης Γ.Δάβαρης  δήλωσε:

«Στεκόμαστε αρωγοί δίπλα σε κάθε

προσπάθεια πολιτιστικής και πνευ-

ματικής αφύπνισης που γίνεται

στην πόλη μας και είμαι πραγματικά

ιδιαίτερα χαρούμενος, για την τόσο

επιτυχημένη αποψινή βραδιά. Σί-

γουρα θα υπάρξει και συνέχεια με

πολλές ανάλογες εκδηλώσεις,

αφού αποτελεί προτεραιότητά μας

η πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου

μας.».  

Λογοτεχνική βραδιά στην Παιανία

με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο
Σολωμός - Καβάφης: Διαφορές και ομοιότητες

Πρόγραμμα διατροφικής αγωγής

στη Βουλιαγμένη

Ο Δήμος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανε-

πιστήμιο, το ΤΕΦΑΑ και το Παν/μιο Αθηνών, θα πραγματοποιή-

σει Πρόγραμμα Διατροφικής Αγωγής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 19 Ιανουαρίου έως 24 Φε-

βρουαρίου ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν οι μαθητές.

Πληροφορίες και συμμετοχές στον υπεύθυνο Dr Παν. Κουλου-

βάρη 6944353201, Δημ. Σχολείο 210 8960051

Ένα αγροτόπαιδο με τσαγανό που

λατρεύει τη θάλασσα ξεκινάει απ’

τα Κουρκουμελάτα της Κεφαλο-

νιάς να κατακτήσει τον κόσμο και

τη γαλάζια του ερωμένη. Θα αγω-

νιστεί με πείσμα, σκληρά χρόνια

ολόκληρα, ώσπου να τα καταφέρει

ν’ αρχίσει να βυζαίνει τους χυμούς

της επιτυχίας στην αγκαλιά της. 

Στα τριάντα τρία του ο Γεράσιμος,

καπετάνιος και καραβοκύρης, θα

γνωρίσει τον πραγματικό έρωτα

στα γαλαζοπράσινο μάτια της πα-

νέμορφης Ευγενίας, της εικοσά-

χρονης Μεσολογγίτισσας που τον

έχει συγκλονίσει. Οι ζωές τους θα

ενωθούν σε μια συναρπαστική πο-

ρεία στον έρωτα και την καταξίω-

ση. Θα αποκτήσουν παιδιά, πλού-

τη, εμπειρίες, όμως η μοίρα θα ζη-

λέψει το λαμπερό ζευγάρι. Ένας

εφιάλτης θ’ ανατρέψει τη ζωή και

τα πιστεύω τους. Όλα θα αλλά-

ξουν, οι δρόμοι τους θα χωρίσουν.

Καινούριες σχέσεις θα υποκατα-

στήσουν τις παλιές. Όταν όμως έρ-

θει η ώρα της κρίσης και του απο-

λογισμού, απρόσμενες συμπτώ-

σεις και καταλυτικά γεγονότα θα

σφραγίσουν τη ζωή τους μ’ ένα

απίστευτο υστερόγραφο που θα

ξεπεράσει κι αυτούς και τους κλη-

ρονόμους τους, αλλά και κρίσιμα

κοινωνικά ταμπού, και αυτόν ακόμη

το θάνατο. 

Είναι το πέμπτο μυθιστόρημα του

συγγραφέα, μετά τις τρεις ποιητι-

κές του συλλογές και πολλές εκ-

δόσεις και βραβεία των προηγού-

μενων. 

Ο Γ. Νικολαΐδης έχει τιμηθεί ακόμη

από την Ένωση Ελλήνων Λογοτε-

χνών, από την Αμφικτυονία Ελλη-

νισμού και έχει συμπεριληφθεί στο

Λεξικό της Ελληνικής Διανόησης.

Ασχολείται επίσης με την προστα-

σία του περιβάλλοντος και τον πο-

λιτισμό. Έχει αρθρογραφήσει και

έχει δώσει συνεντεύξεις στις εφη-

μερίδες, το ραδιόφωνο και την τη-

λεόραση. 

Είναι παντρεμένος και έχει τρία

παιδιά, ζει και εργάζεται ως αρχι-

τέκτονας στη Βουλιαγμένη. 

Το βιβλίο είναι των εκδόσεων Α.Α.

Λιβάνη.

Από αριστερά ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο δήμαρχος Παιανίας Δη-
μήτρης Δάβαρης, ο  Ιων Βορρές και ο δήμαρχος Κορωπίου Θοδωρής
Αθανασόπουλος.

Επιτυχία του Αστυνομικού

Τμήματος Βουλιαγμένης

Την Παρασκευή, 18-01-2008, το πλήρωμα περιπολικού του

Α.Τ. Βουλιαγμένης συνέλαβε έπειτα από έλεγχο, στις

20.35΄ επί της οδού Αθηναϊδος και Πάτμου στη Βούλα, Αλ-

βανό υπήκοο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου

500 γραμμάρια κοκαϊνης και ένα πιστόλι.

Η διαπιστωμένη και από τους κατοίκους, αύξηση των περι-

πολιών του Αστυνομικού Τμήματος της Βουλιαγμένης, φαί-

νεται ότι άρχισε να αποδίδει καρπούς.

Νέο πνευματικό δημιούργημα του γνωστού   συγγραφέα και ποιητή

Γιώργου Νικολαΐδη: «Οι κληρονόμοι»
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Προσοχή, δεν είναι DVD...

Δεν είναι DVD, είναι CD, τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Σπάτων. Φύλαγε τα ρούχα σου...

Το CD έχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημο-

τικού Συμβουλίου, έτους 2007. Και το δίνει στους  εν-

διαφερόμενους δημοτικούς συμβούλους.

Πρωτοποριακό το ακούω.

Λεωφόρος Μαραθώνος

καρμανιόλα για τους μαθητές...

Προ ημερών βρέθηκα μπροστά από το σχολικό συ-

γκρότημα, πάνω στη λεωφόρο Μαραθώνος, τη

στιγμή που έφευγαν τα παιδιά.

Πάγωσε το αίμα μου· πιτσιρίκια με χαμηλά ποδή-

λατα που πηγαίνουν στη ρίζα του πεζοδρομίου, πά-

νω στη λεωφόρο και να τους “ξυρίζουν” κυριολε-

κτικά τα αυτοκίνητα που έτρεχαν με μεγάλες τα-

χύτητες.

Μπουλούκια τα παιδιά στο δρόμο· κι ούτε ένας

τροχονόμος!!

Γιατί καλέ μου Δήμαρχε; Βάλε τροχονόμο την ώρα

που τελειώνει το σχολείο να διακόπτει την κυκλο-

φορία έως ότου φύγουν τα παιδιά.

Κι αν δεν σου επιτρέπουν (καθ’ ότι λεωφόρος), κι

αν δεν διαθέτεις (γιατί δεν έχεις κονδύλια), κάτσε

ο ίδιος Δήμαρχε (ξέρω ότι είσαι ικανός να το κά-

νεις). Βάλε και το φωσφοριζέ γιλέκο και κάνε τον

τροχονόμο μέχρι να τους υποχρεώσεις να εγκρί-

νουν τον υπεύθυνο.

Είναι παραλογισμός· βλέπεις σε πολύ απόμερους

δρόμους να υπάρχουν τροχονόμοι και να μην

υπάρχουν  πάνω στη λεωφόρο.

Πήρε απόφαση 

γιατί ήταν υποχρεωμένος...

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο τ. δήμαρχος Αγγελος

Αποστολάτος στον νυν Δήμαρχο Γ. Μάντεση για την

απόφαση που πήρανε ως Δημαρχιακή Επιτροπή να

κλείσουν το  κέντρο “Βο”. 

Να θυμίσουμε ότι είχαν προσφύγει οι Σύλλογοι για τα

μπαζώματα και τις επιχωματώσεις που έχει κάνει το

“Βο” και έχει φτιάξει ολόκληρη πλατφόρμα με τραπε-

ζοκαθίσματα, καταστρέφοντας παντελώς την αμου-

διά και τον αιγιαλό.

Αν δεν το έκανα θα πήγαινα για παράβαση καθήκο-

ντος, ομολόγησε όλος ειλικρίνεια ο δήμαρχος.

Μπράβο στον ευρωβουλευτή Δήμα

Ευτυχώς, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι στα Κοινο-

βούλια (ελληνικό και ευρωπαϊκό), που μπορούμε να

αισιοδοξούμε.

Μιλάω για τον ευρωβουλευτή Στ. Δήμα, που οι πα-

ρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι αγωνιστικές

και ουσιαστικές. 

Οταν χρειάστηκε τα έβαλε ευθέως με την παράταξή

του στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

ΒΟΥΛΑ
ΕΒΔΟΜΗ

Ψηφίστηκε και στη Βούλα ο προϋπο-

λογισμός του 2008, από τους συμβού-

λους της πλειοψηφίας του Δ.Σ., ενώ

τον καταψήφισαν οι Σύμβουλοι της

μειοψηφίας. Ο προϋπολογισμός ανέρ-

χεται στα 32,2 εκατομμύρια ευρώ πε-

ρίπου. Απ’ αυτά, για έργα και μελέτες

προβλέπεται μια δαπάνη κοντά στα

7,8 εκατ. ευρώ. Λιγότερο δηλαδή από

το 1/4 των δαπανών, ενώ άλλα 9,46

εκατομ. ευρώ κοντά 3,2 δισεκατομμύ-

ρια δραχμές πάνε για μισθούς και

αμοιβές τρίτων.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γρηγόρης

Κωνταντέλλος έκανε μια εμπεριστα-

τωμένη εισήγηση, αλλά, όπως είπαν

οι σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης Αγ-

γελος Αποστολάτος, Νανά Καραγιάν,

Πέτρος Θανόπουλος, Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη και Γιάννης Σκουμπούρης, ο

προϋπολογισμός έχει τα στοιχεία της

λογιστικής διαχείρισης - πράγμα που,

ασφαλώς, μπορούσαν να κάνουν οι

υπηρεσίες - ενώ απ’ την άλλη χαρα-

κτηρίζεται ως αντιαναπτυξιακός, μη

συμμετοχικός, χωρίς πολιτικούς στό-

χους υλοποίησης προγραμματικών

υποσχέσεων. 

Ενα τρίτο στοιχείο που παρατηρήθηκε

(Σκουμπούρης) είναι ότι η υπερψήφι-

ση του προϋπολογισμού είναι μειοψη-

φική. Υπερψηφίζεται από την πλειο-

ψηφία που εκπροσωπεί μόνο το 40%

των ψηφισάντων την πρώτη Κυριακή,

όπως είχε γράψει και η ΕΒΔΟΜΗ.

Την απαξίωση όμως της δημοτικής

Αρχής, πράγμα που επεσήμαναν ιδιαί-

τερα ο Αποστολάτος και ο Θανόπου-

λος, την κατέδειξε το πρωτοφανές

γεγονός της παντελούς απουσίας

ακροατηρίου.

– Οταν ήμουν εγώ Δήμαρχος, η αί-
θουσα ήταν γεμάτη κατοίκους κι ας
διαφωνούσαν ορισμένοι, είπε ο Απο-

στολάτος

Αυτό εξ’ άλλου είναι δημοκρατία.

– Γι’ αυτό γινόταν χάβρα, του αντέτει-

νε ο Δήμαρχος Μάντεσης.

– Ξεχνάτε ότι ήσασταν εσείς Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου; του

ανταπάντησε ο Αποστολάτος.

Η αλήθεια είναι πάντως, ότι η παρα-

τήρηση ήταν απολύτως εύστοχη. Η

αδιαφορία στη Δημοκρατία είναι χει-

ρότερη από την πλέον ζωηρή αντιπα-

ράθεση. Δεν είναι μόνο σημάδια των

καιρών. Σε άλλους Δήμους οι πολίτες,

λίγο-πολύ, συμμετέχουν. Και συμμε-

τέχουν πραγματικά. Δεν είναι φερτοί

κλακαδόροι ή χαλκευμένοι αντιφρο-

νούντες. Είναι πολίτες, που ζητούν το

λόγο και τον έχουν. Αν θέλει η δημο-

τικη Αρχή, τους πολίτες συμμέτοχους

πρέπει να εμπνεύσει, να σεβαστεί,

για να τη σεβαστούν. Να αποκτήσει

μετά από τόσα χρόνια πολτική συμπε-

ριφορά, που της λείπει παντελώς. 

Κ.Βενετσάνος

Διαχειριστικός ο προϋπολογισμός 

της Βούλας, 32 εκατομμύρια ευρώ
Καταψήφισε η αντιπολίτευση

Απαξίωσαν οι κάτοικοι

Πλήρης απαλλαγή

δημοτικών τελών
απόρων, πολυτέκων

και αναπήρων πρότεινε 

ο Αγγελος Αποστολάτος

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογι-

σμού ο Αγγελος Αποστολάτος, πρό-

τεινε ν’ απαλλαγούν πλήρως από τα

δημοτικά τέλη οι πολύτεκνοι, οι άπο-

ροι και τα ΑμεΑ (Ατομα με ειδικές

ανάγκες), οι ίδιοι και μέλη της οικογε-

νείας τους με αναπηρία 67% και άνω.

Αυτό, όπως σημειώνει στην πρότασή

του που κατέθεσε και εγγράφως, προ-

βλέπται από το Νόμο (3463/2006 άρ-

θρο 202 § 3), του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων.

Αδιάψευστος μάρτυρας της μη συμμετοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο η φωτογραφία.
Αυτοί οι δυο - τρείς που βλέπετε είναι ή δημοσιογράφοι ή εκπρόσωποι φορέων.

...Για έκτη συνεχή χρονιά, που συμμε-

τέχω στην συζήτηση του προϋπολογι-

σμού, οι επιχορηγήσεις

του Δήμου στα

Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία

ασχολούνται με την

κοινωνική προσφορά,

όπως το ΚΑΠΗ, ο ΔΑ-

ΟΒ, η ΠΕΒ, παραμέ-
νουν σταθερές, ενώ

αντίστοιχα ο πληθυ-

σμός της πόλης και οι άνθρωποι που

εξυπηρετούνται από αυτές τις υπηρε-

σίες πολλαπλασιάζονται. Άρα, ούτε
κοινωνική πολιτική κάνει η Δημοτική
Αρχή με τον παρόντα προϋπολογισμό.

...Δεν μας είπατε ποια είναι η πολιτι-
κή βούληση της Δημοτικής Αρχής για
την πορεία του Δήμου μας το 2008.
Νέα έργα μηδέν.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

δημοτική σύμβουλος 

επικεφαλής του “Οραμα”

...Ο προϋπολογισμός μας δεν είναι συναινε-

τικός. Εχει ένα στοιχείο πολιτικής υστέρη-

σης.

Τι είναι καινούριο στο φε-

τινό προϋπολογισμό. Τα

μείζονα έργα που διαμορ-

φώνονται, οι επενδύσεις,

όπως φαίνονται στον πί-

νακα είναι τα ίδια με τα

περυσινά. Η ανάπλαση

της πλατείας Ηρώων, το

γκαράζ, οι συνδέσεις στο

δίκτυο αποχέτευσης, η Θεμιστοκλέους...

Δεν έχουμε δηλαδή, σκεφθεί, ποια έργα

χρειάζεται η πόλη για να τα προγραμματί-

σουμε, να τα ξεκινήσουμε, τα τα βάλουμε

μπροστά. Δεν σκεφθήκαμε αναπτυξιακά για

το μέλλον της πόλης.

Να αντιμετωπίζει τις νέες ανάγκες που προ-

κύπτουν...

Γιάννης Σκουμπούρης
δημοτικός σύμβουλος
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Την περασμένη Κυριακή ο Δήμος Κορωπίου

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα. 

Η εκδήλωση άρχισε με την εκφώνηση των  προ-

σκεκλημένων με παρουσία πλήθους κατοίκων

και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου και

των εκπροσώπων των Νομικών προσώπων του

Δήμου (Πνευματικό Κέντρο Χρ. Αναγνώστου,

ΚΑΠΗ Σ. Γκίκας κλπ.). Παρευρέθησαν εκπρόσω-

ποι όλων των φορέων της πόλης. 

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν,

ο  Αντινομάρχης Θεόδωρος Γρίβας, η Γραμμα-

τέας του Ν.Σ. Αγγελική Γκιόκα, η Νομαρχιακή

Σύμβουλος Μαρία Φουρναράκη.

O Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος απηύ-

θυνε σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια

αφιέρωσε το πρώτο κομμάτι της πίτας στους

κρατικούς και εθελοντικούς φορείς της πόλης

που βοήθησαν στην δασοπροστασία του Κορω-

πίου και του Υμηττού τους καλοκαιρινούς μή-

νες, που ήταν πολύ δύσκολοι. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, στην ψυχή των αυτο-

οργανωμένων εθελοντών, τον  Παύλο Μπάτρα

και του ευχήθηκε καλή ανάρρωση έπειτα από

την εγχείρηση που υποβλήθηκε, στον Κυνηγετι-

κό σύλλογο Κορωπίου για την πολύχρονη προ-

σφορά του και στον Πυροσβεστικό Σταθμό  Κο-

ρωπίου που η συνδρομή του, εδώ και χρόνια, εί-

ναι ανεκτίμητη στην προστασία των περιουσιών

και του περιβάλλοντος του Κορωπίου.

Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης,  Γεώργιος Βλάχος και ο  Αντι-

νομάρχης Θεόδωρος Γρίβας ο οποίος μετέφερε

τις ευχές του Νομάρχη  και κάλεσε όλους  να

προσφέρουν το 2008 κάτι θετικό στην πόλη του

Κορωπίου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την χορωδία του ΚΑΠΗ

Κορωπίου.

«Σας καλωσορίζω στην τελετή κοπής της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας του Δήμου μας.  Σας κα-
λωσορίζω δηλαδή στο σπίτι σας, στο κοινό μας
σπίτι,  στην αγαπημένη μας πόλη.
Η νέα χρονιά συμβολίζει πάντοτε μια νέα αρχή
και για πολλούς ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.
Για άλλους αποτελεί τη συνέχεια μια πορείας
αναγέννησης και αναβάθμισης
σε όλα τα επίπεδα. Για πολ-
λούς συνανθρώπους μας είναι
άλλη μια χρονιά συμπίεσης των
εισοδημάτων τους και δυσκο-
λίας ανταπόκρισης στις πιεστι-
κές ανάγκες της καθημερινότη-
τας.

Όμως η  σημερινή  ημέρα δεν
παύει να έχει από τη φύση της
μια αισιόδοξη προοπτική. Δεν
παύει να συμβολίζει την Ελπίδα
και την Προοπτική. Είναι μια μέ-
ρα αφιερωμένη στο Κορωπί,
στη πόλη που κατοικούμε και εργαζόμαστε.  

Αυτό που θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους
εσάς αλλά και όλη την κοινωνία του Κορωπίου
είναι ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη όρεξη
αυτό που ξεκινήσαμε μαζί το 2003 και το 2006 :
να προσθέτουμε κάθε μέρα μια ενέργεια, ένα
έργο, μια πολιτική που θα πηγαίνει την πόλη
μας μπροστά. 
...

Φίλοι και Φίλες,
γνωρίζω ότι αναρωτιέστε αν τελικά θα μπει ένα
τέλος στο κλίμα όξυνσης που επικρατεί μεταξύ
των δημοτικών παρατάξεων. Εμείς είμαστε Δη-
μοτική Αρχή όλων των πολιτών και εκφράζου-
με όλους τους Δημότες. Αυτό επιδιώκαμε,  αυ-
τό θέλαμε από την αρχή.  
...

Το Κορωπί, η κοινωνία μας, θέλει δημόσιο διά-

λογο και τεκμηριωμένη ενημέρωση ώστε να
προχωρήσει σε μια άλλη ανώτερη πολιτική φά-
ση και να εκλείψουν οι εύκολοι λαϊκισμοί και οι
καταγγελτικοί πύρινοι λόγοι χωρίς ουσία.

Εύχομαι το 2008  να έχουμε καλύτερες συνθή-
κες συμμετοχής σας στο δημοτικό βίο. Το Κο-

ρωπί σας χρειάζεται. 

Εμείς ως Δήμος ετοιμάζουμε τις
επόμενες ημέρες και μήνες σημα-
ντικές ενέργειες συμμετοχής και
δράσης για την βελτίωση της καθη-
μερινότητας και της ζωής μας. 

Η αρχή θα γίνει με την κατάθεση,
τις επόμενες ημέρες, του Στρατη-
γικού  Οράματος και των φάσεων
υλοποίησης στόχων και μέτρων, το
λεγόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα του Δήμου που στηρίζεται στο
πρόγραμμα που έχετε εγκρίνει στις

εκλογές του 2006. 

Θέλουμε τη μέγιστη βοήθεια σας στην κατάθε-
ση προτάσεων και στη συμπλήρωση αυτού του
Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα θέσει τις βά-
σεις ώστε αντικειμενικά να μετρούμε πλέον την
πρόοδο του Δήμου μας χρόνο με το χρόνο.
...
Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το γενικό πολιτικό, οι-
κονομικό και  κοινωνικό κλίμα δεν προσφέρει
συνθήκες διαλόγου και ουσιαστικής συμμετο-
χής σας. Αλλά σας καλώ να κάνετε την υπέρ-
βαση  για να δούμε καλύτερες ημέρες. Μην τα
περιμένουμε όλα έτοιμα είτε από την Κεντρική
Εξουσία ή και από τον Δήμο. 

Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε το κα-
λύτερο με εντιμότητα και αποφασιστικότητα.
Αυτό σας υποσχόμαστε.

Από το χαιρετισμό του Δημάρχου

Ο Δήμος Κορωπίου έκοψε πίτα με αιχμές και μηνύματα από το Δήμαρχο

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

παρέχει υπηρεσίες υγείας σε παιδιά έως

18 ετών. Εξπηρετούνται παιδιά από τις

περιοχές της Αθήνας και της ευρύτερης

περιοχής της Αττικής, αλλά και από όλη

την Ελλάδα.

Διαθέτει τμήματα:

Α’ παιδιατρική - Β’ Παιδιατρική

Νευρολογικό - ΜΕΘ - Χειρουργικό

Ορθοπεδικό - ΩΡΛ

Οφθαλμολογικό και Οδοντιατρικό

Ακόμη διαθέτει τα ιατρεία:

Πνευμονολογικό, Καρδιολογικό, Γαστρε-

ντερολογικό, Νεφρολογικό, Αναπτυξια-

κό, Δερματολογικό και Αλλεργιολογικό.

Το νοσοκομείο λειτουργεί σε κτήριο το

οποίο οικοδομήθηκε το 1952 σε οικοπε-

δική έκταση που είχε παραχωρηθεί το

1927 στο ΠΙΚΠΑ από την Ιερά Μονή Πε-

ντέλης.

Η έκταση αυτή, σύμφωνα με την άποψη

της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, είναι

δασική και μέχρι σήμερα δεν έχει αποχα-

ρακτηριστεί. Επιπλέον η περιοχή έχει χα-

ρακτηριστεί αναδασωτέα μετά από τις

πυρκαγιές που έγιναν τα έτη 1995 και

1998. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέ-

λεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλη-

μάτων στη λειτουργία του Νοσοκομείου

και κυρίως τη μη δυνατότητα έκδοσης οι-

κοδομικών αδειών από τις υπηρεσίες της

Πολεοδομίας προκειμένου να γίνουν οι

άκρως απαραίτητες παρεμβάσεις ή επε-

κτάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις

του Νοσοκομείου.

Διευθυντής του Νοσοκομείου είναι ο νο-

μαρχιακός σύμβουλος και τ. δήμαρχος

Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος,

από την Ανοιξη. Δραστήριος και ικανός ο

φίλος Σταύρος· πιστεύουμε ότι το Νοσο-

κομείο θα δει καλές μέρες μαζί του.

Η Χρυσούλα Σαρκοπούλου είναι δωρή-

τρια του Νοσοκομείου και η δωρεά έγινε

σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τους

Διευθυντές των Τμημάτων σε εξοπλισμό

συνολικής αξίας 355.000,00 ευρώ.

Το Νοσοκομείο αποδέχθηκε τη δωρεά

και σε μια σεμνή τελετή τίμησαν την δω-

ρήτρια στο Μουσείο Βορρέ, το περασμέ-

νο Σάββατο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ιδιοκτήτης

του Μουσείο Ιων Βορρές, ο οποίος τόνι-

σε ότι πρέπει να κρατήσουμε την ελληνι-

κότητά μας, τις ομορφιές της χώρας μας,

που χάθηκαν...

Την απονομή στην Χρυσούλα Σαρκοπού-

λου έκανε ο διευθυντής του Νοσοκομεί-

ου Στ. Παπασταυρόπουλος.
Η Χρυσούλα Σαρκοπούλου κατάγεται από εύ-

πορη οικογένεια, που ήρθε στην Ελλάδα το

1925. Παρά τις δυσκολίες της εποχής κατάφε-

ρε να σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου  Αθηνών.

Ταξίδεψε στο εξωτερικό και μετά από χρόνια,

όταν επέστρεψε, μαζί με την οικογένειά της

ανοίγουν επιχείρηση το γνωστό Ινστιτούτο Αι-

σθητικής ΣΑΡΚΟ. Οργάνωσε εργοστάσιο για

παραγωγή προϊόντων υγείας και αφοσιώθηκε

στην επιστήμη. Σήμερα είναι η μόνη που ζει

από την οικογένεια Σαρκοπούλου. Εχει κάνει

δωρεές στον Αγιο Σάβα, Σισμανόγλειο,

Ασκληπιείο και Νοσοκομείο Πεντέλης.

Τιμήθηκε για την προσφορά της η Χρ. Σαρκοπούλου

Ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης τη στιγμή που δίδει την τι-
μητική πλακέτα στην δωρήτρια Χρυσούλα Σαρκοπούλου
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Στο «Αρχοντικό του Λέκ-

κα» γλέντησε το ΚΑΠΗ του

Μαραθώνα, κόβοντας και

την Πρωτοχρονιάτικη πίτας

του.

Τις ευχές του για την καλή

χρονιά έδωσε ο Δήμαρχος

Σπ. Ζαγάρης λέγοντας με-

ταξύ άλλων: «Θέλουμε να
θεωρείτε δεδομένη την
αγάπη μας και τον σεβασμό
μας. Είστε οι γονείς και οι
παππούδες μας. Είστε οι ρί-
ζες μας. Δικαιούστε πλέον,
έχοντας ολοκληρώσει τον
προσωπικό σας κύκλο στη
ζωή, να απολαμβάνετε και
να χαίρεστε.

Δεν σας ξεχωρίζουμε, δεν
σας κατηγοριοποιούμε, δεν
θέλουμε να σας χρησιμο-
ποιούμε. Θέλουμε μόνο να
σας προσφέρουμε».
Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ,

αντιδήμαρχος Χρ. Στάμος

έκανε έναν σύντομο αλλά

μεστό απολογισμό του έρ-

γου της πρώτης χρονιάς. Ο

Πρόεδρος Χρ. Στάμος ευ-

χαρίστησε τον καταστημα-

τάρχη Λέκκα για την προ-

σφορά του.

Ξεφάντωσαν οι παρευρι-
σκόμενοι με καλή μουσική
και πολύ κέφι.

Γλέντησαν στο ΚΑΠΗ Μαραθώνα

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε το 1ο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σπάτων

την περασμένη Κυριακή στον όμορφο και ζεστό χώρο του, πα-

ρουσία του Μητροπολίτη Μεσογαίας  και Λαυρεωτικής κ. Νικό-

λαου, του Δημάρχου Αθ. Τούντα, του Πολιτευτή Κων. Κατσίκη.

Ο πρόεδρός του Αθανάσιος Μαργέτης ευχήθηκε και έκανε ένα

σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων του 2007. 

Ο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής συνεχάρη το Δή-

μαρχο και το Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. για το ευάρεστο έργο και την

υποστήριξη που παρέχουν στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. 

Την εκδήλωση έκλεισε ο Δήμαρχος  Αθανάσιος Τούντας ο οποί-

ος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι για δεύτερη συνεχόμενη τετρα-

ετία η παράταξη του παράγει έργο και ότι θα συνεχίσει να βρί-

σκεται στο πλευρό των ηλικιωμένων Σπαταναίων με την ηθική και

την υλική υποστήριξη του. 

1ο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σπάτων

πρωτοχρονιάτικες βασιλόπιτες πρωτοχρονιάτικες βασιλόπιτες 

Τα πρώτα γενέθλια του Συλλόγου Μικρασιατών Ανατολικής Ατ-

τικής, συνδυάστηκαν με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

και σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία αφού η συμμετοχή αλλά

και το κέφι του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλο.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απέδειξαν για

άλλη μια φορά την εκτίμηση και την αγάπη τους για τους Μικρα-

σιάτες ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασ. Γιαννακόπουλος και

πάρα πολλοί άνθρωποι της Τ. Α. και φορείς της περιοχής. 

Η Πρόεδρος Μικρασιατών Περαμίων-Κιζικινών  Ελένη Τσακίρη με

το χορευτικό του Συλλόγου της λάμπρυνε την εκδήλωση με τους

ωραίους Μικρασιάτικους χορούς και παρέσυρε και τον κόσμο σε

ένα Μικρασιάτικο ξεφάντωμα. 

Η  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Στο ξενοδοχείο Aquamarina, η Παναθηναϊκή της Ν. Μάκρης, έκοψε την

πίττα της και παρουσίασε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Κοντά τους βρέθηκαν ο  Υφυπουργός Εξωτερικών  Πέτρος Δούκας, ο

Βουλευτής Νίκος Καντερές, εκπροσώπος του Υφ.Ανάπτυξης Γ. Βλάχου,

ο Βασίλης Οικονόμου, η επιλαχούσα Βουλευτής Ν.Δ. Ντίνα Τριλίκη, ο Νί-

κος Γιαννής, ο νομ. σύμβουλος Τόλιας, τ

Η πρόεδρος του Παραρτήματος   Εμμανουέλλα Μομφεράτου έκανε μικρό

απολογισμό του έτους και στη συνέχεια η Αντιπρόεδρο της Παναθηναϊ-

κής μίλησε  για την Οργάνωση Γυναικών. Η βραδυά ήταν αφιερωμένη στο

Περιβάλλον και γι’ αυτό αναφέρθηκαν ο   Ν. Γιαννής με σύντομη ομιλία

μετά αυτή του Π.Δούκα. Στη συνέχεια, το λόγο είχαν τα χορευτικά συ-

γκροτήματα, που αφιλοκερδώς διδάσκει ο Ντίνα Τριλίκη. 

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττικής

Την Πέμπτη 24  Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Congo Palace ο

Κωνσταντίνος Κοραξής ποιητής και λογοτέχνης μίλησε με

θέμα «Σκωπτική ποίηση εκ μυθολογίας».
Μάγεψε με την εμβρίθειά του στα θέματα της μυθολογίας,

αλλά εκεί που χειροκροτήθηκε ήταν η τεχνική του στον ποι-

ητικό λόγο. 

Με σκωπτική χάρη και παιχνίδια στη φωνή, κράτησε το ρόλο

του «άτακτου Δία» στους υποκριτικούς διαλόγους που είχε

με τους συνεργάτες του. Πραγματικά ευχόμαστε συνέχιση

του έργου του Πνευματικού του Αττικού Ομίλου, που τόσο

έχουμε ανάγκη. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Λογοτεχνική βραδιά με τον

Αττικό Πνευματικό Ομιλο

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε και ο Δήμος Βούλας

στην αίθουσα Ιωνία την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, σε ένα

ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα. 

Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ήταν παρόντες πήρανε

το λόγο για να ευχηθούνε στους εργαζόμενους του Δή-

μου, και φυσικά ο Δήμαρχος ο οποίος έκοψε και την πίτα.

Τυχερός της χρονιάς αναδείχθηκε ο Γιώργος Σταμπέλος

αφού κέρδισε το φλουρί!

Ο διοίκηση του Δήμου είχε ετοιμάσει φέτος μια έκπληξη

για τους εργαζόμενους, τέσσερις απ’ τους οποίους, με

κλήρο, πήρανε 5ήμερα ρεπό και άλλοι δέκα κερδίσανε δώ-

ρα, όπως δείπνα, ταξίδια, χρόνο εκγύμνασης σε γυμνα-

στήρια της περιοχής κ.α. 

Οι νεφροπαθείς του Ασκληπιείου

έκοψαν παραδοσιακά, την πίτα 

Ο πρόεδρος του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Ηρακλής Κα-
ραγιώργος κόβει την πίτα των νεφροπαθών του Ασκληπι-
είου. Δίπλα του ο Γιώργος Χαρτοκάλλης εκπρόσωπος,
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Νεφροπαθών. Κοντά τους και
οι προϊστάμενοι Μιχ. Κουράκος και Λίτσα Μαχαίρα.

Δήμος Βούλας και Εργαζόμενοι μαζί
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Μεγάλη αγωνία για την πορεία των μετοχών τους κατέχει πολλούς

επενδυτές, ιδιαίτερα μετά την τελευταία πτώση των Χρηματιστηρίων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα ψύχραιμα και με μια σειρά. 

Για να “δέσουμε” με τον τίτλο του σημερινού σημειώματος: Οικονομολόγο

ή ψυχολόγο χρειαζόμαστε τελικά, για να ερμηνεύσουμε τις παράξενες συ-

χνά συμπεριφορές των μετοχών, αλλά και τις οικονομίας γενικότερα. 

Ασφαλώς η οικονομία και η χρηματιστηριακή συμπεριφορά δεν είναι

μονοδιάστατες. Διέπονται από οικονομικούς νόμους, από αυτό που

λέμε γενικώς “αγορά”, αλλά επηρεάζονται και από άλλους παράγο-

ντες: Πολιτικούς, κλιματολογικούς, απρόσμενους πολλές φορές και

“τυχαίες” αιτίες. Σε όλα αυτά και όχι ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά, πρέ-

πει να λάβουμε υπ’ όψη μας και την ψυχολογία της αγοράς. Ας το

δούμε όμως πιο απλά και πιο συγκεκριμένα. 

Ο θεσμός του Χρηματιστηρίου είναι ο ορθός άντλησης κεφαλαίων για

τις επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την ανάπτυξη – επένδυση. Από την

άλλη πλευρά, οι επενδυτές που τοποθετούν τα χρήματά τους στις με-

τοχές, πρέπει να προσδοκούν αποδόσεις που να ξεπερνούν τα επιτόκια

των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών.  Είναι λάθος να τοπο-

θετούμε στο Χρηματιστήριο όλα μας τα χρήματα και βεβαίως είναι

έγκλημα να επενδύουμε δανεικά χρήματα ή τους κόπους μιας ζωής. 

Η λογική της διασποράς πρέπει να κυριαρχεί σε κάθε επενδυτική μας

κίνηση και πρέπει να συνοδεύεται από συμβουλές ειδικών. Η αλήθεια

είναι ότι μετά το 1999 όπου ο κάθε κατεργάρης πήγε στο πάγκο του,

οι τσέπες των επενδυτών έχουν γεμίσει τα τελευταία χρόνια από τις

υπεραξίες, τα μερίσματα και τις δωρεάν μετοχές. 

Μετά λοιπόν από την διασπορά στις επενδύσεις μας, απαραίτητος

σύμμαχος πρέπει να είναι ο χρονικός ορίζοντας. Δεν τοποθετούμε

ποτέ σε μετοχές χρήματα που θα χρειαστούμε σε σύντομο χρονικό

διάστημα. 

Αλήθεια θα δίναμε ποτέ χρήματα για αγορά ενός οικοπέδου σε μια

περιοχή που δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ; Μάλλον όχι! Γιατί λοιπόν

να επενδύσουμε σε μια εταιρία που γνωρίζουμε μόνο το όνομά της;

Το ταμπλό είναι γεμάτο από εταιρείες υποκαταστήματα των οποίων

συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο μας. Τέτοιες είναι, τράπεζες, ΔΕΚΟ,

οργανισμοί, τηλεφωνίες και πολλές άλλες. Μάλιστα κάποιες από αυ-

τές είναι μονοπώλια, άρα αποτελούν φιλέτα για τους επενδυτές.

Όταν μας πονάει κάτι, πολλές φορές συμβουλευόμαστε το φίλο μας

ή το γείτονα. Το σωστό όμως είναι να ρωτήσουμε τον γιατρό μας ή

τον φαρμακοποιό μας. Για την πιο σωστή, λοιπόν, τοποθέτηση των

χρημάτων μας, υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα μας συμβουλέψουν και

μάλιστα δωρεάν. Αυτοί δεν είναι άλλοι, από τους επενδυτικούς συμ-

βούλους των τραπεζών. 

Η ισχύς εν τη ενώσει, είναι άλλο ένα σοφό ρητό το οποίο δεν πρέπει

να μας διαφεύγει. Μ’ αυτό θέλω να πω ότι υπάρχουν δεκάδες δυνα-

τά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια με τεράστια ενεργητικά αποθέματα

μέσω των οποίων μπορούμε αγοράζοντας μερίδια να πετύχουμε πά-

ρα πολύ καλές αποδόσεις. Τα στελέχη που διαχειρίζονται αυτά τα

αμοιβαία, σίγουρα είναι πιο εξειδικευμένα από εμάς, και σε περιό-

δους κρίσεων μπορούν να ξεφεύγουν ευκολότερα, ενώ ένας απλός

επενδυτής παρακολουθεί την πτώση ανήμπορος να κάνει κάτι για να

διορθώσει την κατάσταση. Με την ευκαιρία να αναφέρω ότι η εβδο-

μάδα αυτή, είναι η χειρότερη από το Μάρτιο του 2007 για το Ελληνι-

κό Χρηματιστήριο. Ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα είναι

πιθανό σύντομα να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της. 

Άρα, συνοψίζοντας πρέπει να θυμόμαστε πάντα τη διασπορά σαν βασικό

κανόνα στις επενδύσεις μας, το χρονικό ορίζοντα που δίνουμε στην

επένδυσή μας για να ωριμάσει, την τοποθέτησή μας σε μετοχές εταιριών

που γνωρίζουμε τα οικονομικά τους στοιχεία, την αξιοποίηση των επεν-

δυτικών μας συμβούλων, και τέλος να μην ξεχνάμε τα αμοιβαία κεφάλαια

όπου επενδύουμε μαζί με άλλους και με λιγότερο ρίσκο. 

Εγώ πάντως αν σήμερα είχα χρήματα για επένδυση, θα τα τοποθε-

τούσα σταδιακά σε μεγάλες τράπεζες, οι οποίες έχουν σήμερα ελκυ-

στικές τιμές στο ταμπλό και με δεδομένη την τεράστια κερδοφορία

τους αλλά και τα πολύ καλά χαρτοφυλάκιά τους, αναμένεται να δώ-

σουν καλές υπεραξίες, υψηλά μερίσματα και δωρεάν μετοχές σε εύ-

λογο χρονικό διάστημα. 

Η σταδιακή τοποθέτηση λοιπόν σήμερα συνιστάται ανεπιφύλακτα… 

Γιώργος Ναυπλιώτης 
Οικονομολόγος, Δ/ντης Eurobank καταστήματος Κηφισίας 

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση του

καταναλωτικού κοινού και την ενδυ-

νάμωση της καταναλωτικής συνεί-

δησης των πολιτών της Ανατολικής

Αττικής, υπεγράφη στην Παλλήνη

(21 Ιανουαρίου), Προγραμματική

Σύμβαση συνεργασίας της Ανεξάρ-

τητης Αρχής «Συνήγορος του Κατα-

ναλωτή» και της Νομαρχιακής Αυ-

τοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 

Την Προγραμματική Σύμβαση υπέ-

γραψαν ο Αναπληρωτής Συνήγορος

του Καταναλωτή Γιώργος Δίελλας

και ο Νομάρχης  Λεωνίδας Κουρής,

παρουσία και του Γενικού Γραμμα-

τέα της Νομαρχίας Δρ. Δημητρίου

Ζεγγίνη. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργα-

σίας, που αφορά όλο το 2008, προ-

γραμματίζονται συγκεκριμένες εκ-

δηλώσεις και δράσεις, που περιλαμ-

βάνουν: εκπαίδευση, εκπαιδευτικών

και μαθητών των σχολείων της Ανα-

τολικής Αττικής, διοργάνωση ημερί-

δων ευαισθητοποίησης του πληθυ-

σμού, συνεργασία με τους τοπικούς

Δήμους και Κοινότητες για τη δημι-

ουργία Γραφείων Καταναλωτή, πα-

ρέμβαση σε ομάδες-στόχους (π.χ.

κατασκηνώσεις), έκδοση ενημερω-

τικών εντύπων, κ.λπ. 

Η συνεργασία Συνηγόρου και Νο-

μαρχίας αποτελεί συνέχεια αντί-

στοιχης προηγούμενης, κατά την

υλοποίηση της οποίας εκδόθηκαν

και διανεμήθηκαν  δεκάδες χιλιάδες

ενημερωτικά έντυπα και διαπιστώ-

θηκαν συγκεκριμένα θετικά αποτε-

λέσματα ιδιαίτερα στις νεαρές ηλι-

κίες και η εμπειρία που αποκτήθηκε

θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας

Προγραμματικής Σύμβασης. 

Μέσω της Προγραμματικής αυτής

Σύμβασης εφαρμόζονται στην πρά-

ξη οι αρχές της επικουρικότητας,

αφού επιτυγχάνεται η συνεργασία

μιας κεντρικής Ανεξάρτητης Αρχής

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκο-

πό την εξυπηρέτηση του πολίτη-κα-

ταναλωτή στο πλησιέστερο γι΄ αυ-

τόν επίπεδο. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ινδικό κινηματογραφικό

συνεργείο σαράντα πέντε

(45) ατόμων βρίσκεται στη

χώρα μας για γυρίσματα

ταινίας, δύο μήνες μετά

την επίσημη επίσκεψη του

Υφυπουργού Εξωτερικών

Πέτρου Δούκα και τις επα-

φές που πραγματοποίησαν

στο Bollywood Έλληνες κι-

νηματογραφιστές που συ-

νόδευαν την επιχειρηματι-

κή αποστολή στην Ινδία. 

Οι Ινδοί παραγωγοί, σκηνο-

θέτες και ηθοποιοί του

Bollywood εδώ και δύο

εβδομάδες πραγματοποι-

ούν γυρίσματα στη Μήλο,

ενώ οι προσεχείς σκηνές

θα γυριστούν στο Ναύπλιο.

Πρόκειται για μια ταινία ιν-

δικής παραγωγής στην ορ-

γάνωση της οποίας συμμε-

τέχει ελληνική εταιρεία,

καθώς και εξήντα έξι (66)

Ελληνες χορευτές και τε-

χνικοί. 

Η συνεργασία Ελλήνων και

Ινδών κινηματογραφιστών

συμφωνήθηκε κατά τη

διάρκεια της επιχειρηματι-

κής αποστολής που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Ινδία

(Νέο Δελχί και Βομβάη)

στις 11-15 Νοεμβρίου 2007

με επικεφαλής τον Υφυ-

πουργό Εξωτερικών   Πέ-

τρο Δούκα.

Οι Ελληνες κινηματογρα-

φιστές επισκέφθηκαν τις

εγκαταστάσεις του

Bollywood, είχαν απευθείας

συναντήσεις με τους Ιν-

δούς συναδέλφους τους

και έγιναν οι τελικές επα-

φές που οδήγησαν σε πε-

ραιτέρω συνεργασία. 

Τους επόμενους μήνες

αναμένονται και άλλα ινδι-

κά κινηματογραφικά συ-

νεργεία, γεγονός που θα

συμβάλει στην προβολή

της χώρας μας διεθνώς,

αφού σύμφωνα με τις εκτι-

μήσεις κάθε ταινία του

Bollywood απευθύνεται κα-

τά μέσο όρο σε 5-7 εκα-

τομμύρια θεατές.

Επιβεβαιώνεται συνεχώς ο

θετικός απόηχος του οικο-

νομικού ανοίγματος προς

την Ινδία με συμφωνίες

στον κατασκευαστικό το-

μέα για την μεταφορά τε-

χνογνωσίας, την παραγω-

γή και πώληση δομικών μη-

χανημάτων στην αγορά

της Ινδίας ύψους 10-12 εκ.

€, στην φαρμακευτική βιο-

μηχανία, στον φωτισμό με-

γάλων ινδικών έργων και

στην προοπτική της από

κοινού συμμετοχής  εται-

ρειών των δύο χωρών σε

προγράμματα αξιοποίησης

των πετρελαϊκών αποθε-

μάτων της Συρίας. 

Η ανοδική πορεία των ελ-

ληνο-ινδικών οικονομικών

και επιχειρηματικών σχέ-

σεων επιβεβαιώθηκε και

ενισχύθηκε κατά την πρό-

σφατη επίσκεψη του Πρω-

θυπουργού στην Ινδία.

Το ταξίδι του Πέτρου Δούκα στην Ινδία

άρχισε να αποδίδει καρπούς
Ινδοί παραγωγοί κάνουν ήδη γυρίσματα στην Ελλάδα 

Η κυβέρνηση με το λεγόμενο «εθνικό στρατηγικό

σχέδιο ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας», στα

πλαίσια του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αντί για

αύξηση των κονδυλίων, προβλέπει μείωση κατά 100%

στα περισσότερα προϊόντα (μηλοειδή, εσπεριδοειδή,

κηπευτικά, όσπρια, αρωματικά, φαρμακευτικά, κ.α.),

μείωση από 30-60% (σιτηρά, λάδι, επιτραπέζιες ελιές,

σταφίδα, μηδική, κά), ενώ μεγάλη επίσης είναι η μεί-

ωση στήριξης στη βιολογική κτηνοτροφία (100% αγε-

λάδες κρεατο-παραγωγής και χοιρινά, 76% αίγες,

59% πρόβατα, κά). 

Μοναδική εξαίρεση οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

που προβλέπεται αύξηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το

Φλεβάρη ’07, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  Κο-

ντός, απαντώντας στη Βουλή σε επερώτηση του ΣΥΝ

για τη βιολογική γεωργία, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνη-

ση στηρίζει τις βιοκαλλιέργειες και υποσχέθηκε ότι

στην τέταρτη προγραμματική περίοδο (Δ’ ΚΠΣ), στα

πλαίσια της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, η βιολο-

γική γεωργία μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα και

ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα (πρακτικά

της Βουλής, σελ. 5720). 

Τα σχόλια περιττεύουν για την «αντιστοιχία» λόγων

και …έργων της κυβέρνησης.

Γιάννης Τόλιος, μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ

Υπεύθυνος σε θέματα αγροτικής πολιτικής

Περικοπές ενισχύσεων

στη βιολογική γεωργία

Οικονομολόγο ή ψυχολόγο

θέλουν τελικά οι ΜΕΤΟΧΕΣ;

Μάλλον σωστές επιλογές και υπομονή, θα έλεγα…
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Για κάθε τόνο χαρτιού, γλιτώνεις 32.000 λίτρα νερό

Το χαρτί είναι απαραίτητο υλικό στην καθημερινότητά μας.

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, τετράδια, έντυπα κάθε λο-

γής τα οποία πετώντας τα στα σκουπίδια, πετάμε συστατι-

κά ζωτικής σημασίας. 

Αντιθέτως, ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτί σώζουμε 17 δέ-

ντρα, 32.000 λίτρα νερό, δύο βαρέλια πετρελαίου και

4.100 κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που γλιτώνουμε, είναι

ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός σπιτιού για πέντε μή-

νες!!

Ένας τόνος υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί, αντι-

καθιστά 3 τόνους ξύλο για χαρτί.

Δυστυχώς, τα περισσότερα έντυπα που κυκλοφορούν

στην Ελλάδα δεν είναι από ανακυκλωμένο χαρτί. Θα πρέ-

πει όμως να σημειώσουμε ότι ένα τετράδιο από ανακυ-

κλωμένο χαρτί π.χ. είναι πιο ακριβό από ένα συνηθισμένο

τετράδιο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να προτιμά το δεύτε-

ρο. 

ΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Εκείνο το γνωστό ρητό,

«Δεν ξέρει η αριστερά του τι
ποιεί η δεξιά του», αναφέρε-

ται σίγουρα στο Ελληνικό

δημόσιο, άσχετα αν το κυ-

βερνά «δεξιά» ή «αριστερά»

κυβέρνηση. 

Με αποφάσεις διαφόρων

Υπουργείων, που έχουν δη-

μοσιευθεί κανονικά σε φύλ-

λα Εφημερίδας Κυβερνήσε-

ως (Φ.Ε.Κ.) απαλλάσσονται

της έκδοσης και υποβολής

διαφόρων πιστοποιητικών οι

πολίτες και το βάρος πέφτει

στις Υπηρεσίες που πρέπει

να τα’ αναζητούν «οίκοθεν».

Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα

δημοσιεύσουμε όλα γιατί πιάνουν

επτά γεμάτες σελίδες Α4. Πάνω

από 200 πιστοποιητικά και βεβαιώ-

σεις Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υπουργείο Εσωτερικών, (ΦΕΚ 373

Β/23-3-05): 

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης, 

3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών

στα μητρώα αρρένων, 

4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχι-

κής πράξης γέννησης.

5. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχι-

κής πράξη γάμου

6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχι-

κή πράξη θανάτου. - Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β/400/28-3-

05)

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατά-

στασης τύπου Ά και Β΄ - Υπουργείο

Δικαιοσύνης (ΦΕΚ/ Β΄/21-9-05)

(ΦΕΚ 1042/Β΄/1-8-2006)

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενι-

κής ή δικαστικής χρήσης 

9. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

10. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό

εκκαθάριση κλπ. 

16. Πιστοποιητικό περί μη τροποποίη-

σης καταστατικού εταιρείας ή σω-

ματείου 

17. Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή

μη εταιρείας ή σωματείου στο οι-

κείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδι-

κείου. 

18. Αντίγραφο καταστατικού εταιρεί-

ας ή σωματείου κλπ.  - Υπουργείο

Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ

726/Β΄/30-5-05)

39. Βεβαίωση φορολογικής ενημερό-

τητας 

40. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλω-

σης φόρου εισοδήματος φυσικών

προσώπων κλπ. - Υπουργείο Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστα-

σίας (ΦΕΚ 108/Β΄/31-1-06) - Οργα-

νισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

(Ο.Γ.Α.)

60. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερό-

τητας. 

61. Βεβαίωση είσπραξης ασφαλιστι-

κών εισφορών για φορολογική χρή-

ση κλπ., κλπ., κλπ.

Κι όμως οι διάφορες υπηρεσίες,

των διαφόρων Υπουργείων

κλπ. συνεχίζουν να τα ζητάνε

απ’ τους πολίτες για να ικανο-

ποιήσουν τα… σαδιστικά τους

ένστικτα, να επιδείξουν την φυ-

γόπονη άγνοιά τους, την περι-

φρόνησή τους προς τους νό-

μους που δεν τους αρέσουν,

του άλλου «κράτους», ή του

άλλου βιλαετιού τον οποίο οι

διατάξεις δεν ισχύουν προφα-

νώς στο «δικό τους» αναχρονι-

στικό βιλαέτι!…

Κάμερες ασφαλείας

στα σχολεία της

Βουλιαγμένης

Με απόφαση του δημάρχου Βουλιαγμένης Γρηγόρη

Κασιδόκωστα, έπειτα από εισήγηση του νέου γυμνα-

σιάρχη, τοποθετήθηκαν κάμερες κλειστού κυκλώμα-

τος για τον περιμετρικό έλεγχο του Γυμνασίου Βου-

λιαγμένης και θα ακολουθήσει σύντομα η τοποθέτη-

σή τους και στο Λύκειο. 

Το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο μετά από κρούσμα-

τα δολιοφθορών στα κτίρια, σε ώρες μη λειτουργίας

των σχολείων, καθώς και για περιπτώσεις ποικίλων

οχλήσεων των μαθητών από εξωσχολικά στοιχεία.

Για τους ίδιους λόγους έχουν πυκνώσει οι περιπο-

λίες της Δημοτικής Αστυνομίας έξω από τα σχολεία

της Βουλιαγμένης, ενώ με εντολή του Διοικητή του

Α.Τ. Βουλιαγμένης Λουκά Τουρπέτα, περιπολικό της

ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιεί συχνές, καθημερινές περιπο-

λίες περιμετρικά των σχολείων της Βουλιαγμένης,

καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου λειτουρ-

γίας. 

200 πιστοποιητικά ΔΕΝ

πρέπει να σας τα ζητούν στο Δημόσιο

H Νομαρχία στα πλαίσια της «δια βίου»

μάθησης των πολιτών και στοχεύοντας

στην αναβάθμιση των επαγγελματικών

τους δεξιοτήτων υλοποιεί το Πρόγραμ-

μα Εκμάθησης Ενηλίκων για το επιμορ-

φωτικό έτος 2008. Το φετινό πρόγραμ-

μα ξεκινά από τις 21 Ιανουαρίου και θα

είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγμα-

τοποιηθεί  ποτέ τόσο σε έκταση, καθώς

επεκτείνεται όλους τους Δήμους και

Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής,

όσο και στο εύρος που καλύπτουν οι θε-

ματικές  ενότητες.

Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη έχει

ληφθεί μέριμνα ώστε να προαχθεί η

προσπάθεια για την διατήρηση παραδο-

σιακών προϊόντων και καλλιεργειών

χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθό-

δους, με την ενσωμάτωση τμημάτων

Αμπελουργίας, Οινοποίησης και Με-

λισσοκομίας. Επιπρόσθετα, με στόχο

την στήριξη του μικροεπιχειρηματία, ει-

σήχθησαν για πρώτη φορά δύο προ-

γράμματα με σκοπό την βελτίωση της

ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών

και την δημιουργία ενός ελκυστικού και

με καλή παρουσία καταστήματος.

Τα τμήματα Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών έχουν αναβαθμιστεί ριζικά και

πλέον τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα

με σύγχρονους υπολογιστές. Παράλλη-

λα και για πρώτη φορά, θα υλοποιηθεί η

συμφωνία της ΝΕΛΕ με τον φορέα

ECDL Ελλάς για την πιστοποίηση των

γνώσεων που θα λάβουν όσοι παρακο-

λουθήσουν τα μαθήματα, ώστε να ει-

σέρχονται με ένα σημαντικό εφόδιο

στον επαγγελματικό στίβο. Ταυτόχρονα

οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής με

χαμηλά εισοδήματα θα έχουν την ευ-

καιρία να πιστοποιούν τις γνώσεις τους

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε

ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Εκτός από την εκπαίδευση ενηλίκων

έχει ληφθεί μέριμνα για την ενσωμάτω-

ση σε τμήματα παιδιών τα οποία φιλο-

ξενούνται σε ιδρύματα. Τα παιδιά αυτά

έχουν στερηθεί του οικογενειακού τους

περιβάλλοντος και απαιτείται ιδιαίτερη

εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη για

την ένταξη τους στην κοινωνία αφού

ενηλικιωθούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

επίσης έχει δοθεί σε ευπαθείς ομάδες

του πληθυσμού, όπως άτομα με ειδικές

ανάγκες, ομάδες απεξάρτησης από τα

ναρκωτικά και τσιγγάνους.

Τέλος μέσα στις δραστηριότητες που

θα αναπτύξει η ΝΕΛΕ μέσα στο 2008 εί-

ναι και μία σειρά από ημερίδες με σκο-

πό να καλυφθούν θέματα υγείας, δια-

τροφής, προληπτικής ιατρικής, περι-

βάλλοντος καθώς και αγωγής και συμ-

βουλευτικής γονέων

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν

με την συνεργασία 146 φορέων (Δή-

μων, Κοινοτήτων, Συλλόγων, Σωματεί-

ων), 150 περίπου επιμορφωτών, αμειβο-

μένων από την Νομαρχία, καθώς και

4000 περίπου πολιτών που θα παρακο-

λουθήσουν τμήματα της επιλογής τους,

ενώ ο συνολικός αριθμός των τμημάτων

φτάνει τα 451.

Για λεπτομέρειες επικοινωνείτε με το

τμήμα της Νομαρχίας (ΝΕΛΕ)

Προγράμματα Εκμάθησης Ενηλίκων

προωθεί σε Δήμους και Φορείς η Νομαρχία 
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Καμία ενέργεια δεν έχει κάνει η

κυβέρνηση για να ενημερώσει την

Κοινοτική Επιτροπή για το θέμα

του συμψηφισμού των χρεών της

Ολυμπιακής από το Δημόσιο.

Εντυπωσιακές (και συγχρόνως

αποκαρδιωτικές για τις πράξεις

της ελληνικής κυβέρνησης) είναι

οι πληροφορίες που περιλαμβά-

νονται στην απάντηση του Επι-

τρόπου Μπαρό σε γραπτή κοινο-

βουλευτική ερώτηση του Ευρω-

βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. πρέσβεως

Γ. Γεωργίου όπου φαίνεται ότι ού-

τε πληροφορίες έχουν παρασχε-

θεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

σχετικά με την αναδιάρθρωση

του χρέους της Ο.Α., ούτε για την

καταβολή των αποζημιώσεων που

δικαιούται η Ο.Α. έχει υπάρξει κά-

ποια κίνηση της κυβέρνησης... 

Ο Γεωργίου ρωτούσε μεταξύ άλλων:  

Η «Ολυμπιακή» αποτελεί μια από τις ιστο-

ρικότερες και ασφαλέστερες εταιρείες

του κόσμου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η

υπόθεση της «Ολυμπιακής» στα πλαίσια

της Επιτροπής; Έχει υπάρξει επίσημο αί-

τημα από ελληνικής πλευράς για έγκριση

από την Επιτροπή της διαδικασίας επι-

στροφής στην Ο.Α. των χρεών του ελληνι-

κού δημοσίου; Υφίσταται θέμα συμψηφι-

σμού των χρεών του ελληνικού δημοσίου;

Υφίσταται θέμα συμψηφισμού των χρεών

του ελληνικού δημοσίου προς την Ολυ-

μπιακή με τα ποσά που βάσει των αποφά-

σεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει η

«Ολυμπιακή» να επιστρέψει στο ελληνικό

δημόσιο ως παράνομες κρατικές ενισχύ-

σεις; 

...Ποια η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του

εσωτερικού δικαίου; 

Ο Μπαρό απάντησε μεταξύ άλλων: 

Όπως πράττει από το 2005, η Επιτροπή

συνεχίζει τον διάλογό της με τις ελληνι-

κές αρχές ώστε να βρεθεί μια νομικά απο-

δεκτή λύση που να συνάδει με τις αποφά-

σεις της Επιτροπής του 2002 και του 2005.

Στόχος της Επιτροπής είναι η διασφάλιση

της τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας. Η

Επιτροπή έχει υπόψη τις αποφάσεις του

διαιτητικού δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου

2006 με τις οποίες επιδικάζονται αποζη-

μιώσεις για τη διενέργεια πτήσεων παρο-

χής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και την

απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου της

6ης Δεκεμβρίου 2006 με την οποία επιδι-

κάζεται αποζημίωση για την μετεγκατά-

σταση της Ολυμπιακής Αεροπορίας στον

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα). 

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ζητήσει

από την Επιτροπή άδεια για την καταβολή

των ποσών που έχουν επιδικαστεί ως απο-

ζημιώσεις από το διαιτητικό δικαστήριο.

Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διά-

θεσή της, η Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει

θέση ως προς το ενδεχόμενο συμψηφι-

σμού των επιδικασθέντων από το διαιτητι-

κό δικαστήριο ποσών με τα ποσά τα οποία

το ελληνικό δημόσιο οφείλει να ανακτήσει

από την Ολυμπιακή Αεροπορία ως παρά-

νομη και ασυμβίβαστη με τη Συνθήκη κρα-

τική ενίσχυση. 

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις δυνατό-

τητες που παρέχει ο νόμος 1982/1990

όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις χρεών.

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν παράσχει

στην Επιτροπή πληροφορίες για το πώς

θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο νόμος αυ-

τός στην περίπτωση της Ολυμπιακής Αε-

ροπορίας. 

Η Επιτροπή υποθέτει ότι το Αξιότιμο Μέ-

λος του Κοινοβουλίου αναφέρεται στην

«Λευκή Βίβλο για την ολοκλήρωση της

εσωτερικής αγοράς» της 14ης Ιουνίου

1981. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει νόη-

μα να σχολιάσει ένα κείμενο το οποίο εκ-

δόθηκε σε μια εποχή κατά την οποία ο το-

μέας των αεροπορικών μεταφορών δεν εί-

χε ανοίξει στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η

Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση

αυτού του κειμένου με το ζήτημα των κρα-

τικών ενισχύσεων προς την Ολυμπιακή

Αεροπορία. 

“Ανοιγμα” του Υπ. Εξωτερικών

σε Κίνα και Ουγγαρία
Συναντήσεις του Πέτρου Δούκα

με τους Πρέσβεις τους

Η πορεία των ελληνοκινεζικών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσε-

ων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Υφυπουργός

Εξωτερικών Πέτρος Δούκας και ο Πρέσβυς της  Κίνας Liaquan Luo. 

Κατά τη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για τον προγραμματισμό

επιχειρηματικών αποστολών στην Κίνα με παράλληλη διοργάνωση Φι-

λοσοφικού συνεδρίου στο οποίο θα συμμετάσχουν, εκτός από Έλλη-

νες και Κινέζους, επιστήμονες και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο. 

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου είναι και δική μας γιορτή» επε-

σήμανε μιλώντας για την διοργάνωση των Ο.Α. του Πεκίνου ο Υφυ-

πουργός Πέτρος Δούκας προσθέτοντας ότι «από ελληνικής πλευράς
θα πράξουμε ότι πρέπει να πράξουμε ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή
και πανηγυρική διεξαγωγή των αγώνων και να τους χαρεί όλος ο κό-
σμος».

Και στην Ουγγαρία
Επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών  Πέτρος Δούκας συναντήθηκε στο

γραφείο του με τον Πρέσβυ της Ουγγαρίας  Jozsef  Toth. Με τον Ούγ-

γρο Πρέσβυ ο Υφυπουργός συζήτησε τον προγραμματισμό της επί-

σκεψής του στην Βουδαπέστη τον ερχόμενο μήνα, συνοδευόμενος

από Ελληνική Επιχειρηματική αποστολή ενώ σημειώθηκε το ιδιαίτερο

ενδιαφέρον της ουγγρικής πλευράς για ανάπτυξη των εμπορικών συ-

ναλλαγών και επιχειρηματικών συνεργασιών στους τομείς της ενέρ-

γειας και των κατασκευών καθώς και για σιδηροδρομική σύνδεση Ελ-

λάδας – Ουγγαρίας.

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

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισμού Ριζοσπαστι-

κής Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης, για τη σύμβαση που ήρθε προς κύρωση

στη Βουλή για συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και Microsoft. H συζήτηση δημι-

ούργησε περισσότερα ερωτηματικά, καθώς ο Υφυπουργός Οικονομίας  Παπα-

θανασίου δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα από όσα του τέθηκαν, τόσο από

τον Εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Λεβέντη όσο και από άλλους Βουλευτές

της Αντιπολίτευσης.

Η σύμβαση έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ειδικούς σαν προβληματική,

ακόμα και σκανδαλώδης.

Ο Θ. Λεβέντης τόνισε ότι η σύμβαση

αφήνει τεράστια κενά, καθώς το κεί-

μενό της παραπέμπει σε τουλάχι-

στον δέκα άλλες συμβάσεις που

πρόκειται να υπογραφούν και που οι

όροι τους υπερισχύουν της κυρίως

σύμβασης. Η χώρα μας καλείται να

αγοράσει γουρούνι στο σακί, κατά

την αγοραία έκφραση.

Η σύμβαση δεσμεύει τη χώρα μας

προς την κατεύθυνση της ομοιομορφίας στο λογισμικό. Κάτι τέτοιο μπορεί να

σημαίνει ακόμα και την εγκατάλειψη της μέχρι τώρα μηχανοργάνωσης του δη-

μόσιου τομέα σε μια σειρά από δημόσιες επιχειρήσεις. Ο  βουλευτής αναφέρ-

θηκε στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης της εφορίας TAXIS, το οποίο μπορεί

κάλλιστα να εγκαταλειφθεί, χάριν ομοιομορφίας,  παρά τα εκατοντάδες εκα-

τομμύρια ευρώ που έχουμε ήδη δαπανήσει για αυτό.

Ο Θ. Λεβέντης είχε ζητήσει πολλές φορές το κείμενο της σύμβασης στο πα-

ρελθόν, μέσα από Ερωτήσεις, Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων, ακόμα και μέσα

από Επίκαιρη Επερώτηση, αλλά ο Γ. Αλογοσκούφης για δύο ολόκληρα χρόνια

είχε αποφύγει να καταθέσει οτιδήποτε, παρά την υποχρέωση που έχει να

απαντά στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το κείμενο της σύμβασης που τελικά

ήρθε προς κύρωση, το οποίο έχει υπογραφεί από τις 1/2/2006, αφήνει πάρα

πολλά σκοτεινά σημεία.

Πιάσαμε κορόιδο τον Bill Gates;

Τι αγοράσαμε από τη Microsoft;

«Αδειάζει» την κυβέρνηση για την 

Ολυμπιακή ο Κοινοτικός Επίτροπος
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Όπως είναι γνωστό στην

παραλιακή ζώνη του Ελλη-

νικού δραστηριοποιούνται

παράνομα επιχειρήσεις νυ-

χτερινής κυρίως διασκέδα-

σης. Μήνες τώρα το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού ισχυρίζε-

ται ότι ελέγχει την νομιμό-

τητα των συμβάσεων με τις

οποίες το ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά

παραχώρησε τμήματα της

παραλιακής ζώνης στις επι-

χειρήσεις αυτές. 

Ωστόσο σήμερα στην παρα-

λιακή ζώνη του Ελληνικού

λειτουργεί, παραβιάζοντας

κάθε έννοια νομιμότητας

το, γνωστό από τα επεισό-

δια της περσινής άνοιξης,

κέντρο «Γαλάζιο» που η οι-

κοδομική του άδεια έχει

ακυρωθεί, δεν διαθέτει

άδεια λειτουργίας και ο Δή-

μος το έχει σφραγίσει. 

Σημειώνεται ότι με την

1029/2007 απόφαση του

Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Πειραιά

απορρίφθηκε η αίτησή της

επιχείρησης για ακύρωση

της 92/2007 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Ελ-

ληνικού με την οποία ανα-

κλήθηκε η άδεια λειτουρ-

γίας της. Σύμφωνα με το

σκεπτικό της απόφασης

του Δικαστηρίου, οι χρή-

σεις που επιτράπηκαν στην

εταιρία το 2005 (καφετέρια

– κυλικείο – εστιατόριο –

αναψυκτήριο) απαγορεύο-

νται από το γνωστό προε-

δρικό διάταγμα του έτους

2004 και μεταβατική διάτα-

ξη του δεν μπορούσε να

έχει εφαρμογή. Με την ίδια

δικαστική απόφαση επιση-

μαίνεται η ανάγκη διατήρη-

σης του προορισμού χρή-

σης της ακτής ως τόπου κο-

λύμβησης και φυσικής από-

λαυσης, ως ουσιώδους ση-

μασίας έκφανσης του δη-

μοσίου συμφέροντος. Πα-

ράλληλη προσφυγή της για

τους ίδιους ουσιαστικούς

λόγους έχει απορριφθεί

και από την ειδική επιτρο-

πή του Δημοτικού Κώδικα.

Με δεδομένο ότι επανει-

λημμένα έχει επισημανθεί

το γεγονός της λειτουργίας

του κέντρου παρά τη σφρά-

γισή του, στο αρμόδιο για

την επιτήρηση των χώρων

αυτών ΑΤ Ελληνικού δημι-

ουργούνται σοβαρά ερωτή-

ματα για τη στάση των

υπευθύνων οργάνων της

Αστυνομίας.

Και καταλήγει ο βουλευτής:

Τι μέτρα θα πάρει το

Υπουργείο Εσωτερικών για

την επίβλεψη, την επιτήρη-

ση των σφραγισμένων κα-

ταστημάτων και τον έλεγχο

των ευθυνών των οργάνων

της Αστυνομίας; 

Σύμφωνα με στοιχεία του

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πα-

ρακολούθησης Ναρκωτικών

και Τοξικομανίας οι θάνατοι

από ναρκωτικά των ατόμων

κάτω των 25 ετών,   φέρ-

νουν την Ελλάδα πρώτη με-

ταξύ των 15 παλαιών με-

λών της Ε.Ε. και πέμπτη με-

ταξύ των 25.

Το δραματικό τέλος της νε-

αρής κοπέλας στην Πτολε-

μαΐδα επιβεβαιώνει με θλι-

βερό τρόπο ευρήματα

ερευνών σχετικά με τη χρή-

ση ουσιών, την αύξηση της

διαθεσιμότητας των ουσιών

σε όλες τις περιοχές, της

σύνδεσης της χρήσης ου-

σιών με μοντέλα ζωής και

ψυχαγωγίας καθώς και την

διαπίστωση της έναρξης

της χρήσης ουσιών από νε-

αρότερες ηλικίες.

Σύμφωνα με διαθέσιμα

ερευνητικά στοιχεία, σε μα-

θητές ηλικίας 14-17 ετών,

το 10% έχει κάνει τουλάχι-

στον μια φορά χρήση ου-

σιών και το 6,6% τουλάχι-

στον 3 φορές. Στην ηλικία

17-18 το ποσοστό ανέρχε-

ται σε  16%. Η χώρα μας

παραμένει αγκυλωμένη σε

ένα μοντέλο που έχει εξα-

ντλήσει τα όριά του. Η

υπάρχουσα αντιμετώπιση

των ναρκωτικών οδηγεί

μόνο σε αύξηση των θανά-

των και καταγράφει την

αναποτελεσματικότητα

του μοντέλου.

Ο ΟΚΑΝΑ βρίσκεται σε

πλήρες αδιέξοδο λόγω των

προβλημάτων που χρονί-

ζουν και οξύνονται δραμα-

τικά.  Στην ανεπάρκεια υπο-

δομών έχει προστεθεί η έλ-

λειψη εξειδικευμένου προ-

σωπικού καθώς και τα ελ-

λείμματα πολλών εκατομ-

μυρίων ευρώ. Η δραματική

αύξηση της λίστας αναμο-

νής χρηστών που περιμέ-

νουν τέσσερα χρόνια για

να ενταχθούν σε προγράμ-

ματα απεξάρτησης  οδηγεί

τους ανθρώπους αυτούς

πάλι στα χέρια των εμπό-

ρων. Η επαρκής πρόληψη

είναι εξαιρετικά αποφασι-

στικό μέγεθος και θα πρέ-

πει να αναπτυχθούν διαδι-

κασίες για την  πρόληψη

πολύ πιο ειλικρινείς και πο-

λύ πιο συστηματικές. 

Η Ελλάδα, ένα απέραντο «ναρκοπέδιο»
Ο βουλευτής Θανάσης Λεβέντης ερωτά

Αύξηση Τροχαίων 

στην Μαρκοπούλου-

Πόρτο Ράφτη

Τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή Μαρκο-

πούλου έχουν αυξηθεί σημαντικά και ιδιαίτε-

ρα στην Επαρχιακή οδό Μαρκοπού-

λου-Πόρτο Ράφτη. Στα καταγραμ-

μένα ατυχήματα περιλαμβάνονται

μόνο αυτά που είχαν τραυματι-

σμούς, ενώ είναι πολλαπλάσια

εκείνα με τις υλικές ζημιές μόνο. 

Παρά τα συνεχή υπομνήματα της

Δημοτικής Αρχής για την επικινδυ-

νότητα της κατάστασης και τις αλ-

λεπάλληλες εκκλήσεις για παρέμ-

βαση των αρμοδίων Υπουργείων,

δεν προχωρεί τίποτα. 

Δεδομένου ότι η περιοχή κάθε χρόνο δέχεται

νέους κατοίκους που έρχονται από άλλες πε-

ριοχές επιλέγοντας την περιοχή ως μόνιμη

κατοικία, η κυκλοφορία αυξάνεται μαζί με τα

οχήματα.

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου ρωτάει, 

– Τι προτίθεστε να κάνετε για την βελτίωση

της οδού και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά

σας;

Χωρίς γιατρό το ΙΚΑ

Πόρτο Ράφτη 

Μαρκοπούλου

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην

περιοχή Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπού-

λου η κατάσταση που επικρατεί στο

ΙΚΑ της περιοχής.

Τον τελευταίο καιρό η εξυπηρέτη-

ση των κατοίκων από τον γιατρό

του Ι.Κ.Α δεν είναι εφικτή αφού ο

γιατρός που το κάλυπτε αποχώρη-

σε αφού έληξε η σύμβασή του και

δεν ανανεώθηκε λόγω ορίου ηλι-

κίας.

Να σημειωθεί ότι ο απερχόμενος

γιατρός ζήτησε παράταση της

υφιστάμενης συμβάσεως η οποία

όμως δεν έγινε αποδεκτή. Επιπλέον δεν

έχει γίνει νέα πρόσληψη γιατρού με αποτέ-

λεσμα την παράλυση των υγειονομικών

υπηρεσιών στην περιοχή και την ταλαιπω-

ρία των κατοίκων που αφορά σε ένα ζήτη-

μα μείζονος σημασίας όπως είναι η υγεία.

Και καταλήγει ο βουλευτής: Σε περίπτωση

έκτακτου περιστατικού στην περιοχή ποιος

θα αναλάβει τις ευθύνες για το κενό που

έχει δημιουργηθεί;

Ερωτήσεις του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Λειτουργία παράνομων 

καταστημάτων στην παραλιακή ζώνη
ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Δραγασάκη

l  Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την ενίσχυση
της πρόληψης;

l  Θα δημιουργηθούν αποκεντρωμένες μονάδες με πλήρη
υλικοτεχνική και επιστημονική υποδομή;

l Ποια μέτρα θα πάρετε, ώστε σε χώρους που συχνάζει
η νεολαία να είναι αδύνατη η πρόσβαση κάθε μορφής
διακινητών ναρκωτικών ουσιών;

Η κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης για το

ασφαλιστικό αποκαλύπτεται καθώς έρχονται

στο φως οι πραγματικές προθέ-

σεις της, δηλαδή η καταστρατήγη-

ση των δικαιωμάτων των ασφαλι-

σμένων. Όπως αποκάλυψε δημο-

σίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ

(18/1/2008), σύμφωνα με την πρό-

ταση της διορισμένης Διοίκησης

του ΙΚΑ η οποία περιλαμβάνεται

στο επιχειρησιακό σχέδιο για το

2008, τίθεται ευθέως θέμα μείω-

σης συντάξεων, αλλαγών στα

όρια ηλικίας και αύξησης των ει-

σφορών, στέλνοντας στον κάλαθο

των αχρήστων τα μεγαλόστομα προεκλογικά

«Δεν» του Πρωθυπουργού. 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ τονίζει ως βασικά προ-

βλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλι-

σης τη γήρανση του πληθυσμού, τη μετανά-

στευση και την ανεργία προσπαθώντας επι-

δεικτικά να παραγνωρίσει τη ζημιά από τη συ-

στηματική κρατική υποχρηματοδότηση, την

κατασπατάληση των αποθεματικών των Τα-

μείων και την καταρράκωση των μηχανι-

σμών ελέγχου της αγοράς ερ-

γασίας. Την ίδια στιγμή, ο Διοι-

κητής της Τράπεζας της Ελλά-

δας προβαίνει σε παρόμοιους

αφορισμούς επικαλούμενος το

φινλανδικό μοντέλο, γεγονός

που αποδεικνύει ότι τίποτα δεν

είναι τυχαίο σε αυτή την ιστο-

ρία.

Πότε θα ενημερώσετε τους πο-

λίτες για τις πραγματικές προ-

θέσεις της Κυβέρνησης για τους

όρους συνταξιοδότησης που δεν κατατέθη-

καν στο δημόσιο διάλογο για το ασφαλιστικό

αλλά διαρρέονται υπογείως και δημιουργούν

πανικό στους ασφαλισμένους; 

Συμφωνείτε με τις απόψεις του Διοικητή της

Τράπεζας της Ελλάδας και με το επιχειρησια-

κό σχέδιο του 2008 που κατάρτισε η Διοίκηση

του ΙΚΑ; Καταλήγει η βουλευτής.

«Τίθεται ευθέως θέμα 

μείωσης συντάξεων»
ερώτηση της βουλευτού Εύης Χριστοφιλοπούλου
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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

Μιχάλης Γύρας

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358872

Αννα Κορσάνου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

Σταδίου 51 Αθήνα, τηλ. κιν. 6937523113

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 ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει Τετάρτη 30/1

Ο  ΜΕΝΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του  Παναγιώτη

και της Σοφίας, το γένος  Ιορδάνου, που γεννήθη-

κε στο ΚΟΚΑΝΤ ΦΕΡΓΚΑΝΣΚ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  και

κατοικεί στη Κορωπί  και η ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ του  Χριστόδουλου και της Γεωργίας-Ευ-

αγγελίας το γένος Νικολάου, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στην Παιανία,  θα έλθουν σε γά-

μο  που  θα  γίνει  στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Ο  ΜΗΛΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του  Βασιλείου και της

Αφροδίτης, το γένος  Νικολού, που γεννήθηκε

στην Αθήνα  και  κατοικεί στην Παλλήνη  και η ΜΑ-

ΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του  Κων/νου και της Παναγιώτας

το γένος Κοντού, που γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία

και κατοικεί στην Παλλήνη,  θα έλθουν σε γάμο

που  θα  γίνει  στο Δημαρχείο Κηφισιάς.

ΓΑΜΟΙ

Στο προηγούμενο Δ.Σ. αναφέρθηκε ότι θα γίνει συνεδρία-

ση την προσεχή Τετάρτη για το θέμα του Λιμανικού κατα-

φυγίου που έθεσε προ ημερησίας Ο Δημοτικός Συμβου-

λος Σωτήρης Μεθενίτης.
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...για την υγειά μας

Λευχαιμία - λεμφώματα
80% φθάνει η ίαση, με τις νέες

θεραπείες στην αντιμετώπιση της

λευχαιμίας, και ταυτόχρονα έχει

αυξηθεί κατακόρυφα το προσδό-

κιμο επιβίωσης!

Αυτή την αισιόδοξη αναφορά

είχε κάνει ο πρόεδρος της Ελλη-

νικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος σε

Συνέντευξη Τύπου.

Ο Χρ. Αναγνωστόπουλος εξή-

γησε ότι η ιατρική άλλαξε τη φυ-

σική πορεία της νόσου με το σχε-

διασμό ενός νέο φαρμάκου

imatinib (Glivec),   που στοχεύει

στη μοριακή βλάβη που υπάρχει

στο DNA του ασθενούς. Είναι ο

πρώτος αναστολέας της τυροσι-

νικής κινάσης και άνοιξε το δρόμο

σε παρόμοια φάρμακα για ποικι-

λία νεοπλασματικών παθήσεων. 

«Η εμπειρία των τελευταίων
επτά χρόνων μας δείχνει, διευκρί-

νισε ο Πρόεδρος, ότι ασθενείς
που ζούσαν παλαιότερα λίγα
χρόνια και  είχαν πιθανότητα ία-
σης μόνο με τη μεταμόσχευση,
τώρα ζουν φυσιολογικά και χωρίς
επίπονες θεραπείες με μικρά πο-
σοστά αποτυχίας».

Πρόσφατα η ιατρική έβαλε

ακόμη ένα δυνατό όπλο στη φα-

ρέτρα της κατά της λευχαιμίας.

Το Sprycel (Dasatinib), ένας νέος

πολύ ισχυρός αναστολέας τυρο-

σινικής κινάσης, πήρε έγκριση

για ασθενείς που πάσχουν από

χρόνια μυελογενή λευχαιμία ή

οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία,

θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλ-

φειας, με ανθεκτικότητα ή δυσα-

νεξία στο Glivec (imatinib) και σε

άλλες προηγούμενες θεραπείες. 

Οι αναστολείς της τυροσινικής

κινάσης δρουν σε πολλαπλά βιο-

λογικά μονοπάτια. Δοκιμάζονται

επίσης νέα φάρμακα της κατηγο-

ρίας αυτής, όπως το nilotinib του

οποίου αναμένεται η έγκρισή του.

Όλα αυτά μαζί είναι καλά νέα για

τους ασθενείς.

Η μεταμόσχευση εξακολουθεί

να θεωρείται ακόμη η μοναδική

μέθοδος που επιφέρει ίαση αλλά

λόγω μεγάλης τοξικότητας χρη-

σιμοποιείται μετά από αποτυχία

των  φαρμάκων (αναστολείς της

τυροσινικής κινάσης).

Η οξεία μυελοβλαστική λευ-

χαιμία είναι συχνότερη στους

ενήλικες και η επίπτωσή της αυ-

ξάνει με την ηλικία. Η θεραπεία

της βασίζεται στην εντατική χη-

μειοθεραπεία και σε μεγάλο βαθ-

μό στην μεταμόσχευση αιμοποιη-

τικών κυττάρων. Τις τελευταίες

δεκαετίες υπάρχει σταθερή αύξη-

ση του ποσοστού επιβίωσης κυ-

ρίως για τους νεότερους ασθε-

νείς, που μπορούν να υποβλη-

θούν σ’ αυτές τις θεραπείες. 

Τα ποσοστά ίασης γενικά κυ-

μαίνονται από 30-45% και αυξά-

νουν με τη μεταμόσχευση στελε-

χιαίων αιμοποιητικών κυττάρων.

Τα νεότερα επιτεύγματα της επι-

στήμης αφορούν μονοκλωνικά

αντισώματα και εξειδικευμένα

φάρμακα που απευθύνονται στο-

χευμένα στα λευχαιμικά κύτταρα

και στις γενετικές βλάβες που φέ-

ρουν, αποφεύγοντας έτσι τις επι-

πλοκές της χημειοθεραπείας.

Σαν παράδειγμα η χρήση της

ουσίας ρετινοϊκό οξύ (Versanoid)

μετέτρεψε  την οξεία προμυελο-

κυτταρική λευχαιμία στην πιο ιά-

σιμη μορφή οξείας λευχαιμίας,

ποσοστά επιτυχίας > 80%. Επίσης

σημαντική είναι η πρόοδος στον

τομέα της μεταμόσχευσης με την

μοριακή τυποποίηση των αντιγό-

νων ιστοσυμβατότητας και την

καλύτερη συμβατότητα των εθε-

λοντών δοτών, με την χρήση

εναλλακτικών πηγών μοσχεύμα-

τος, όπως του ομφάλιου λώρου,

των απλοταυτόσημων συγγενι-

κών και με την εφαρμογή λιγότε-

ρο τοξικών μεταμοσχεύσεων, που

μπορούν να εφαρμοστούν και σε

μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς.

Σημαντική παραμένει η ανάγκη

για υποστηρικτική αγωγή των

ασθενών αυτών και κυρίως με με-

ταγγίσεις αίματος και αιμοπετα-

λίων.

Συχνότερη στα 

παιδιά, αλλά ιάσιμη

κατά 80%
Η οξεία λεμφοβλαστική λευ-

χαιμία είναι συχνότερη στα παι-

διά, ιδίως 2-5 χρονών. Η θεραπεία

της βασίζεται κυρίως στην εντατι-

κή χημειοθεραπεία και σε μακρό-

χρονη θεραπεία συντήρησης. Η

μεταμόσχευση έχει θέση σε περί-

πτωση υποτροπής ή σε ασθενείς

με κακούς προγνωστικούς παρά-

γοντες. Έτσι ειδικά στα παιδιά η

ΟΛΛ είναι ιάσιμη νόσος για την

πλειονότητα των μικρών ασθε-

νών, ποσοστά ίασης > 80%.

Οι αναστολείς της τυροσινικής

κινάσης (Gleevec, Sprycel) βοήθη-

σαν στις μορφές με θετικό χρω-

μόσωμα Φιλαδελφείας. Στους

ενήλικες τα ποσοστά κυμαίνο-

νται, ανάλογα με τους προγνω-

στικούς δείκτες. Πάντως είναι χα-

μηλότερα των παιδιών.

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

Υπάρχουν δυο μορφές λεμφω-

μάτων το Hodgkin, που αντιπρο-

σωπεύει το 11.5% των λεμφωμά-

των που εμφανίζονται ανά έτος

και το Non-Hodgkin, που αναγνω-

ρίζεται  από τα χαρακτηριστικά

του νεοπλασματικού κυττάρου

από το οποίο προέρχεται.

Η επίπτωσή του Hodgkin είναι

υψηλότερη σε εφήβους και νεα-

ρούς ενήλικες, ενώ το 85% των

ασθενών έχει μακροχρόνια επι-

βίωση. 

Η ετήσια επίπτωση των Non-

Hodgkin λεμφωμάτων έχει σχε-

δόν διπλασιαστεί τα τελευταία 55

χρόνια. Το αίτιο αυτής της αύξη-

σης δεν είναι ξεκάθαρο και πιθα-

νότατα οφείλεται σε περισσότε-

ρους παράγοντες. Η αύξηση της

επίπτωσης ξεκίνησε πριν από την

διάδοση του ιού HIV, η οποία ευ-

θύνεται σε μέτριο βαθμό. Σε

ασθενείς με HIV λοίμωξη η επί-

πτωση των Non-Hodgkin λεμφω-

μάτων είναι 50 έως 100 φορές με-

γαλύτερη από την αναμενόμενη

στον γενικό πληθυσμό. 

Η αύξηση της επίπτωσης των

Non-Hodgkin λεμφωμάτων σε

αγροτικές κοινωνίες είναι αδιαφι-

λονίκητη. Οι μελέτες που έγιναν

ενοχοποιούν συγκεκριμένα συ-

στατικά εντομοκτόνων και γεωρ-

γικών φαρμάκων.

Το λέμφωμα Hodgkin αντιπρο-

σωπεύει το 8.7% των καρκίνων

της παιδικής ηλικίας, ενώ το Non-

Hodgkin το 4.7%. Τα λεμφώματα

είναι η τρίτη συχνότερη κακοή-

θεια (μετά την λευχαιμία και τους

όγκους του ΚΝΣ) στα παιδιά. Τα

Non-Hodgkin λεμφώματα είναι

συχνότερα στα παιδιά ενώ το

λέμφωμα Hodgkin στους εφή-

βους.

Το λέμφωμα Hodgkin συνήθως

αντιμετωπίζεται με συνδυασμένη

χημειοθεραπεία ή/ και ακτινοθε-

ραπεία των προσβεβλημένων πε-

ριοχών. Ένα μεγάλο ποσοστό

ασθενών γίνεται καλά μετά την

αρχική θεραπεία με αποτέλεσμα

το συγκεκριμένο λέμφωμα να θε-

ωρείται από τις μορφές καρκίνου

με την καλύτερη πρόγνωση. 

Η σχετική πενταετής επιβίωση

έχει αυξηθεί από 73% το 1974 σε

86% το 2002. Ειδικότερα για τους

ασθενείς κάτω των 20 ετών  η σχετι-

κή πενταετής επιβίωση είναι 95.1%.

Τα Non-Hodgkin λεμφώματα

αντιμετωπίζονται με συνδυασμέ-

νη χημειοθεραπεία ή/και ακτινο-

θεραπεία. Την τελευταία δεκαετία

σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπι-

ση πολλών από αυτά τα λεμφώ-

ματα έχουν τα μονοκλωνικά αντι-

σώματα καθώς και ακτινοανοσο-

θεραπεία. Η σχετική πενταετής

επιβίωση έχει αυξηθεί από 47.3%

το 1974 σε 60.2% το 2001. Ειδι-

κότερα για τους ασθενείς κάτω

των 20 ετών  η σχετική πενταετής

επιβίωση είναι 76.3%. 

Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντι-

κή πρόοδο καθώς την δεκαετία

1970 η πλειονότητα των παιδιών

με Non-Hodgkin λέμφωμα δεν

ζούσε πέντε χρόνια από την διά-

γνωση. Η Μεταμόσχευση στελε-

χιαίων αιμοποιητικών κυττάρων

ενδείκνυται κυρίως σε ευαίσθη-

τες στη χημειοθεραπεία  περιπτώ-

σεις και αυξάνει τις πιθανότητες

ίασης. Δοκιμάζονται νεότερα

φάρμακα που αναμένεται να βοη-

θήσουν περαιτέρω.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η έκβαση των κακοήθων αιμα-

τολογικών νοσημάτων έχει τρο-

ποποιηθεί ριζικά τις τελευταίες

δεκαετίες, όπως δείχνουν οι με-

λέτες. Η χώρα μας διαθέτει Αιμα-

τολογικές μονάδες και κέντρα με-

ταμόσχευσης μυελού των οστών

εφάμιλλα του εξωτερικού. Ακόμα

υπάρχουν αιματολογικά εργαστή-

ρια με υψηλή εξειδίκευση στη

διάγνωση των αιματολογικών κα-

κοηθειών και οι υπηρεσίες αιμο-

δοσίας υποστηρίζουν τους αιμα-

τολογικούς ασθενείς κατά τον κα-

λύτερο τρόπο. Παρόλα αυτά

υπάρχουν  χρόνια άλυτα προβλή-

ματα  και ορισμένα εξ αυτών οξύ-

νονται δραματικά.

Η αντιμετώπιση των λευχαι-

μιών και των λεμφωμάτων στηρί-

ζεται στο προσωπικό των Τμημά-

των και Εργαστηρίων, στις Αιμο-

δοσίες για την παροχή έγκαιρα

ερυθρών, αιμοπεταλίων και άλ-

λων παραγώγων του αίματος,

στις Μονάδες Μεταμόσχευσης,

στα Κέντρα Εθελοντών Δοτών Αι-

μοποιητικών Κυττάρων και στις

Δημόσιες Τράπεζες Ομφαλοπλα-

κουντιακών Μοσχευμάτων. Επο-

μένως τα προβλήματα των προα-

ναφερθέντων παραγόντων επη-

ρεάζουν και την αποστολή των

Αιματολόγων να αντιμετωπίζουν

ευχερώς και επιτυχώς τα προβλή-

ματα των ασθενών. 
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μικρά & ενδιαφέροντα

Τρώτε άγρια χόρτα

Η κατανάλωση  των χόρτων και ειδικότερα αυτών που είναι άγρια και

φυτρώνουν στους αγρούς, φαίνεται να προστατεύουν από καρδιαγ-

γειακά νοσήματα. Τα χόρτα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνες E, C,

φλαβονοειδή και πολυφαινόλες, συστατικά που συνεισφέρουν σημα-

ντικά στην αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. Επίσης, τα χόρ-

τα είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα και ειδικότερα σε α-λινολενικό

οξύ.

Πρόσφατη έρευνα, αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν το 2005

από το επιστημονικό περιοδικό Journal of Physiology and

Pharmacology, σύγκρινε δείκτες υγείας δυο περιοχών της Κρήτης,

όπου στην μια περιοχή ήταν πλούσια η κατανάλωση σε χόρτα ενώ

στην άλλη όχι. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο κίνδυνος αθηρωματι-

κής βλάβης, ήταν πολύ μικρότερος στον πληθυσμό που κατανάλωνε

συστηματικά χόρτα.

Κούτσικας Κωνσταντίνος
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc

ενθαρρυντικά αποτελέσματα
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Η Δημοτική παράταξη «ΠΑΛΛΗΝΗ – ΜΕΛ-

ΛΟΝ», με επικεφαλής τον Θόδωρο Γκοτσό-

πουλο, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα,

από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα,

θέλοντας να συμβάλει στην επίλυση μεγάλων

προβλημάτων της πόλης μας σε θέματα ευρύ-

τερου ενδιαφέροντος όπως το οικιστικό, το

περιβάλλον, το κυκλοφοριακό, αλλά και σε ει-

δικότερα σοβαρά ζητήματα όπως το Στρατό-

πεδο Λάμπρου, η τιμή μονάδας στο Βακαλό-

πουλο, το Κτήμα Καμπά.

Για τα θέματα αυτά Δημοτικοί Σύμβουλοι ως

εκπρόσωποι της παράταξς μας, είχαν και θα

έχουν επαφές με:

• τον Νομάρχη Ανατολικής Αττικής  κ. Λεωνίδα

Κουρή,

• τον Αντινομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Χ.

Δαμάσκο

• την Πρόεδρο του Οργανισμού της Αθήνας κ.

Κ.Συκιανάκη και άλλους υπηρεσιακούς παρά-

γοντες

• τον Δ/ντη Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Α.

Μαυρωνά

• νομικούς και νομοτεχνικούς επιστήμονες,

όπως τον κ. Π. Γκοιμίση και Δ. Μπελαντή,

• βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής

• τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Σ. Καλλιτσά-

ντζη και τον Γενικό Δ/ντη κ. Γ. Μωραϊτη  της

εταιρείας κατασκευής του εμπορικού κέντρου

στο κτήμα Καμπά (R.E.D.S.)

• τον Πρόεδρο του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου

Ελλάδας κ. Γ. Αλαβάνος

• την Δ/νση Περιβάλλοντος του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Βασικός στόχος των παραπάνω επαφών, ήταν

και είναι η ύπαρξη συνεχούς πληροφόρησης-

ενημέρωσης-γνώσης για τα συγκεκριμένα θέ-

ματα, έτσι ώστε να είμαστε όλοι μας ουσιαστι-

κά και υπεύθυνα, συμμέτοχοι στις εξελίξεις.

Σκοπός μας επίσης είναι να αναλάβουμε συ-

γκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για

την σφαιρικότερη ενημέρωση των συνδημο-

τών μας.

Αδιαπραγμάτευτο μέλημα μας είναι, η  προ-

στασία της ποιότητας ζωής μας  και του περι-

βάλλοντος της περιοχής μας, από την άνευ

όρων και ορίων ανάπτυξη, που επιχειρείται

από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Για τη Δημοτική Παράταξη 

«ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΕΛΛΟΝ»

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος  

Δημοτική Παράταξη 

«ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΕΛΛΟΝ»

Νέα αγορανομική διάταξη

Νέα αγορανομική διάταξη υπέγραψε προχθές 24 Ια-

νουαρίου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Βλά-

χος τροποποιώντας την παράγραφο 1 του άρθρου

290 της Α.Δ. 14/89 που αφορά στην εμπορία - διακί-

νηση - διάθεση των οπωρολαχανικών, όπως παρακά-

τω.

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 290 του Κεφαλαίου 14 της

Αγορανομικής Διάταξης 14/89, αντικαθίσταται ως ακολού-

θως:

«1. Προκειμένου για οπωρολαχανικά, κατά την εμπορία-

διακίνηση-διάθεση αυτών, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδή-

ποτε τρόπο η ανάμιξη των ανωτέρω προϊόντων με ομοει-

δή προϊόντα διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών, ποικι-

λιών και χωρών προέλευσης ή τόπων παραγωγής. 

β) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χον-

δρεμπόρους και λιανοπωλητές να προβαίνουν με οποιον-

δήποτε τρόπο στην ανασυσκευασία των ανωτέρω προϊό-

ντων.

γ) Η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών από ει-

σαγωγείς-χονδρεμπόρους και χονδρεμπόρους διενεργεί-

ται υποχρεωτικά από τις αρχικές συσκευασίες εισαγωγής

ή προμήθειας.

δ) Απαγορεύεται η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολα-

χανικών, εφόσον δεν υφίστανται επί των αρχικών μέσων

συσκευασίας  στην ελληνική γλώσσα, οι κατωτέρω ση-

μάνσεις:

Δημοτικό συμβούλιο πραγμα-

τοποίησε ο Δήμος Μαρκοπού-

λου την περασμένη Τετάρτη

23/1 με τρέχοντα θέματα.

Προ ημερησίας, όμως ο δημο-

τικός σύμβουλος και επικεφα-

λής παράταξης Σωτήρης Με-

θενίτης ρώτησε για το σχεδια-

σμό που ακούγεται ότι θα γίνει

στο Λιμάνι με πλωτές εξέδρες

για ελλιμενισμό σκαφών.

Αναφέρθηκε σε δημοσίευμα

της ηλεκτρονικής εφημερίδας

porto rafti new, η οποία παρου-

σιάζει τη συνεδρίαση της Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Πόρτο

Ράφτη (ΟΣΠΑ),  που κυριάρχη-

σε η μελέτη καταφυγίου του-

ριστικών σκαφών, η οποία

έχει σταλεί από το Λιμενικό

ταμείο για έγκριση προς το

Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η θέση της Ομοσπονδίας,

όπως ακούστηκε και από το

ακροατήριο  είναι αρνητική.

Ο Σ. Μεθενίτης ζήτησε ενημέ-

ρωση από το Δήμαρχο και εξέ-

φρασε την άποψη ότι το Λιμε-

νικό ταμείο, είχε την ηθική

τουλάχιστον υποχρέωση να

ενημερώσει το Δήμο, αφού τα

3 από τα 5 μέλη του έχουν

μπει μετά από πρόταση  του

Δημάρχου.

Ρώτησε λοιπόν αν έχει γίνει

ενημέρωση στο Δήμο,  και αν

κρίνει ο Δήμαρχος σκόπιμο να

έρθει ως θέμα στο Δημοτικό.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγου-

λάς, δήλωσε ότι είναι αρκετά

σοβαρό το θέμα· ήταν απολύ-

τως ενημερωμένος για τα δη-

μοσιεύματα και είχε δει όπως

είπε και τη μελέτη, όπου διαπί-

στωσε ότι οι μελετητές προ-

σπάθησαν να κάνουν ένα νοι-

κοκύρεμα.

Μιλούν για ένα καταφύγιο

σκαφών μέχρι εκατό σε πλω-

τές εξέδρες. «Μου άρεσε η

πρόταση. Να το συζητήσουμε,

να έρθει στο επόμενο Δ.Σ. την

προσεχή Τετάρτη και να μας

ενημερώσει το Λιμεναρχείο».

Στις αντιδράσεις από το ακρο-

ατήριο, που φώναζαν διάφοροι

πολίτες απάντησε:  Ποιος θα

κρίνει τη μελέτη;

Εγώ είχα την πρόθεση να την

κάνω εγώ αυτή τη μελέτη,

ήθελα να βοηθήσω και ξέρετε

ότι είμαι υπέρ αυτής της κα-

τεύθυνσης. Και κάναμε και

αγώνα. Γιατί εγώ εδώ ζω.

Περιέγραψε δε μια ζοφερή κα-

τάσταση που επικρατεί στο λι-

μάνι και δήλωσε ότι θα συζη-

τηθεί στο επόμενο Δ.Σ.

Ο επικεφαλής παράταξης Νί-

κος Σουρμπάτης δήλωσε ότι η

παράταξή του συμφωνεί με τέ-

τοιες δραστηριότητες που

παίρνει το Λιμενικό Ταμείο.

«Είναι ο μόνος δρόμος για να

ρυθμιστεί το αδιέξοδο του

Πόρτο Ράφτη».

Τόνισε δε ότι υπάρχει και

…μαγαζάκι που εισπράττει

αναλόγως… 

Παγκοσμίως δεν υπάρχει κα-

λύτερος τρόπος από τις πλω-

τές εξέδρες, γιατί κυκλοφορεί

το νερό αποκάτω κλπ.

Και κατέληξε «να χαμηλώσου-

με τους τόνους, θα ήταν κατα-

στροφικό  να αρχίσουμε τις

ενστάσεις».

Η Γεωργία Στουραϊτη, επικε-

φαλής συνδυασμού και δημο-

τική σύμβουλος δήλωσε ότι

τοποθετείται θετικότατα στη

μελέτη και υλοποίηση αυτού

του έργου.

Το θέμα έχει ενδιαφέρον και οι

απόψεις διίστανται. Αναμένε-

ται ενδιαφέρουσα η Δημοτική

Συνεδρίαση επί του θέματος.

Αννα Μπουζιάνη

Αλιευτικό καταφύγιο στο Πόρτο Ράφτη
δημιούργησε αντιδράσεις στο Δ. Σ. Μαρκοπούλου

Πρόσφατα με πρωτοβουλία του

Δημάρχου, έγινε ευρεία σύσκε-

ψη στην Παραλία Μαραθώνα για

την έγκριση των περιβαλλοντι-

κών μελετών, των ρεμάτων κατά

την οποία διενεργήθηκαν και αυ-

τοψίες.

Πήραν μέρος από το Δήμο Μα-

ραθώνα ο Δήμαρχος Σπ. Ζαγά-

ρης, ο αντιδήμαρχος Χρ. Στά-

μος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ε.

Δημέλη και Θ. Ζέρβας.

Ο Ηλ. Ταρναράς (μελετητής –

υδραυλικός ρεμάτων), ο Αντ.

Παραπανήσιος (Δ/ντής ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ), ο Γ.Καραμεσίνης (Δ/ντής

Νομαρχίας), ο Μ.Σπανούδης

(μελετητής) και οι  Μπατζίκος

και Λάβδας από την ΤΥΔΚ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-

ρίες η έγκριση των σχεδίων Πα-

ραλίας και Μαραθώνα είναι θέμα

λίγων μηνών, ενώ σε καλό δρό-

μο βρίσκεται και η  μελέτη του

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδια-

σμού του Δήμου.

«Για την δημοτική αρχή, αποτε-

λεί πρωταρχικό μέλημα», δήλω-

σε ο Δήμαρχος.

«Είναι πλέον επιτακτική η ανά-

γκη, παρά τις όποιες ατέλειες

και τα λάθη που έχουν γίνει στα

δύο υπό έγκριση σχέδια του οικι-

σμού της Παραλίας Μαραθώνος

και της Μητρόπολης, να προχω-

ρήσουμε.

Σ’ αυτό έχει συμφωνήσει και το

επιστημονικό δυναμικό (αρχιτέ-

κτονες, μηχανικοί, μηχανολόγοι)

του τόπου μας, με τους οποίους

είχα συναντήσεις.

...Έχουν γίνει αδικίες και λάθη.

Πρέπει όμως να αποδεχθούμε

κάποια από αυτά ή να παραβλέ-

ψουμε κάποια άλλα, για το γενι-

κό καλό.

Η έγκριση αυτών των δύο σχε-

δίων θα μας δώσει προοπτική

επεκτάσεων και υγιούς ανάπτυ-

ξης της πόλης μας».

Προς την κατεύθυνση αυτή

έχουν γίνει αλλεπάλληλες συ-

σκέψεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ με υπη-

ρεσιακούς παράγοντες του

υπουργείου (Αντ. Παραπανή-

σιος, Λώρη Παππά, Β.Πάτση),

της Περιφέρειας (κα. Δήμου),

της Νομαρχίας (κ. Καραμεσίνης),

της ΔΕΕΑΠ (κα. Βαλανάκη).

Σε καλό δρόμο τα σχέδια 

Παραλίας και Μαραθώνα 
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”

Τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Α1 Κατηγορία Γυναικών

Με μία νίκη, 4-1 επί του Α.Ο. Πεύκης και μία ήττα, επίσης

με 4-1 από τον Ολυμπιακό συνέχισε τις αγωνιστικές της

υποχρεώσεις η ομάδα γυναικών του ΑΡΗ.

Ετσι, μετά την πρώτη αγωνιστική του Β’ γύρου η ομάδα

του ΑΡΗ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με

12 βαθμούς και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι και στη φε-

τεινή αθλητική περίοδο η ομάδα θα κατακτήσει θέση που

θα της επιτρέψει ν’ αγωνιστεί και πάλι στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα.

Α2 Κατηγορία Ανδρών

Με δύο νίκες, επί του Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ Πάτρας 4-2 και της

ΧΑΝ Θεσ/νίκης με 4-3 και μία ήττα από τον Παναθηναϊκό

Α.Ο. με 4-0, επέστρεψε από την Πάτρα η αντρική ομάδα

του ΑΡΗ.

Ενώ απομένουν ακόμα τρεις αγώνες, που θα πραγματο-

ποιηθούν στη Θεσ/νίκη στις 2 & 3 Φεβρουαρίου, η ομάδα

του ΑΡΗ βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνα-

κα με 23 βαθμούς και όλα δείχνουν ότι η άνοδος στην 3η

θέση, προκειμένου ν’ αγωνιστεί σε αγώνες “μπαράζ” για

την άνοδο στην Α1, είναι κάτι πολύ δύσκολο.

Ο Αρης θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυ-
ριακή 3 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο Βού-
λας) 

Επιτυχίες 

και στον 

κλειστό στίβο 

ο Αναγυρούς

Οι αθλητές του στίβου του

Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”

προχωρούν με επιτυχίες και

στον κλειστό στίβο.

Ετσι στην ημερίδα Παίδων -

Κορασίδων που έγινε στην

Παιανία στις 19 Ιανουαρίου,

ο αθλητής Αριστείδης Μου-

ρίτσας κατέλαβε την 

1η θέση με χρόνο 7.26.

Δεν είναι υπερβολή να πού-

με ότι η επίδοση αυτή είναι

από τις καλύτερες, αν όχι η

καλύτερη για φέτος, το σί-

γουρο είναι ότι δίνει πολλές

υποσχέσεις για τον αθλητή

και φυσικά   για το σύνολο

του Στίβου στον Ομιλο.

Ο Ομιλος συγχαίρει όλους

τους αθλητές που έλαβαν μέ-

ρος τον Αριστείδη, τον Πέτρο

Μουχασίρη, τον Κων/νο Ψαρ-

ρή και τον Τσουνε Πιπια, αλλά

και τις προπονήτριες Λένα Μα-

νιώτη και Σόνια Ραντίτσεβα.

Με τις καθιερωμένες εξετάσεις για την αλλαγή ζώνης και την επίδειξη δεξιο-

τήτων στο Άθλημα του TAE- KWO-DO εγκαινίασε ο Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου Σπάτων το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο του

Δημοτικού Σταδίου “Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” την Αθλητική χρονιά του 2008.

Με συμμετοχή 11 αθλητών του τμήματος ενηλίκων που έφθασαν στα τελικά

της εσωτερικής κατάταξης TAE-KWO-DO, έληξαν με επιτυχία οι αγώνες δε-

ξιοτήτων.

Κοντά τους ο υπεύθυνος προπονητής του τμήματος  Φίλιππος  Μάρκου, η Επι-

στημονική συνεργάτιδα του Αθλητικού Οργανισμού  Ι. Μπάτρη και ο επίσημος

δάσκαλος της Ομοσπονδίας του TAE-KWO-DO Χαράλαμπος Καλογερόπουλος

επικεφαλής της εξεταστικής επιτροπής.

Οι πρώτοι αγώνες Ιππικής

Δεξιοτεχνίας της νέας

αγωνιστικής περιόδου,

πραγματοποιήθηκαν το

Σαββατοκύριακο που μας

πέρασε, και βοήθησε ιδι-

αίτερα ο ηλιόλουστος

καιρός.  

Οι αγώνες φιλοξενήθη-

καν στις εγκαταστάσεις

του Ιππικού Ομίλου Με-

σογείων. 

Οι συμμετοχές ήταν πολ-

λές, ο συναγωνισμός με-

γάλος, ενώ πρωταγωνί-

στησαν πέντε αμαζόνες,

που έκαναν από δύο νί-

κες στα συνολικά 17 αγω-

νίσματα των δύο ημερών. 

Η Αμαρυλλίς Γουλανδρή

και ο Elkan αναδείχθηκαν

νικητές στα δύο αγωνί-

σματα αρχαρίων και CH

Preliminary της Κατηγο-

ρίας Παίδων με 72% και

63,33% αντίστοιχα. 

Η Έλλη Μάρτιν και ο

Avangard ήταν πρώτοι

στα δύο αγωνίσματα Ενη-

λίκων, CH Individual και

CH Team με ποσοστά

64,56% και 65,27%. 

Η Αναστασία Βερούτη με

τον Davidoff S πρώτευσε

στα δύο αγωνίσματα των

εφήβων, J Team και J

Individual, με ποσοστά

65,83% και 65,92%. 

Η Χαρά Πουλή και ο

Wandango 14 ήταν πρώ-

τοι στα αγωνίσματα Inter I

και Prix St George με πο-

σοστά 63,75% και

64,33%. 

Τέλος, η Ελένη Μυράτ

και ο Hitrol ήταν στην 1η

θέση των δύο αγωνισμά-

των Grand Prix και Grand

Prix Special με ποσοστά

αντίστοιχα 61,18% και

63%. 

Επίδειξη δεξιοτήτων στο  TAE- KWO-DO

με τον Αθλητικό Οργανισμό Σπάτων

Με επιτυχία και 

πέντε 

πρωταγωνίστριες

Με λιακάδα και χαμηλούς ανέ-

μους ξεκίνησε στην παραλία

του Σχοινιά, στο Μαραθώνα,

το δίαθλο ή όπως το ονόμασαν

οι διοργανωτές του «Σχοίνια-

θλο», την Κυριακή 20 Ιανουα-

ρίου. 

54 αθλητές, Έλληνες και ξέ-

νοι, στη γραμμή της εκκίνησης

έτοιμοι να ξεκινήσουν με 5χλμ

τρέξιμο, μέσα στο όμορφο δά-

σος του σχοινιά 21,5χλμ ποδή-

λατο και ξανά 5χλμ τρέξιμο

για να τερματίσουν μετά από

30χλμ πορεία! 

Καθ’ όλη την διάρκεια του τρε-

ξίματος αλλά και του ποδηλά-

του οι δύο αθλητές που ξεχώ-

ρισαν ήταν ο Ιωάννης Μούχος

και ο Χρήστος Μαυρίκος που

πήγαιναν σε απόσταση ανα-

πνοής και κράτησαν το ενδια-

φέρον αμείωτο μέχρι τον τερ-

ματισμό. 

Τελικός νικητής ο Ιωάννης

Μούχος, που προηγήθηκε στο

αγώνισμα του ποδηλάτου  κα-

τά 35’’. Έκπληξη στον αγώνα

ήτανε και ο Θεόφιλος Τζουνα-

νάκης που αν και στην κατη-

γορία των βετεράνων «έβαλε

τα γυαλιά» σε νεότερους και

έλαβε την τρίτη θέση. Ο χρό-

νοι των τριών πρώτων αθλη-

τών είναι: Ιωάννης Μούχος:

1:07:26, Χρήστος Μαυρίκος:

1:08:03 και Θεόφιλος Τζουνα-

νάκης: 1:11:27.

Τη διοργάνωση είχαν οι Marie
Leautey και ο Λεωνίδας Αθα-
νασόπουλος σε συνεργασία
με την ομοσπονδία Τριάθλου
Ε.Ο.ΤΡΙ. και το Μωραΐτης
Resort. Μετά τη λήξη του αγώ-
να οι συμμετέχοντες απόλαυ-
σαν ένα ανανεωτικό μπουφέ
προσφορά από το Μωραΐτης
Resort.

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΣΑΝΑ)

ΠΛΑΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10.30     55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ 10.30     54 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 10.30     56 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΡΗΣ 10.30     55 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΥΛΑΣ 10.30     53 ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΓΕΡΑΚΑ 10.30     53 ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10.30     53 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΥΛΩΝΑΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ Β 10.30     54 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 10.30     54 ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ 10.30     55 ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 10.30     56 ΩΡΩΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩΝ ΑΧΑΡ. ΚΑΤ. ΠΑΙ. Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ 10.30     56 ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤ. ΠΑΙ. Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

Δίαθλο στο Σχοινιά (ποδήλατο, τρέξιμο)Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας

Ο Γιάννης Μούχος και ο Χρήτος Μαυρίκος σε απόσταση αναπνοής...
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Πράγματι είναι ασφυκτική η κα-

τάσταση στις αίθουσες των συ-

νεδριάσεων, όταν καπνίζουν

και πρέπει να σταματήσει. Γιατί

γίνεται σε αρκετούς Δήμους.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας,

αφού ευχήθηκε καλή χρονιά,

διάβασε δήλωσή του για το

γνωστό θέμα της ένστασης

υπέρ του αποτελέσματος των

εκλογών, που την απέρριψε το

ΣτΕ (έχουμε γράψει αρ.φ.514),

όπου μεταξύ άλλων είπε ότι,

πέντε χρόνια τώρα δουλεύουμε

ασταμάτητα για ένα στόχο. Να

γίνουν τα Σπάτα καλύτερα.

Προσπαθούμε η πόλη μας να

καλύπτει τις ανάγκες σας. Και

μ’ αυτό το στόχο θα συνεχίσου-

με. 

...Το μόνο που βρήκαν να μας

κατηγορήσουν ήταν οι μεταδη-

μοτεύσεις. Το δικαστήριο μας

δικαίωσε.

...Ομως πρέπει να σκεφθούμε

το πείσμα κάποιων ανθρώπων

να γίνουν πάση θυσία Δημοτική

Αρχή.

Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο

δημοτικός σύμβουλος της πλει-

οψηφίας Ανδρέας Παυλίδης, ο

οποίος μεταξύ των άλλων επε-

σήμανε ότι: α) ήταν ένας τρό-

πος να παγώσει και να καθυ-

στερήσει τους στόχους, που εί-

χε βάλει η Δημοτική πλειοψη-

φία και β) να παραπλανήσει

τους ψηφοφόρους ώστε να

κρύψει την αδυναμία της.

Ο επικεφαλής της μείζονος μει-

οψηφίας Αντώνης Τούντας ζή-

τησε το λόγο, παρά το ότι όπως

είπε, δεν είχε την πρόθεση να

αναφερθεί στο γεγονός.  Μετά

τη δήλωση του Δημάρχου και

την αναφορά του Παυλίδη

ομως το έκρινε απαραίτητο.

Αλλωστε και από τον λιτό και

σύντομο λόγο, φάνηκε ότι το

έκλεισε το θέμα. «Τα πράγματα

είναι πολύ απλά», είπε. «Διαπι-

στώθηκε κάτι που πραγματικά

οφείλαμε να επισημάνουμε.

Μετά τις εκλογές, επειδή είχα-

με αποδείξεις ότι κάποιοι ήταν

παράνομοι, ζητήσαμε τα στοι-

χεία. Τα στοιχεία δεν εδόθηκαν

εγκαίρως, προέκυψε το πόρι-

σμα των Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης με ενδεικτικά κάποι-

ες εγγραφές του τελευταίου

τριμήνου, και από κει και πέρα

κάναμε την ένσταση.

...Το Δημοτικό Συμβούλιο λει-

τούργησε κανονικότατα. Δεν

υπήρξε καμία καθυστέρηση σε

τίποτα· ό,τι ήταν να γίνει στο

Δήμο έγινε. Κι από κει και πέρα

εκδόθηκε η απόφαση αυτή, μη

μπαίνοντας στην ουσία, στην

πραγματικότητα και τελείωσε η

ιστορία». 

Πάνω στο ίδιο θέμα μίλησε και

ο Παν. Μπάτρης και ο Νίκος

Παπαχρήστου ο οποίος τόνισε

ότι η αμφισβήτηση του εκλογι-

κού αποτελέσματος, θα γινό-

ταν ένα εργαλείο στα χέρια κά-

ποιων για να υπάρξει μια γενι-

κότερη αμφισβήτηση στο σύνο-

λο του χωριού...

Και ο Γιώργος Παπαχρήστου ο

οποίος έχει εκλεγεί πρώτη φο-

ρά στα δημοτικά δρώμενα και

«με την τροπή που πήραν τα

πράγματα,  ανακατεύτηκε το

χωριό...

– Μεταξύ των θεμάτων που συ-

ζητήθηκαν ήταν η έγκριση προ-

ϋπολογισμού (2008) του Δημο-

τικού Αθλητικού Οργανισμού,

που ανέρχεται στα 1.020.000

ευρώ και που ψηφίστηκε ομό-

φωνα.

Δήμητρα Σουτόγλου

Αντιδήμαρχος 

Διοικητικού-Οικονομικού

Γεμελιάρη Μαρία

Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας 

Χατζηδαυιτίδης Τάσος

Αντιδήμαρχος Καθαριό-

τητας & Περιβάλλοντος

Ο Αγγελος Αποστολάτος και ο Συνδυασμός του

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδυασμού 

“ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ”
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11 πμ.

στο ξενοδοχείο “Blazer Suites” (Λ. Καραμανλή 1-3 Βούλα)

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Σπάτων
εκκίνηση με αιχμές η νέα

Αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Βάρης, εκ νέου, τους ίδιους με την προηγού-

μενη χρονιά, αλλά με διαφορετικά καθήκοντα. Συγκεκριμένα: 

Παραμένουν οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι στη Βάρη

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου και με σύμβαση

μίσθωσης έργου προσωπικού του Δήμου για το 2008,

ήταν το 6ο θέμα.  

Νέα παιδιά, είναι όμηροι ενός συστήματος, τα

οποία,  έτσι δεν μπορούν ούτε οικογένεια 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Δημ. Κανάκης αντέδρασε και μίλησε με

ευθύνη προς τα νέα παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν ούτε οι-

κογένεια, με τέτοιου είδους προσλήψεις.

“Θα πρέπει οι Δήμοι να αντιδρά-

σουμε γι’ αυτό το “δούλεμα”,

που γίνεται με τον τρόπο αυτό,

ώστε παιδιά νέα να είναι όμηροι

ενός συστήματος, τα οποία,

έτσι δεν μπορούν ούτε οικογέ-

νεια να κάνουν ούτε να αποδί-

δουν στον εργοδότη που τους

απασχολεί”, τόνισε.

Πρότεινε δε στο Δήμαρχο να

προτείνει στην ΤΕΔΚΝΑ και την

ΚΕΔΚΕ να βάλει αυτό το θέμα

προς συζήτηση, ώστε οι άνθρω-

ποι αυτοί να μονιμοποιηθούν.

Και συνέχισε: “Δεν μπορεί, εμείς οι Δήμοι και οι Κοινότητες να

τρέφουμε το άλλοθι αυτού του επαίσχυντου δουλεμπορίου που

υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. 

...Θα πρέπει ο Υπουργός Εσωτερικών να καταλάβει και το θέμα

και την πίεση των Δήμων και των Κοινοτήτων. Διότι αυτή τη στιγ-

μή εάν νομίζουν ότι όλοι βολευόμαστε και κάνουμε τις δουλειές

μας, τίποτα δεν κάνουμε. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας, κατα-

στρέφουμε το μέλλον της Ελλάδας, βγάζουμε τα μάτια μας...

Πρώτη συνεδρίαση για το 2008, για το Δήμο Σπάτων ήταν η προχθεσινή 21 Ιανουαρίου.
Αρκετό ακροατήριο, ευχές και προτροπές για κόψιμο του τσιγάρου κατά την ώρα της συνεδρίασης από τον
πρόεδρο.
«Είχαμε πει από την αρχή του έτους να κάνουμε μια προσπάθεια να μην καπνίζουμε μέσα στην αίθουσα»,
είπε ο Πρόεδρος Παν. Γκίκας. Αλλωστε υπάρχει και νομολογία που το απαγορεύει, τόνισε και αν δεν το κά-
νετε θα πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία να αφαιρέσουμε τα τασάκια!

Ο Δήμαρχος Θαν. Τούντας

Ανδρέας Παυλίδης

Αντώνης Τούντας

Εκοψε την πίτα της και η πρώτη αιρετή αρχή της

περιοχής μας, η Νομαρχία Ανατ. Αττικής, χθες

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, χοροστατούντος του

Μητροπολίτη της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.

Νικολάου, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης

Γ. Βλάχου και των βουλευτών Αθ. Μπούρα, Ν.

Καντερέ, Θανάση Λεβέντη και Μάκη Βορίδη, Νο-

μαρχιακών Συμβούλων, Δημάρχων, Διοικητικών

αρχών και Υπαλλήλων βεβαίως της Ν.Α.Α.Α., ο

Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής έκοψε το πρώτο

κομμάτι και απευθυνόμενος σε όλους τους παρι-

στάμενους, τους ευχήθηκε για τη νέα χρονιά.

Προς δε το προσωπικό της Νομαρχίας, αφού ευ-

χήθηκε,  υπογράμμισε πως καθήκον της πολιτικής

ηγεσίας και των υπαλλήλων  είναι  - «εκεί που
υπάρχουν ακανθώδη προβλήματα - να βρούμε τη
βέλτιστη λύση για την περιοχή  μας και κυρίως να
είμαστε και αποτελεσματικότεροι για τον πολίτη.
Γιατί ο πολίτης ο καθένας που έρχεται εδώ για
το πρόβλημά του είναι ο εργοδότης μας».ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Ευχές και υπομνήσεις από το Νομάρχη

Στην κοπή της βασιλόπιτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


