
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 519
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

99 “Χαίρε τοις ελέγχουσί σε

μάλλον ή τοις κολακεύουσιν”

(να χαίρεσαι, μ’ αυτούς που
σ’ ελέγχουν, παρά μ’ αυτούς

που σε κολακεύουν).
Πυθαγόρας

Εκδήλωση με τον “Αρη” Βούλας

Ο Χριστός λυόμενος
γιάννης κορναράκης Σελίδα 6

Διακοπή δρομολογίων Μετρο
Σελίδα 9

Α.Ο. “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ”

Σελίδα 19

Νικητής στο Ντέρμπι Σελ.18

Εκλέχτηκε κι ο νέος Αρχιεπίσκοπος, με σύντομες και ξε-

κάθαρες διαδικασίες, θέλω να πιστεύω, το δε ποιόν και

τις σκέψεις τους ανδρός αγνοώ. Σύντομα θα δούμε.

Ενδεχομένως να ρίξει το βάρος του στην «πνευματικό-

τητα και στα οντολογικά στοιχεία της εκκλησίας», στην

«μετά θάνατον ζωή και στην ελπίδα της αι-

ωνιότητας», πράγμα που πολύ θα βόλευε

το πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο, ακό-

μα και τους κάθε λογής “επαναστάτες”, “ρι-

ζοσπάστες”,  “εκσυγχρονιστές” και “ανα-

μορφωτές”.

Μπορεί όμως ν’ ακολουθήσει και τη γραμμή

πλεύσης του εκλιπόντος Αρχιεπισκόπου

Χριστόδουλου, που είπε λίγο μετά την εν-

θρόνισή του: «Εμείς δεν είμαστε για τους πεθαμένους,
αλλά για τους ζωντανούς» (Βεάκειο θέατρο Πειραιά

17.5.1998).

Ποια είναι η διαφορά; Το θέμα είναι τι εκκλησία θέλου-

με. 

Θέλουμε εκκλησία του μεταφυσικού, του υπερβατικού,

της πίστεως και της ελπίδας, της αιωνίας μετά θάνατον

ζωής, μόνον, όπου «οι έσχατοι έσονται πρώτοι»; Καγχά-

ζω με τα “κορόϊδα” που κατέχουν εκατομμύρια ευρώ, έως

και δισεκατομμύρια μερικοί, γελάω με τους “μωρούς” που

είναι Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι κρατών, Γερουσιαστές,

Υπουργοί, Δεσπότες… γιατί τους σκέπτομαι, αυτούς

τους πρώτους να γίνονται “έσχατοι” στην αιώνια ζωή! Τι

κορόιδα, αλήθεια! 

Η αλήθεια όμως έχει κι άλλη όψη: Εγώ “γελάω” για κάτι

άγνωστο και αόρατο,  για κάτι μελλοντικό και αβέβαιο, κι

αυτοί, οι “πρώτοι”, συμπεριλαμβανομένων Δεσποτάδων,

γελούν μ’ εμάς και τις …ελπίδες μας. Και τους βολεύει

πολύ να προσβλέπουμε στο αόρατο, μετά θάνατον, μέλ-

λον(;) και να τους αφήνουμε ήσυχους και ασφαλείς στις

επίγειες απολαύσεις τους.
Συνέχεια στη σελ.2

γράφει ο Κώστας

Βενετσάνος

Θρησκεία – Κοινωνία

Τί εκκλησία θέλουμε;

Πλατεία Κρήτης

η καρμανιόλα της Κάτω Βούλας
Σελίδα 7

Διημερίδα, για άλλη μια φορά, με το ίδιο

αντικείμενο πραγματοποίησε η ΤΕΔΚΝΑ

στο Κάραβελ την περασμένη Τρίτη και

Τετάρτη 5-6/2. Θέμα η διαχείριση απο-

ριμμάτων – Λύση τώρα

Όπως είπε ο πρόεδρός της Δημήτρης

Καλογερόπουλος «ήταν μια ρητή δέ-

σμευσή μας, στο πρόσφατο Συνέδριο

που διοργανώσαμε».

Tην πρώτη ημέρα χαιρέτισαν οι εκπρό-

σωποι των κομμάτων και μίλησε ο πρόε-

δρός της Δ. Καλογερόπουλος.

Από το ΥΠΕΣΔΑ μίλησε ο Γενικός Γραμ-

ματέας Μπαλτάς, ο πρόεδρος του ΕΣ-

ΔΚΝΑ Ν. Χιωτάκης και ο Δήμαρχος Αθη-

νών Ν. Κακλαμάνης.

Τη δεύτερη ημέρα μίλησαν η Υπερνο-

μάρχης Αθηνών – Πειραιώς Ν. Μπέη, οι

Νομάρχες Αθηνών Ι. Σγουρός, Πειραιά Ι.

Μίχας,  Ανατ. Αττικής Λεωνίδας Κουρής,

Δυτ. Αττικής  Αρ. Αρκουδάρης, ο καθη-

γητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπρό-

σωποι φορέων και στη συνέχεια έκαναν

εισηγήσεις οι Δήμαρχοι Γραμματικού,

Φυλής, Κερατέας, Ανω Λιοσίων και

Ασπροπύργου.

Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δ. Καλογερό-

πουλος τόνισε μεταξύ άλλων: «πέρασαν

31 ολόκληρα χρόνια και το πρόβλημα εί-

ναι ακόμη εδώ. Το ζούμε εμείς καθημερι-

νά, το ζουν και θα το ζήσουν και τα παι-

διά μας, ολοένα και πιο έντονα».

…Και η επωδός είναι, ότι δεν πάει άλλο.
Επί σειρά ετών οι κυβερνήσεις, που πέ-

ρασαν, επιχείρησαν να δώσουν λύση,

χωρίς αποτέλεσμα, όταν άλλες ευρω-

παϊκές χώρες με σύγχρονες μεθόδους

το έχουν αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα απο-
δείχτηκε φτωχός συγγενής μιας ευρω-
παϊκής οικογένειας που προοδεύει και
εξελίσσεται.

Συνέχεια στη σελ. 20

ΧΥΤΑ τέλος! 

Η προστασία του περιβάλλοντος το απαιτείΗ προστασία του περιβάλλοντος το απαιτεί
και η Ευρώπη τα καταργεί!!και η Ευρώπη τα καταργεί!!
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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

Money Show στο Ζάππειο 
Σελ. 8

Φλόριντα ή Κάιρο

το Λαύριο; Σελ. 13

Ελλιπής ασφάλεια των 

μαθητών. Ενωση Γονέων

Παλλήνης Σελ. 12

Η τρίτη ηλικία  Σελ. 13

Πρόστιμα αυθαιρέτων.
Πολεοδομία 
Μαρκοπούλου  Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση γε-

ωμετρικών στοιχείων και χάραξης της

Ε.Ο. 40 (Παιανία - Σπάτα - Λούτσα)

τμήμα: Σπάτα- Λούτσα» θα γίνουν ερ-

γασίες τοποθέτησης αγωγού ομβρίων

και κρασπεδόρειθρων στην Λ. Καρα-

μανλή στην εντός σχεδίου περιοχή

του Δήμου Αρτέμιδας από την 11-02-

08 έως 25-03-2008. Για τον λόγο αυ-

τό θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφο-

ριακές ρυθμίσεις:

1. Εκτροπή της κυκλοφορίας της Λ.

Καραμανλή στο ρεύμα προς Λ. Βραυ-

ρώνος μέσω της 25ης Μαρτίου.

2. Κατάληψη του μισού οδοστρώμα-

τος και μονοδρόμηση της Λ. Καρα-

μανλή, από Λ. Βραυρώνος προς και

μέχρι την οδό 25πς Μαρτίου, με κα-

θορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας

τα σαράντα (40) χλμ/ώρα.

3. Μονοδρόμηση της οδού 25ης

Μαρτίου από την Λ. Καραμανλή έως

την Λ. Βραυρώνος με καθορισμό

ανώτατου ορίου ταχύτητας τα σα-

ράντα (40) χλμ/ώρα.

4. Απαγόρευσης στάσης και στάθ-

μευσης στην Λ. Καραμανλή καθώς

και την οδό 25ης Μαρτίου.

––––––––––––––––

Διακοπή κυκλοφορίας λόγο κα-

τασκευής ισόπεδου κόμβου και σ

τις δύο λωρίδες της Λ. Λαυρίου

εναλλάξ στο τμήμα προς Κεραταία

έως 20 Φεβρουαρίου. 

––––––––––––––––

Τμηματική διακοπή της κυκλοφο-

ρίας της Λ. Κηφισίας στο τμήμα

από οδό Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι

Χαρ. Τρικούπη και στα δύο ρεύμα-

τα μέχρι 17 Φεβρουαρίου από

22:00 μέχρι 05:00 το πρωί. 

––––––––––––––––

Τμηματική διακοπή λόγω εργασιών

στη Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ρεύ-

μα προς Πειραιά στο ύψος του

Αλίμου και Γλυφάδας έως και 14

Φεβρουαρίου

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τους βολεύει πολύ, το πιστό ποίμνιο και οι ταγοί τους να

προσεύχονται, να λιβανίζουν, να ψέλνουν, να εκκλησιάζο-

νται, να εκστασιάζονται και να μη διεκδικούν και να μην αγω-

νίζονται, για τα επίγεια δίκαιά τους. Ο Θεός και οι επί γης εκ-

πρόσωποί του, να μην “ανακατεύονται” στα “του Καίσαρος”.

Εχουν χωρίσει τα “χωράφια τους”, όπως βλέπετε.

‘Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ”. Είναι

αυτό που κατηγορούσαν τον Χριστόδουλο. Ότι ανακατευό-

ταν στα του Καίσαρος. 

Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα: Σαφέστατα, σε μια συντε-

ταγμένη σύγχρονη πολιτεία οι διάφορες εξουσίες είναι δια-

χωρισμένες και οι αρμοδιότητες κατανεμημένες.

Τίποτε δεν εμποδίζει όμως τις μεν να επηρεάζουν και ν’

ασκούν κριτική και πιέσεις στις δε. Οι φορείς εξουσίας και

οποιεσδήποτε κοινωνικές δυνάμεις αλληλοσυνδέονται, αλ-

ληλοεπηρεάζονται. Η εκκλησία, χωρίς να έχει καμιά θεσμο-

θετημένη εξουσία στη σύνταξη της πολιτείας, είναι μια δύ-

ναμη άσκησης επιρροής την οποία οφείλουμε ν’ αναγνωρί-

ζουμε.

Δεν γίνεται να μη λαμβάνουμε υπ’ όψη μας μια ομάδα πίεσης

που μαζεύει – αν μη τι άλλο – 3 εκατομμύρια υπογραφές,

όταν λαμβάνουμε υπ’ όψη μας – και πολύ σωστά – τον Σ.Ε.Β.

και τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Αυτά, όσον αφορά εκείνους που ενοχλούνται από τις παρεμ-

βάσεις του ιερατείου στα εγκόσμια. Να επιβάλουν δεν δικαι-

ούνται, να παρεμβαίνουν και να πιέζουν υποχρεούνται, όταν

βρίσκονται στο πλευρό του δικαίου και των ασθενέστερων

τάξεων. Κι αυτό δεν είναι ένας αυθαίρετος ισχυρισμός. Η

υποχρέωση, το καθήκον αυτό είναι σύμφυτο με τη θρησκεία. 

Το μεταφυσικό και το εγκόσμιο είναι συνυφασμένα σ’ όλες

τις θρησκείες. Ποιά θέλετε να πάρουμε: τον Ιουδαϊσμό – γε-

νεσιουργό θρησκεία και του Χριστιανισμού και του Ισλαμι-

σμού. Τι είναι οι δέκα εντολές του Μωυσή; Αν αφαιρέσεις τις

δυο – τρεις πρώτες που είναι μεταφυσικού και ηθικού περιε-

χομένου, οι άλλες θεμελιώνουν το ποινικό δίκαιο, κυρίως.

“Ου φονεύσεις”, “ου κλέψεις” κλπ.

Ο Χριστός προχωράει ακόμη περισσότερο. Θεμελιώνει κοινω-

νιστικές θεωρίες («ο έχων δυο χιτώνας μεταδότω τω μη έχο-

ντι…», αγιάζει την αγάπη, αντί του μίσους στις σχέσεις των

ανθρώπων, «αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (όπως τον

εαυτό σου), εισάγει την επιείκεια στη δικαστική κρίση και τι-

μωρία, ακόμη και στον “θεικό” – Μωσαϊκό νόμο, στο “ου μοι-

χεύσεις” λέει, «ο αναμάρτητος πρώτον τον λίθον βαλέτω», δί-

νοντας έτσι και το έρεισμα για την αποποινικοποίησή της. Ενώ

απ’ την άλλη επεκτείνει το “ου φονεύσεις” στην αποφυγή ακό-

μη και της λεκτικής βίας: «…πας ο οργιζόμενος τω αδελφώ

αυτού εική ένοχος έσται τη κρίση…», (κάτι που ελάχιστα τη-

ρούν κάποιοι φανατικοί “χριστιανοί”). Ποινικοποιεί και την

απλή ύβρι: όποιος αποκαλέσει τον συνάνθρωπό του (αδελφό)

«βλάκα», είναι ένοχος (κατά Ματθαίον κεφ.ε’). Εχει πει κι άλ-

λα ωραία, αλλά και επικίνδυνα για κάποιους που θέλουν να

ποινικοποιήσουν και τη σκέψη, την εικαζόμενη πρόθεση, την

οποία μπορούν ν’ ανιχνεύσουν με τη σύγχρονη τεχνολογία,

αλλά κάνουν αυθαίρετη ερμηνεία, γιατί ο Ιησούς το έθεσε σε

ηθική βάση όταν έλεγε ε.π. «…πας ο βλέπων γυναίκα προς το

επιθυμήσαι αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού».

Ελάχιστη πρόχειρη σταχυολόγηση είναι τα παραπάνω, ως

προς την παρέμβαση της θρησκείας στους κανόνες που ρυθμί-

ζουν τις σχέσεις των ανθρώπων στην κοινωνία. Ρίχνει το σπό-

ρο ακόμη για μελλοντικά κινήματα όταν διακηρύσσει ότι είναι

«μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται».

Αλλά δεν είναι μόνο ο χριστιανισμός αυτός που υποχρεώνει

τους πιστούς, τους ιερείς και τους αρχιερείς να παρεμβαί-

νουν, από θρησκευτική υποχρέωση ορμώμενοι, υπέρ των

ασθενεστέρων τάξεων, υπέρ της δικαιοσύνης και της αδελ-

φικής αγάπης.

(Αδελφική αγάπη και αδικία και καταπίεση και ανισότητα

κραυγαλέα, δεν συμβιβάζονται. Αλλιώτικα μπορούμε να μι-

λάμε για ξεκάθαρο φαρισαϊσμό προσομοιάζοντα, πάλι κατά

Χριστό, με τάφους σοβατισμένους).

Αν διαβάσουμε λίγο το Κοράνι των Μουσουλμάνων θα δούμε

ότι επεκτείνεται σε πολλές λεπτομέρειες ως προς τις σχέ-

σεις που διέπουν τους ανθρώπους ως κοινωνικές μονάδες. Ο

Μωάμεθ έχει θεσπίσει έναν πλήρη για την εποχή του κώδικα

ποινικού, αστικού, οικογενειακού και εργατικού ακόμη δικαί-

ου. (όχι πάντα αποδεκτά, στη σύγχρονη εξελιγμένη κοινω-

νία). Θ’ αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα: Η γυναίκα, λέει,

οφείλει να θηλάζει δύο χρόνια το παιδί της. Και προχωράει ο

Μωάμεθ καθιερώνοντας εργατικά δικαιώματα και αστικές

υποχρεώσεις. «Κι αν δεν μπορεί για διάφορους λόγους να το

θηλάσει αυτή, μπορεί να προσλάβει τροφό (παραμάνα). Αλλά

αυτή και ο σύζυγός της οφείλουν να της πληρώσουν ό,τι

συμφώνησαν».

Αυτά για να μάθουν ορισμένοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι

να μη διαμαρτύρονται για τις «κοσμικές» παρεμβάσεις της

εκκλησίας και οι «θρησκευόμενοι» και το ιερατείο να μην εί-

ναι μονοδιάστατοι. Μόνο τα μεταφυσικά και τα τελετουργικά

δηλαδή, που πιθανόν βολεύει αυτούς και άλλους.

Η θρησκεία έχει και το άλλο σκέλος – το σπουδαιότερο για

μας, που αποτελεί και την προϋπόθεση για τις μετά θάνατον

ελπίδες, όσων τις έχουν. Και το σκέλος αυτό είναι οι κανόνες

δικαιοσύνης, ισότητας – λιγότερης έστω ανισότητας – και

αδελφότητας, έστω πάλι διανοητικής, λογική, μακάρι και συ-

ναισθηματικής, των μελών της κοινωνίας και μάλιστα των πι-

στών.

Τέτοια εκκλησία είναι και χρήσιμη και συμβατή με το ουσια-

στικό της περιεχόμενο.

Τέτοια εκκλησία θέλουμε.

Θρησκεία – Κοινωνία

Τί εκκλησία θέλουμε;

Βυθίστηκε σε βαρύ
πένθος η Βάρκιζα
Προχθές Τετάρτη, ήταν μοιραία ημέρα για δύο νέα

παιδιά από τη Βάρκιζα, που καρφώθηκαν σε κολόνα

στις γνωστές ... στροφές της παραλιακής.

Ο Πλάτωνας Σαραντίδης και ο Γεώργιος Τσάμης

έσβησαν στη μολόχ της ασφάλτου. Κι ήταν μόλις 18

και 19 χρόνων.

Συλλυπούμαστε βαθύτατα τους γονείς και συγγε-

νείς των άτυχων παιδιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων 

“Ασκληπιείο - Απολογισμός Δράσεων
2007 - Επόμενα βήματα”

Ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας,

οργανώνει εκδήλωση την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

στις 1 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομεί-

ου με θέμα “Ασκληπιείο - Απολογισμός Δράσεων
2007 - Επόμενα βήματα”.
Θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρή η παρουσίαση αυ-

τή, γιατί πολλά ακούγονται και άλλα τόσα διαφαίνο-

νται στον ορίζοντα για την τύχη του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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www.ebdomi.com
Άλμα στην 

επισκεψιμότητα

της νέας μας 

ιστοσελίδας, 

μέσα σε 2 μήνες

λειτουργίας της.

Πρώτος μήνα λειτουργίας της 

ιστοσελίδας μας και 

οι επισκέπτες ξεπέρασαν 

κατά πολύ τους 2000!

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

Μια μοναδική ευκαιρία  να

δούμε βραβευμένες ταινίες

από όλα τα μέρη του κό-

σμου προσφέρει το 5ο Πα-

νόραμα Οικολογικών Ται-

νιών που οργανώνει η ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περι-

βάλλοντος και Πολιτισμού. 

Το Πανόραμα Οικολογικών

Ταινιών κλείνει φέτος 5

χρόνια παρουσίας στα αθη-

ναϊκά δρώμενα με τίτλο

«Παράθυρα στον Πλανή-

τη». Για 5η χρονιά στο κτή-

ριο της οδού Τριπόδων 28

στην Πλάκα, Τετάρτες 13,

20 και 27 Φεβρουαρίου

αντίστοιχα και ώρες 18:00-

23:00).

Έχοντας εξασφαλίσει για

φέτος τη συμμετοχή βρα-

βευμένων ταινιών από την

Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πο-

λιτείες, τη Σουηδία, τη Δα-

νία, την Αυστραλία, τη Βρε-

τανία, την Ταϊλάνδη, τον

Καναδά, την Ολλανδία και

τη Γαλλία, το 5ο Πανόραμα

Οικολογικών Ταινιών φιλο-

δοξεί να κεντρίσει το εν-

διαφέρον του κοινού με

αφιερώματα στην κλιματική

αλλαγή, στο νερό, στην

άναρχη δόμηση. Ετσι:

Τετάρτη, 13/2

18.00 “Expedition Linné”,

30’, Σουηδία, Folke Rydén.
Ταινία με θέμα την ζωή και το
έργο του κορυφαίου Σουηδού
επιστήμονα Carl Linnaeus o

οποίος ανακάλυψε και κατηγο-
ριοποίησε πολλά είδη φυτών
και μελέτησε τις λειτουργίες
τους. Η ταινία είναι μια παρα-
γωγή του Σουηδικού κράτους
στα πλαίσια για τον εορτασμό
για τα 300 χρόνια από την γέν-
νηση του.

18.30 “49 λέξεις για το χιό-
νι”, 50’, Ελλάδα, Γιώργος

Αυγερόπουλος. Το γνωστό

ντοκιμαντέρ του Γιώργου

Αυγερόπουλου για την κλι-

ματική αλλαγή.

19.30 “Φωνή Αιγαίου”, 61’,

Ελλάδα, Λυδία Καρρά. Το

Αιγαίο είναι ένα καράβι που τα-
ξιδεύει αιώνες. Το θέμα είναι
εμείς τι θα αφήσουμε πίσω
μας. Σήμερα παραδίδεται
απροστάτευτο στην άναρχη
δόμηση και αλλάζει για πά-
ντα... Βραβείο καλύτερης ται-
νίας για το περιβάλλον-
European Heritage Film Festival
2006.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για
το Χωροταξικό του Τουρισμού
με τους Ράνια Κλουτσινιώτη,
Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, εκ-

πρόσωπος του Τ.Ε.Ε. στο Εθνι-
κό Συμβούλιο Χωροταξίας,
Αγνή Χριστίδου, διευθύντρια
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
και Κρίτωνα Αρσένη, υπεύθυνο
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

21. 00 «Message in the
waves», 60’, Αγγλία,

Rebecca Hosking. Οι κατα-

στροφικές επιπτώσεις του
πλαστικού στην ζωή των θα-
λάσσιων ειδών της Χαβάης. Η
ίδια η σκηνοθέτης επηρεασμέ-
νη από τα όσα κατέγραψε στην
Χαβάη, ξεκίνησε μια εκστρα-
τεία πληροφόρησης των κατοί-
κων της περιοχής της στο
Μόνμπερι της Αγγλίας κατά
της χρήσης πλαστικής σακού-
λας. Το ντοκιμαντέρ της παρα-
γωγής BBC, έχει βραβευθεί ως
ένα από τα καλύτερα για φέ-
τος.

22.00 «The Planet», 84’,

Σουηδία, Linus Torell,

Michael Stenberg, Johan

SÖderberg. Αλήθειες και ψέ-

ματα για τις κλιματικές (και όχι
μόνο) αλλαγές στον πλανήτη.
Μπορούμε να επηρεάσουμε
την αλλαγή ή μήπως πρέπει να
προσαρμοστούμε στον επερ-
χόμενο ‘νέο κόσμο’;

Το επόμενο Σάββατο θα πα-
ρουσιάσουμε τις παραστάσεις
της επόμενης εβδομάδας.

«Εφιάλτες» του Γιώργου Σκούρτη
Πολιτιστικές Απόπειρες Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη

22940 98500 - www.apopeires.gr

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ παρουσιάζει στις Πολιτιστικές

Απόπειρες το θεατρικό έργο «Εφιάλτες» του Γιώργου

Σκούρτη σε σκηνοθεσία Ελένης Φίλιππα. 

Οι ΕΦΙΑΛΤΕΣ είναι μια δυνατή φωνή αγωνίας για τη μοίρα

του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Τη δική μας μοίρα!

- Θα μπορούμε ν’ ανοίγουμε τα παράθυρα, χωρίς φόβο, ότι
θα δηλητηριαστούμε; 
- Θα υπάρχουν δάση, παραλίες, καθαρή θάλασσα;
- Θα σκεπτόμαστε και θα μιλάμε ελεύθερα; 
Ή θα καταντήσουμε ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ των ονείρων μας.
Δεκάδες τα ερωτήματα. Τα μοιραζόμαστε; Σας περιμένουμε. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 15,16,17 -

22, 23 και 24  Φεβρουαρίου, στις 9:15μ.μ. 

Το έργο είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω 15 ετών.   

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, 5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Για ερασιτέχνες ηθοποιούς, παιδαγωγούς

και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, ώρα:12.00 ως 15.00

«Η πορεία του θεάτρου από τον Σαίξπηρ ως τις μέρες μας» Ει-

σηγητής: ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΛΙΕΣ. Φιλόλογος, ποιητής, δάσκαλος θε-

άτρου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 & 23, ΚΥΡΙΑΚΗ 17 & 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:12.00 ως15.00

«Ένα ταξίδι στην ιστορία της υποκριτικής μέσα από τα θεατρι-
κά κινήματα.  - Εφαρμογές και διδαχή υποκριτικής».  Διδάσκει:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ. Σκηνοθέτης

5ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3225245 εσωτ. 4 & 8 - Email: sepi@ellinikietairia.gr

Τριπόδων 28, Πλάκα (Metro Ακρόπολη)

ΚΟΡΩΠΙ

ΚΟΡΩΠΙ

Το Σωματείο “Αγιοι

Ανάργυροι”, Τράπεζα

Αίματος Κορωπίου θα

πραγματοποιήσει εθε-

λοντική αιμοδοσία στις

24 Φεβρουαρίου από

10.00 έως 14.00 στο

Πνευματικό Κέντρο

(Πεζόδρομος) ΟΤΕ στο

Κορωπί.

Οι Ροταρυ Κορωπίου

κόβουν πίτα

Ο Ροταριανός Ομιλος Κο-

ρωπίου, οργανώνει εκδή-

λωση κοπής πίτας, την Πα-

ρασκευή 15 Φεβρουαρίου

στις 9μ.μ. στο κέντρο “Φι-

λία” (34χλμ. Λ. Αθηνών-

Σουνίου).

ΠΑΛΛΗΝΗ

Χορό με το Σύλλογο

Αγίας Μαρίνας

Ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος Αγίας Μαρίνας Κορω-

πίου, διοργανώνει Απο-

κριάτικο χορό στο κέντρο

“Κυρα Ελλη”, στη Λεω-

φόρο Λαυρίου στην Παια-

νία (έναντι Jumbo), την

Παρασκευή 22 Φεβρουα-

ρίου στις 9μ.,μ.

Tηλέφωνα επικοινωνίας

22910 90356 -

6936596756

Ελληνική ταινία εποχής, παρα-

γωγής 2007, σε σκηνοθεσία

Γιάννη Σμαραγδή. Παίζουν: Νικ

'Ασντον, Χουάν Ντιέγκο Μπό-

το, Λάκης Λαζόπουλος, Λάγια

Μαρούλ, Δήμητρα Ματσούκα.

Διάρκεια: 119’

προβολή: 19.15

Έπειτα από παράκληση πολλών

από εσάς, που ίσως δεν προλάβα-

τε την 1η προβολή ή θέλετε να

απολαύσετε ξανά την επική βιο-

γραφία, ο κινηματογράφος Άρτε-

μις, φιλοξενεί ξανά το El Greco…

Υπόθεση: Πρόκειται για την

επική ιστορία του ασυμβίβα-

στου καλλιτέχνη και μαχητή

για την ελευθερία Δομίνικου

Θεοτοκόπουλου, γνωστό στον

κόσμο ως «El Greco».   

Τα  Διοικητικά Συμβούλια

τριών Συλλόγών της Παλ-

λήνης οργανώνουν για

πρώτη φορά από κοινού,

την  ετήσια χοροεσπερίδα

τους  το Σάββατο 16 Φε-

βρουαρίου στην κοσμική

ταβέρνα «Ο Φωτογρά-

φος» (οδός Αγ. Μαρίνας

3) στην  Παιανία.

Σύλλογοι:  Εργατικών κα-

τοικιών 1 «1ης Μάη»

Κατοίκων Λουτρού

«Ο Άγιος  Δημήτριος»

Εργατικών κατοικιών

«Γρηγόρης  Λαμπράκης»

Προσκλήσεις θα βρείτε

στα Δ.Σ. των συλλόγων.

«ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ» 
ΘΕΑΤΡΟ  ΑΛΕΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ (πρώην Ριάλτο)

Κυψέλης  54, Αθήνα - Τηλέφωνο : 210 – 8827000 

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου πρωταγωνι-

στούν στο έργο του Μπέρναρντ Σλέηντ «Κάθε χρόνο ίδια μέρα»

στο θέατρο «Αλέκος Αλεξανδράκης» (πρώην Ριάλτο). Μία μεγά-

λη επιτυχία του ζεύγους Αλεξανδράκη – Γαληνέα επιστρέφει στη

σκηνή με τους δύο ηθοποιούς και τη σκηνοθετική υπογραφή του

Κώστα Αρζόγλου.
Ο Σλέηντ χειρίζεται με μεγάλη μαεστρία τις ανθρώπινες σχέσεις -οικογε-

νειακές, φιλικές, ερωτικές – και τα πράγματα που συμβαίνουν κάθε ώρα και

στιγμή στη καθημερινή μας ζωή. Καταφέρνει να μας μεταφέρει στιγμές κω-

μικές και τραγικές, στιγμές που θα θέλαμε να είναι δικές μας..

Η μετάφραση είναι του Μιχάλη Παπαμιχάλη, τα σκηνικά – κοστούμια της

παράστασης έχει αναλάβει ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Τετάρτη & Κυριακή: 7. 00 μ.μ. - Πέμπτη, Παρασκευή : 9.00 μ.μ.,

Σάββατο: 6. 00 & 9. 00 μ.μ.

El Greco…
Κινηματογράφος Άρτεμις - Νέα Μάκρη
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Στρέφοντας το ενδιαφέρον του στη νεοελληνική λογοτε-
χνία, το Megaron Plus παρουσιάζει στο κοινό του έξι πολυ-
διαβασμένους Νεοέλληνες συγγραφείς σε μία ανοιχτή συ-
ζήτηση υπό τον γενικό τίτλο «6 συγγραφείς ανοίγουν τα
χαρτιά τους».
Την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα συντονίσει ο
Γιάννης Μπασκόζος, δημοσιογράφος και διευθυντής του
περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ. Οι έξι συγγραφείς που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Megaron Plus, είναι ο Θανάσης Βαλτι-
νός, ο Φίλιππος Δρακονταειδής, ο Νίκος Θέμελης, ο Τάκης
Θεοδωρόπουλος, ο Μένης Κουμανταρέας και ο Κώστας
Μουρσελάς. 

Ο Θανάσης Βαλτινός έχει γράψει διηγήματα, μυθιστορήμα-
τα και σενάρια για τον κινηματογράφο. Δύο από τα γνωστότε-

ρα βιβλία του που μεταφράστηκαν στο εξωτερικό είναι το «Συναξά-

ρι Ανδρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο πρώτο: Αμερική» (εκδ. Εστία) και «Η

Κάθοδος των εννιά» (εκδ. Εστία). Στο πρώτο, το οποίο πρωτοδημο-

σιεύτηκε το 1964 στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» και έχει μεταφρα-

στεί στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα σουηδικά, διαβάζουμε τις πε-

ριπέτειες ενός πάμπτωχου Πελοποννήσιου αγρότη, ο οποίος στις

αρχές του 20ού αιώνα επιχειρεί να εγκατασταθεί σαν λαθρομετα-

νάστης στη Γη της Επαγγελίας, την Αμερική.  
«Το έργο του Θανάση Βαλτινού ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της εθνικότητάς
του. Είναι πάνω απ’ όλα ένας ύμνος στον αγώνα του ανθρώπου – ακόμη και
αν είναι μάταιος… Στο κείμενο αυτό, διαγράφεται ολοφάνερα αυτή η γλωσ-
σική αμεσότητα και η οικονομία εκφραστικών μέσων, που κάνει το έργο του
Βαλτινού μοναδικό», γράφει το1998 στη γαλλική «Le Monde» η δημοσιογρά-
φος και κριτικός βιβλίου Florence Noiville. 

Ο Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής είναι πεζογράφος, δοκιμιο-
γράφος και μεταφραστής. Εμφανίστηκε στα γράμματα το
1962 και έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, νουβέλες και
συλλογές διηγημάτων. 
Το δοκιμιακό έργο του αναφέρεται σε σύγχρονα προβλήματα, όπως

η πολιτική του τρόμου στον 20ο αιώνα («Ο Φεβρουάριος αιών»), η

εξέλιξη της λογοτεχνίας από την Αναγέννηση ως τις μέρες μας

(«Παραμύθι της λογοτεχνίας»), οι αλλαγές που κομίζει η τεχνολο-

γία στην αντίληψη της προσωπικής και συλλογικής μνήμης («Μνή-

μη και μνήμη»).

Ο Νίκος Θέμελης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε νο-

μικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά το

στρατιωτικό του συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, όπου το

1975 έκανε το διδακτορικό του σε θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Eκανε την εμφάνισή του στη νεοελληνική πεζογραφία πολύ πρό-

σφατα, μόλις το 1998

Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954.
Εργάστηκε επί σειρά ετών σαν δημοσιογράφος και υπήρξε
ο πρώτος διευθυντής σύνταξης του πολιτιστικού περιοδικού
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ, που εξέδιδε ο Μάνος Χατζιδάκις. Το μυθιστό-
ρημά του «Η δύναμη του σκοτεινού θεού» τιμήθηκε το 1999
με το βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της
Ακαδημίας Αθηνών.  

Ο Μένης Κουμανταρέας εμφανίστηκε στα γράμματα το
1961, με μεταφράσεις Μοράβια, Χέμινγουαιη, Τζόυς, στο
περιοδικό «Ταχυδρόμος». Το 1962 εκδόθηκε η πρώτη του
συλλογή διηγημάτων. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διη-
γήματος (1967 για το «Αρμένισμα»), το Κρατικό Βραβείο
Μυθιστορήματος (1975 για τη «Βιοτεχνία υαλικών»), και το
Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1997 για τη συλλογή «Η
μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω». 

Ο Κώστας Μουρσελάς γεννήθηκε στον Πειραιά. Αφοσιώνε-
ται ολοκληρωτικά – και επαγγελματικά – στη συγγραφή: θέ-
ατρο, τηλεόραση, σενάριο, δημοσιογραφία, δοκίμιο, πεζο-
γραφία. 

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 6μ.μ.

Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης αρχίζει μισή ώρα νωρίτερα

6 εκπρόσωποι της
νεοελληνικής 
λογοτεχνίας 

στο Μέγαρο Μουσικής
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, 7μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

H Γιούλη Φαρατζή, εγκαινίασε

πρόσφατα την Art Gallery “Υδρο-

χόος” στη Σαρωνίδα, που λει-

τουργεί σαν μόνιμη έκθεση των

έργων της. Η ζωγράφος ασχολεί-

ται με όλα τα θέματα. Υπάρχουν

προσωπογραφίες αναγεννησια-

κές, πίνακες εμπνευσμένοι από

την ελληνική αρχαιότητα και το

κλασσικό μπαλλέτο. Αγαπάει τα

χρώμτα και το φως που ζωντα-

νεύουν τους πίνακές της και σε

ταξιδεύουν...

Από την πρώτη φορά που είδα έργα
της Γιούλης Φαρατζή, η προσοχή μου
κεντρίστηκε. Αυτή η υπέροχη γκάμα
χρωμάτων στα έργα, τα κάνει να κα-
τέχονται όλα τους απ’ αυτή την ασί-
γαστη επιθυμία να απεικονίσουν μια
ιδανική πραγματικότητα. Γι’ αυτό και
η τέχνη της ονομάζεται 
Ιδανικός ρεαλισμός

Υπάρχουν στοιχεία από τον εξπρε-
σιονισμό στα χρώματα, αλλά το σχέ-
διο έχει τη φινέτσα της κλασικής τέ-
χνης.
Η Γιούλη πιστεύει πως η τέχνη πρέ-
πει να είναι δυναμική και όχι στατική,

να εκφράζει ένα θρησκευτικό συναί-
σθημα για τη ζωή και όχι να καταγρά-
φει απλώς τα φευγαλέα αισθήματα
της στιγμής. Αυτό απεικονίζεται στα
έργα της, που φαίνεται να έχουν μια
αέναη χορευτική κίνηση, ενώ μουσι-
κή αρμονία γεννιέται στ’ αυτιά του

θεατή καθώς τα παρατηρεί.
Η πορεία της ζωγράφου που την οδή-
γησε έπειτα από συστηματική αναζή-
τηση, στην ολοκλήρωσή της, ήταν
εντυπωσιακή.
Η ζωγραφική είναι εκείνη που την κά-
νει να υλοποιεί τη λέξη ελευθερία. Τα
χρώματά της μας δίνουν μια αρμονι-
κή καθαρή τέχνη, που είναι για κάθε
πνευματικά ή σωματικά εργαζόμενο,
ένα ευεργετικό καταπραϋντικό στη
ζωή του.
Θέαμτα εμπνευσμένα από την ελλη-
νική αρχαιότητα, αναδημιουργίες της
ζωγράφου εκστασιάζουν με την λάμ-
ψη τους.
Μάριος Αγγελόπουλος 1993

Ζωγράφος-Σκηνογράφος

Η Γιούλη Φαρατζή γεννήθηκε

στην Αθήνα. Αριστούχος μαθή-

τρια στο γυμνάσιο, σπούδασε αρ-

χτεκτονική, ζωγραφική και συγ-

χρόνως οικονομικά στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών.

Τελειοποιήθηκε στο Παρίσι, με

εργασίες της για την αναγέννηση

και στην Ιπανία με μελέτες πάνω

στο έργο του El Greco.

Χορευτική κίνηση και μουσική και ποίηση

στα έργα της Γιούλης Ρήττας Φαρατζή

Ήρθε στην Ελλάδα η πρώτη βιωματι-

κή έκθεση. Η δύναμη του μυαλού.

Μάθετε πώς λειτουργεί ο εγκέφα-

λός μας. Μνήμη, ταχύτητα, ισορρο-

πία, παρατηρητικότητα, αισθήσεις,

λειτουργίες που ρυθμίζονται από το

μυαλό μας. Μπορούμε με τη σκέψη

μας να ελέγξουμε τον πόνο; Κοιμό-

μαστε καλά το βράδυ; Οι αισθήσεις

μας, μάς λένε πάντα την αλήθεια; 

Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσου-

με το πιο θαυμαστό όργανο στο σύ-

μπαν: τον ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, με

εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό χα-

ρακτήρα. 

Χωρίζεται σε τρία μέρη:

1. Αυτός είναι ο εγκέφαλός σου:

Σου δίνει επιστημονικές πληροφο-

ρίες για την λειτουργία του και έχεις

την ευκαιρία να δεις έναν πραγματι-

κό εγκέφαλο. 

2. Ο Σκεπτόμενος εγκέφαλος: μνή-

μη, ταχύτητα, ισορροπία, πόνος, διά-

φορα τεστ που θα σε εκπλήξουν. 

3. Ο εγκέφαλος κινεί το σώμα: Μπο-

ρείς να «κοροϊδέψεις» το μυαλό

σου; Να στρίβεις δεξιά αλλά να πη-

γαίνεις αριστερά…;

Αξίζει μία επίσκεψη στο πολιτιστικό

κέντρο «Ελληνικός Κόσμος», Πειραι-

ώς 254, Ταύρος (είσοδος Γ΄, οδός Πο-

λυκράτους, κτίριο 56). Η έκθεση θα

διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου.

Προετοιμαστείτε να διαθέσετε αρκε-

τό χρόνο για να την βιώσετε όλη. 

Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, έχει

ειδικές τιμές για φοιτητές και

γκρουπ σχολείων. Τηλ. Επικοινωνίας

και κρατήσεων: 210-9834776,

2545600

Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΞΟΧΗ”

Γενική Συνέλευση και Πίτα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Εξοχή”

θα κόψει την παραδοσιακή πίτα, την

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις

11π.μ. στην Πνευματική Εστία του

Δήμου Βούλας.

Παράλληλα θα πραγματοποιήσει

Ετήσια Γενική Συνέλευση και αρχαι-

ρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητι-

κού Συμβουλίου.

THE BRAIN

Αφού περιηγη-

θείτε, μπορείτε

να ...φωτογρα-

φηθείτε με τον

Αϊνστάιν ή

όποια άλλη προ-

σωπικότητα επι-

θυμείτε.
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Ήμουν φοιτητής, όταν εκεί στη σκοτεινή γωνιά

του Εθνικού κήπου, παρακολούθησα για πρώτη

φορά την τραγωδία του  Άγγελου Σικελιανού :

«Ο Χριστός λυόμενος, ή όπως παρουσιάστηκε

«ο Θάνατος του Διγενή» Ακρίτα.  Με είχε συ-

νεπάρει, η βροντερή φωνή του  Χατζίσκου,  με

συμπρωταγωνίστρια - αν θυμάμαι καλά -την Τι-

τίκα Νικηφοράκη  να φέρει το βάρος του έργου

και στο βάθος στο σκηνικό, τον Σαμψών  ζω-

γραφισμένο να σπρώχνει τις κολώνες, του να-

ού και να γκρεμίζει το ναό μετά των αλλοφύ-

λων.

Στην παράσταση  καταγγέλλονταν  φοβερά

πράγματα.  Πράγματα που εγένοντο εκείνη

την εποχή αλλά και εξακολουθούν να γίνονται

ακόμη και σήμερα. Αγώνες και δολοπλοκίες

στο βωμό της  εξουσίας, που καταπατά κάθε

ιερό και όσιο στο όνομα του υλικού κέρδους.

Και που δυστυχώς σε εξακολουθητική συνέ-

χεια  παρουσιάζονται και σήμερα.

Την άλλη μέρα έτρεξα στα βιβλιοπωλεία να

αγοράσω το κείμενο. Βρήκα την Τραγωδία του

“Διγενή” σε   έκδοση   του  Γαλλικού Ινστιτού-

του Αθηνών,   με πρόλογο και σχόλια του

Οκταβίου Μερλιέ,  διευθυντή του ινστιτούτου

και  καθιερωμένου μεγάλου φιλελληνιστή και

μελετητή της Γραμματείας των αρχαίων προ-

γόνων. 

Στην  παρούσα ιστορία, η βυζαντινή εξουσία,

βασιλική και θρησκευτική  καθώς  υπερμαχό-

νται για την κλυδωνιζόμενη επιβίωση  της ορ-

θοδοξίας, βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση σύ-

γκρουσης με τους “αιρετικούς”  Παυλικιανούς,

που ακολουθουν τις επιταγές του αποστόλου

Παύλου, της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας.

Ό,τι  ξέρουμε για την Παυλικιανή αίρεση,  το

ξέρουμε   σχεδόν  αποκλειστι-

κά, από τα κείμενα που την πο-

λέμησαν,  γεμάτα θρησκόληπτο

φανατισμό. 

Από  κείμενα,  που προέρχονται

είτε από τον Φώτιο, τον Πα-

τριάρχη, είτε από την Άννα την

Κομνηνή, είτε από τον Ζιγαβη-

νό, είτε από όσους  ασχολήθη-

καν και που  ανεξαίρετα όλοι,

ανήκουν  στην ορθόδοξη  και αντίπαλη παρά-

ταξη (Οκτάβιος Μερλιέ). Από αυτή την δογμα-

τική παράταξη, που προσπαθώντας  να επιτύ-

χει και διατηρήσει  την ενότητα της,  απομά-

κρυνε ασυναίσθητα, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα

του Χριστού.  Αυτό   βοήθησε ασφαλώς με τον

καιρό,  να υποταχθεί η Εκκλησία  στο Κράτος,

ώστε ο Πνεύμα που προοιωνιζόταν να υπηρε-

τήσει τις θείες επιταγές, να γίνει αντίθετα θε-

οκρατικό, ιμπεριαλιστικό και κληροκρατικό.

(Οκτ. Μερλιέ). Έτσι  όλα τα αιτήματα, που  η

αυθόρμητη  λαϊκή θρησκευτικότητα περικλείει

πνίγηκαν από την οργανωμένη επαγγελματική

θρησκευτικότητα, σε ένα θεοκρατικό καισαρι-

σμό, οδηγώντας στο δρόμο της αντίθεσης.

Στην αίρεση των Παυλικιανών –από ό,τι βρήκα

γραμμένο - φαίνεται  να διατυπώνεται η θέση,

ότι επιζητείται να ξεσκεπαστεί η καθολική αλή-

θεια  και η τέλεια Χάρη του Ευαγγελίου. Τα πε-

ρισσότερα  υπέρ και κατά, της αίρεσης, θα πρέ-

πει να αναζητηθούν από τους ειδήμονες μελε-

τητές  της επιστήμης της θεολογίας και  τα πε-

ραιτέρω, δεν είναι το αντικείμενο του άρθρου

και πόρω απέχουν του σκοπού του γράφοντος,

που τον κρατούν άλλωστε και  τελείως αδιά-

φορο.  Θα περιοριστώ στην ουσία του πράγμα-

τος  και  φυσικά όχι την θεολογική τοιαύτη. Ο

αυτοκράτορας του  Βυζαντίου ο  Βασίλειος  ο

Α΄, ο Μακεδών (867-886), αφού δολοφόνησε

τον συναυτοκράτορα του  Μιχαήλ  Γ΄ , έγινε ο

ίδιος σφετεριστής του θρόνου αυτοκράτορας.

Προηγουμένως, είχε φροντίσει να τον χαρα-

κτηρίσει ως “Μέθύστακα”(;) και να του προσά-

ψει τον τίτλο στην ιστορία.

Ο βυζαντινολόγος Diehl, γράφει για τον Βα-

σίλειο,  ότι ήταν σκληρός και  αδίστακτος. Ο

Βασίλειος λοιπόν,  επισκέπτεται τον Διγενή

στα λημέρια του, προς συνετισμό και  με σκο-

πό να τον επαναφέρει στη δογματική ορθοδο-

ξία. Μαζί του και   συνοδεία  ο Πατριάρχης Φώ-

τιος -  μεγάλη θρησκευτική φυσιογνωμία -  ο

οποίος στην αρχή,  όταν ο  Βασίλειος δολοφό-

νησε τον Μιχαήλ εξανέστη αλλά και γι’ αυτό

τον διώξανε. Άργότερα όμως μετανόησε, προ-

σκύνησε στο αυτοκρατορικό σανδάλι “όπως

συνηθιζόταν” και ανανήψας  εθνικά επαναφέρ-

θηκε στον πατριαρχικό θρόνο -σαν ανταμοιβή

της υποταγής του. Και νάτος τώρα μαζί με τον

Βασίλειο υπέρμαχοι της ορθοδοξίας, επιτιμη-

τές του Διγενή. 

Ο Διγενής έχει υπερήφανη  γλώσσα. Στην αρ-

χή του έργου, αντιμετωπίζει και πείθει τον εξο-

μολογητή του, Ιλαρίωνα:

«Ότι αυτός δεν έντυσε  τον λόγο του θεού -το

τετραβάγγελο -στο χρυσάφι  για να βάζει τους

πιστούς να  προσκυνούν δήθεν το Άγιο το

Πνεύμα, αλλά στην πραγματικότητα το ίδιο

χρυσάφι και μαζί και το χέρι του δεσπότη. Αυ-

τός θέλει το Χριστό  λεύτερο. Έξω  από το

σταυρό του μαρτυρίου».

« Ένα Χριστό, που όπως λέγει αργότερα στον

Βασίλειο, τον θέλει  να ανασταίνεται  και η

γιορτή της Ανάστασης Του να είναι Πάσχα χα-

ράς όλων των λαών και όλων των κατατρεγμέ-

νων μας»

«Πάσχα πλατύ, Πάσχα τρανό,  σαν την καρδιά μας.

Πάσχα για φίλους, Πάσχα για εχθρούς, Πάσχα
για όλους.
Εδώ είναι Πάσχα και το θέλομε ως το τέλος

Πάσχα! 

Πολύ αλήθεια ντρέπομαι  μια τέτοια νίκη». 

Ελέχθησαν πολλά σκληρά. Και με πολύ σκλη-

ρή  γλώσσα. 

Ο Μερλιέ εγκωμιάζει την στάση   του Ακρίτα

και  τηρεί  θέση εναντια στη βασιλική κα θρη-

σκευτική εξουσία. 

Τη βασιλική και θρησκευτική, που δεν έχει  το

τρίτο της πόδι,  το πόδι του σημερινού δημο-

σιογραφικού κατεστημένου,  για να στήσει τον

τρίποδα της ανομίας.

Σήμερα αυτός ο τρίποδας,  καλά στημένος κυ-

ριαρχεί  στην καθημερινότητα μας. Και με το

ένα του πόδι, οι επαγγελματίες της θρησκείας,

προσπαθουν να σπιλώσουν πρώτα τη δική τους

εικόνα,  αλλά και με ανόσιες κινήσεις και την

εικόνα του εκλιπόντος  θρησκευτικού ηγέτη,

συνηγορούντος και σε αυτό και του Φαναριού,

δια του απεσταλμένου του  των νέων χωρών.

Ο λαός έδωσε την απάντηση. Με πάθος  και

όχι καθοδηγούμενος,  συνόδευσε αυτόκλητα,

χωρίς να κλάψει αλλά χειροκροτώντας και

εκτός ναού στην τελευταία πορεία  τον Χρι-

στόδουλο. 

Δέχτηκε και συγχώρεσε την οποιαδήποτε αν-

θρώπινη αδυναμία του. Νέοι, νέοι και νέοι -και

αυτό είναι το εντυπωσιακό- έσπασαν το φράγ-

μα της συνήθους  ηλικιακής συμμετοχής, σε

παρόμοιες  περιπτώσεις. 

Αναγνώρισαν   στο πρόσωπο του εκλιπόντος

τον ηγέτη και  την  προσπάθεια που έκανε να

μιλήσει  στην ψυχή τους. Κι αυτό έγινε αποδε-

κτό  και παραδεκτό και από εμάς, που κατά και-

ρούς τον  ψέγαμε ορθά ή λανθασμένα για τις

συμπεριφορές του, και από εκείνους που  του

άναβαν λιβανωτούς- ιδιοτελείς ή όχι -στο πε-

ρασμά του. 

Ο Χριστόδουλος έγινε αποδεκτός από όλους.

Την  υστεροφημία του  την κέρδισε μόνος του.

Τα άλλα είναι κουβέντες για φτηνή  κατανά-

λωση. Και την ιστορία του δεν τη έγραψε ο νι-

κητής στα μέτρα του. Την έγραψε ο λαός. Για-

τί  ήθελε  το Χριστό, λελυμένο, λεύτερο,  στην

ορθή ορθοδοξία, κοντά στο λαό,  μαζί με το

λαό, δίπλα  στο λαό. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου       

Ο Χριστός λυόμενος

Σεμινάρια εκπαίδευσης

τεχνολογίας τροφίμων

από τη Νομαρχία

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και η Διεύθυνση Γε-

ωργίας Ανατολικής Αττικής  (Τμήμα Αγροτικής Οι-

κιακής Οικονομίας) διοργανώνουν βραχείας διάρκει-

ας σεμινάρια εκπαίδευσης στην τεχνολογία τροφί-

μων στις 12 και 14 Φεβρουαρίου στον Γέρακα, στο

κτήριο του Δημαρχείου, από 09:30 έως 12:30. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για τις 12 Φεβρουαρίου

οδηγίες για την μεταποίηση εποχιακών φρούτων και

λαχανικών και την παρασκευή μαρμελάδας, ενώ

στις 14 Φεβρουαρίου θα γίνει επίδειξη της τεχνικής

μεταποίησης εποχιακών φρούτων με σύγχρονες με-

θόδους σε κομφιτούρες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλεί-

τε στο 2106032986

Χ.Ο.Ν. ΧΟΡΩΔΙΑ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

Πανελλήνιος Διαγωνισμός 2008

Προκήρυξη Πανελλήνιων Διαγωνισμών 2008 οργανώνει η

Χορωδία ορχήστρα Νέων Χ.Ο.Ν. από 6-13 Απριλίου.

Α’ Διαγωνισμοί 7-25 ετών και 35 Διπλωματούχοι

l Πιάνου - Αρμόνιου - Κιθάρας - Βιολιού - Βιολοντσέλου

- παραδοσιακών οργάνων.

l Τραγουδιού (κλασσικού, δημοτικού, Ελαφρού, Μοντέρ-

νου)

l Χορωδιών (Σχολείων, Ωδείων, Πολιτισιτκών Φορέων)

l Πνευστών - Ακκορντεόν - βυζαντινής - εκκλησιαστι-

κής μουσικής

Β’ διαγωνισμοί Ανεξάρτήτου ηλικίας

Σύνθεσης- Ποίησης

l Χορωδίων (Δήμων - Συλλόγων - Οργανισμών - Ωδείων

- ΚΑΠΗ).

l Εκκλησιαστικών - Βυζαντινών - Παραδοσιακών χορωδιών

Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν πληροφορίες

στο τηλέφωνο 210 9835.767 ή στο διαδίκτυο Χ.Ο.Ν.

www.xonhellas.gr

O διαγωνισμός αυτός έχει γίνει θεσμός και ενεργείται

εδώ και 24 χρόνια.

«Η πυροσβεστική δηλαδή που έδωσε την άδεια προφα-
νώς δεν ήξερε, κι εσείς ξέρετε καλύτερα…»

Γρ. Κωσταντέλος

Γρηγόρη, μην εκτίθεσαι έτσι, γιατί ξέρουμε πώς παίρ-

νουν τις άδειες. Το “Σμαράγδι” έχει άδεια μουσικής με

κλειστές πόρτες και παράθυρα, όταν δεν διαθέτει ούτε

πόντο κλειστού χώρου. Τώρα βέβαια θα αποκτήσει αφού

αυθαιρέτως και παρανόμως καταλαμβάνει τετραγωνικά

μέτρα.

«Μην ανησυχείτε κυρία Τσιριγώτη δεν θα συμβεί τίπο-
τα κακό…»

Δημ. Κιούκης

Ο Δημήτρης έχει μιλήσει με την ...Πυθία, και γνωρίζει. 

Αλλά καμιά φορά, οι χρησμοί, δεν διαβάζονται σωστά...

Ξεσηκώθηκε η αίθουσα στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ όταν

ο δήμαρχος Αθηνών Ν. Κακλαμάνης, είπε για τη χωμα-

τερή στη Βραώνα της Κερατέας. Στον αρχαιολογικό χώ-

ρο Οβριόκαστρο δηλαδή, που το βάφτισαν Βραώνι για

να  αποκτήσουμε απώλεια μνήμης.

Ο Δήμαρχος όμως είναι καλά οργανωμένος και παλεύει.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί μας-ελά-

χιστοι δυστυχώς-που αξίζουν τον τίτλο

«ευπατρίδης της Δημοκρατίας». Όπως ο

Σάκης Πεπονής. Ο εμπνευστής του περιλά-

λητου Α.Σ.Ε.Π. Ουδείς διενοήθη ποτέ να

αμφισβητήσει την εντιμότητα των προθέ-

σεων αυτού του ευγενούς και τιμίου πολι-

τικού ανδρός. 

Όμως στο πέρασμα του χρόνου αποδεί-

χθηκε στην πράξη, ότι το νομοθέτημά του

έχει συγκεκριμμένα πεδία εφαρμογής και

δεν αποτελεί πανάκεια. Άσε που με τις

τρύπες που του άνοιξαν οι κατοπινοί χειρι-

στές, θυμίζει περισσότερο τυρί «έμμε-

νταλ» παρά νομοθέτημα. 

Και βέβαια εκεί όπου η ακαταλληλότητά

του απεδείχθη περίτρανα στην πράξη, είναι

οι δήμοι και οι λοιπές βαθμίδες της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Όπου το Α.Σ.Ε.Π. δίνει τη

δυνατότητα στον κάτοικο του Διδυμότει-

χου να προσληφθεί σε κάποιον δήμο του

λεκανοπεδίου Αττικής ή της ευρύτερης πε-

ριφέρειας Θεσσαλονίκης.

Εμφανίζεται δηλαδή το ελληνικό κρά-

τος να αναιρεί δια νόμου άλλους νόμους

του και πάγιες πολιτικές όλων των κυβερ-

νήσεών του. Διότι εδώ και δεκαετίες όλες

οι κυβερνήσεις εξαγγέλουν και εφαρμό-

ζουν μέτρα, κίνητρα και αντικίνητρα για

την καταπολέμηση της αστυφιλίας και της

επακόλουθης ερημώσεως της υπαίθρου.

Και ταυτόχρονα δίνουν μέσω Α.Σ.Ε.Π. το

δικαίωμα στον κάτοικο της Ξάνθης να προ-

σλαμβάνεται π.χ. στον δήμο Γλυφάδας

επειδή συγκεντρώνει περισσότερα μόρια

από τον εξίσου άνεργο συνυποψήφιό του

και κάτοικο του δήμου που διενεργεί τον

διαγωνισμό. Αφήνοντας τον μόνιμο κάτοι-

κο του δήμου να αισθάνεται παρίας στον

τόπο του, με μόνη παρήγορη καταφυγή κά-

ποιες χαιρέκακες σκέψεις για μόρια τινά

πρέποντα εις τινες ή ταλαιπωρούμενα υπό

των κατόχων τους.

Ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους

σε όλο του το απογοητευτικό μεγαλείο.

Έτσι για να μας κάνει ν’ αναρωτιόμαστε

πως είναι δυνατόν, απλά ζητήματα που τα

συλλαμβάνει και τα ελλογικεύει ο νους

ενός πολίτη με γραμματικές γνώσεις Δη-

μοτικού, να μην είναι δυνατόν να τα αντι-

μετωπίσουν οι μεταπτυχιακών περγαμη-

νών πολιτικοί αστέρες μας. Διότι βάσει της

κοινής και μόνης ασφαλούς λογικής θα

έπρεπε οι δήμοι να προκηρύσσουν διαγωνι-

σμούς μέσω Α.Σ.Ε.Π., πρώτα μεταξύ των

δημοτών και κατοίκων τους. Και μόνον

όταν για κάποιες ειδικότητες δεν εκδηλω-

θεί ενδιαφέρον ή κανείς υποψήφιος δεν

διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, τότε

να προκηρύσσεται συμπληρωματικός δια-

γωνισμός, αλλά για κατοίκους του νομού

στον οποίο υπάγεται ο δήμος. 

Από κει και πέρα μιλάμε για ξεσπίτωμα

με όλα τα ευνόητα κοινωνικά και οικονομι-

κά παρεπόμενά του. Μόνο σε δήμους των

παραμεθορίων και όσων άλλων περιοχών

της χώρας αντιμετωπίζουν οξύ δημογραφι-

κό πρόβλημα, θα έπρεπε να δίνεται η δυ-

νατότητα προκηρύξεως πανελλαδικών δια-

γωνισμών μέσω Α.Σ.Ε.Π., αν δεν καλύ-

πτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό με-

ταξύ των κατοίκων τους. Δίνοντας έτσι το

κράτος μία επιπλέον ευκαιρία στους νέους

των ασφυκτικά κατοικημένων αστικών κέ-

ντρων, για εργασία και καλύτερη ζωή στην

όπου Ελλάδος πανέμορφη ύπαιθρο. Και

ταυτόχρονα αιμοδοτώντας με νιάτα κάποι-

ους χειμαζόμενους ακριτικούς τόπους μας,

για να κόψουμε έτσι και την όρεξη ορισμέ-

νων επίβουλων γειτόνων μας.

Ενδεικτικά, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσα μιά μελέτη των επιβαρυνόμενων συ-

γκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, οικονομι-

κών και ενεργειακών παραμέτρων από τις

καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομέ-

νων στους δήμους της Αττικής και του νο-

μού Θεσσαλονίκης, σε αποστάσεις 40 ή και

60 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας

στον τόπο εργασίας και τανάπαλιν. Διότι

λόγω Α.Σ.Ε.Π., ο Μπραχαμιώτης εργάζεται

στον δήμο Νέας Φιλαδελφείας, ο Πειραιώ-

της στο Μαρκόπουλο, ο Κορωπιώτης στο

Αιγάλεω και πάει λέγοντας και κλαίγοντας,

που δυό γαϊδουριών άχυρα δεν είναι ικανοί

να χωρίσουν οι πλήρεις ζόφου και στόμ-

φου κυβερνήτες μας.

Ανερμάτιστο Σύστημα Επιλογής Προσωπικού Α. Σ. Ε. Π.

Καρμανιόλα η είσοδος - έξοδος της Κάτω Βούλας

μετά την εγκατάσταση των γραμμών του ΤΡΑΜ
Κρούει τον κώδωνα, η δημοτική σύμβουλος Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Με περισσότερο ενδιαφέρον στα προ ημε-

ρησίας διατάξεως θέματα εκτυλίχθηκε το

Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας την  Δευτέρα

4 Φεβρουαρίου. 

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη έθεσε τρία θέματα

προ ημερησίας, με πρώτο και πολύ σημα-

ντικό την νέα είσοδο της πόλης και ειδικά

της συνοικίας Ευρυάλης (Πλ. Κρήτης και

Πρ. Πέτρου)  και την ρύθμιση της κυκλοφο-

ρίας.

Η πλατεία Κρήτης για τις ανάγκες λειτουρ-

γίας του Τραμ έπαψε να έχει κυκλική πο-

ρεία. Ετσι  από την μεριά της Γλυφάδας

έγινε διπλής κατευθύνσεως, από και προς

την παραλιακή, με στένεμα του δρόμου και

καμία ορατότητα. 

Είχαμε γράψει και όταν ξεκίνησε τα δρο-

μολόγια το Τραμ για το απαράδεκτο να πε-

ράσουν οι γραμμές μέσα από την πλατεία

καταργώντας την, ενώ αν περνούσαν από

την παραλιακή θα είχαμε αποφύγει πολλά

δεινά.

Δυστυχώς η πόλη στερείται από έναν δήμαρ-

χο που θα είχε έρθει σε συμφωνία με την

ΤΡΑΜ Α.Ε., θα είχε να δει και να διαπραγμα-

τευθεί. Πού είναι ο κόμβος που γινόταν στο

σημείο αυτό της παραλιακής; Αυτό μόνο γόρ-

διος δεσμός μπορεί να λεχθεί, όχι κόμβος.

Και θα θρηνήσουμε θύματα.

Για οποιοδήποτε τροχαίο σας συμβεί, στο

σημείο αυτό, πάντως, να καταγγείλετε το

Δήμο Βούλας, το Δήμο Γλυφάδας και συ-

νακόλουθα την ΤΡΑΜ Α.Ε. που έφτιαξαν

το τερατούργημα.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη περιέγραψε αυτή την

τραγική κατάσταση, πρότεινε δε να  ξανα-

γίνει η πορεία της πλατείας κυκλική είτε

βολεύει την Τραμ Α.Ε. είτε όχι. 

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, της απάντησε

ότι αυτά γίνονται με την ευθύνη του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ και της ΤΡΑΜ Α.Ε. και όχι του Δή-

μου και ότι το κομμάτι που κατεβαίνει στην

Πλ. Κρήτης είναι θέμα ρύθμισης του Δήμου

Γλυφάδας!!

Σ.Σ. Δηλαδή όταν έχτιζε το σπίτι του ο δή-
μαρχος, άφησε το γείτονα να κάνει το σχε-
διασμό και τον κήπο του. Και αν  του έκλει-
νε το δρόμο ο γείτονας, θα τον άφηνε
αδιάφορο;

Ως μωρές παρθένες...
Εκανε τη διαπίστωση βέβαια ότι, «πράγματι
είναι πολύ επικίνδυνο σημείο» και ότι “θα τε-
θούν αυτά τα ζητήματα στην ΤΡΑΜ Α.Ε.”
Κατόπιν εορτής βέβαια· γιατί ποιος ξηλώνει

γραμμές για να αλλάξει τον κόμβο. Ως μω-

ρές παρθένες ερχόμαστε κατόπιν εορτής να

διαπιστώσουμε ότι είναι επικίνδυνο... αντί

να παρέμβουμε πάνω στο σχεδιασμό.

Κλεισμένες με εμπόδια οι

πόρτες κινδύνου στο “Ιωνία”

Την έλλειψη εξόδου κινδύνου στην αίθουσα

Ιωνία επεσήμανε έντονα η Ηλέκτρα Τσιριγώ-

τη στο Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα ιδιαίτε-

ρα επικίνδυνο για ώρα κινδύνου, και δέχθηκε

- θα έλεγα - ειρωνικά σχόλια απο τους αντι-

δήμαρχους Κωνσταντέλλο και Κιούκη. 

Η αίθουσα έχει εξόδους κινδύνου οι οποίες

είναι κλεισμένες – μπλοκαρισμένες(!) με ζαρ-

ντινιέρες και τραπέζια!

Αυτό το διαπιστώσαμε και εμείς, όταν επιχει-

ρήσαμε να βγούμε από την αίθουσα, για να

μην περιμένουμε όλο αυτό τον κόσμο να

βγει. Ετσι βρήκαμε τις πόρτες κλειστές και

τελικά βγήκαμε μέσα από τις τουαλέτες, που

οδηγούν βεβαίως στο διπλανό κατάστημα!
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η στροφή στενεύει και πέφτει το ένα αυτοκίνητο πάνω στο άλλο. Αυτός που κατεβαίνει βέβαια βρί-
σκεται στο ορατότης μηδέν. Το ΤΡΑΜ πρέπει να σφυρίξει...
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Money show, λοιπόν στο Ζάππειο Μέ-

γαρο 2 και 3 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια

ενός ετήσιου θεσμού που απευθύνεται

σε επιχειρηματίες, επενδυτές και επι-

στημονικό δυναμικό οικονομικής κα-

τεύθυνσης, όπου αναπτύχθηκε με ομι-

λίες, προβολές και μεγάλη συμμετοχή.

Την όλη εκδήλωση είχε οργανώσει

για πρώτη φορά η ΜΚΟ «Ευρωπαϊκή

Έκφραση», με εμπνευστή τον καθηγη-

τή Ευρωπαϊκής Πολιτικής Νίκο Γιάννη,

οποίος αποτέλεσε και τον οικοδεσπό-

τη του εν λόγω Forum. Ενας κύκλος 25

εκδηλώσεων, που αφορούσαν την πο-

λιτική, την κοινωνία πολιτών, την τοπι-

κή αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, τη νε-

ολαία, τη γυναίκα, την οικολογία, τα

ευρωπαϊκά θέματα, τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης κλπ., συγκέντρωσε το εν-

διαφέρον αλλά και τη συμμετοχή ση-

μαντικών παραγόντων της πολιτικής,

των ΟΤΑ, κοινωνικών και περιβαλλο-

ντικών φορέων κ.ά.

Συμμετείχαν το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,

οι Δήμοι Κερατέας και Μαραθώνα, με

τους Δημάρχους Στ. Ιατρού και Σπ. Ζα-

γάρη, η Κοινότητα Καλάμου και άλλοι.

Money Show στο Ζάππειο «ΦΟΡΟΥΜ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Ενα πολυσυνέδριο με Επιχειρηματίες, Επενδυτές και Επιστημονικό δυναμικό 
Ελληνες και ξένοι σε ένα πλούσιο διήμερο

Και η Κερατέα

Την Κυριακή το μεσημέρι (12:30 – 14:00) συμμετείχε

μεταξύ των άλλων και ο Δήμος Κερατέας. Ο Δήμαρ-

χος Σταύρος Ιατρού μίλησε διεξοδικά με θέμα:

«Επενδύσεις στην Προστασία Περιβάλλοντος. Πό-
σο αξιόπιστες είναι οι επιλογές Ελλάδας – Ε.Ε.: Το
παράδειγμα των εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Απορριμμάτων στην Αττική».

Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια εντάσσεται στο συ-

νεχή αγώνα του Δήμου Κερατέας, ώστε να μην

εγκατασταθεί ΧΥΤΑ στον αρχαιολογικό χώρο του

Οβριοκάστρου.

Και ο Μαραθώνας

«Ο Μαραθώνας της Ευρώπης» ήταν το θέμα που

ανέπτυξε ο Δήμος Μαραθώνα με το Δήμαρχο Σπύρο

Ζάγαρη και επιστήμονες της περιοχής. Ο Δήμαρχος

μίλησε με θέμα: «Ο Μαραθώνας της Ευρώπης και οι
νέες προοπτικές».

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Δήμαρ-

χος Σπύρος Ζαγάρης, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή

έκφραση και τον   Νίκο Γιαννή για την ευκαιρία, να

προβληθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι προβλη-

ματισμοί για την ανάπτυξη του Μαραθώνα έκλεισε

με το σύνθημα: «όλοι μας πρέπει να έχουμε πανευ-
ρωπαϊκή σκέψη και τοπική δράση»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΡΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούνται οι Φίλοι και τα Μέλη του Κινήματος τη Δευτέ-

ρα, στις 11 του Φλεβάρη και ώρα 18.00 στο Cafe come

stai (Αφροδίτης 20 & Σερίφου), στη Βάρκιζα με θέματα:

– Προσυνεδριακός Διάλογος (Καταστατικό και Πολιτικές

θέσεις).

– Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (για τη διαδικασία

ανάδειξης Αντιπρσώπων για το Συνέδριο) 

– Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή στο Συνέ-

δριο (έως 17 Φλεβάρη).

Τονίζεται το Ασυμβίβαστο Μέλους της Εφορευτικής

Επιτροπής και Υποψήφιου Αντιπροσώπου.

για τη Συντονιστική Επιτροπή

Δήμητρα Σουτόγλου Νίκος Κουρουνάκος

Γραμματέας Αναπλ. Γραμματέας

6946 602918 6948 176265

«Δημοσιοποίηση της Νέας Μεταρ-

ρυθμιστικής Συνθήκης: Ο νέος 

ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων»

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ. Μάκης Βορίδης συμμετεί-

χε στην συζήτηση με θέμα: «Δημοσιοποίηση της Νέας Με-

ταρρυθμιστικής Συνθήκης: Ο νέος ρόλος των Εθνικών Κοι-

νοβουλίων». Την εκδήλωση διοργάνωσε η Β΄ Αντιπρόεδρος

της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υπο-

θέσεων Έλσα Παπαδημητρίου και τίμησε με την παρουσία

του και ο πρόεδρος της Βουλής  Γ. Σιούφας, ο οποίος απηύ-

θυνε και χαιρετισμό. Στην εκδήλωση, μίλησαν ακόμη ο Μαρ-

γαρίτης Σχοινάς ευρωβουλευτής Ν.Δ. και ο Ντίνος Βρεττός

βουλευτής ΠΑΣΟΚ.  

Στην ομιλία του, ο Μ. Βορίδης τόνισε ότι με τη Συνθήκη της

Λισαβόνας έχουμε περαιτέρω μείωση της εθνικής κυριαρ-

χίας, η οποία επιχειρείται να συμψηφιστεί με την αναβάθμι-

ση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων, στα πλαίσια της

θέσπισης νομοθετικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επανέλαβε την πάγια θέση του ΛΑ.Ο.Σ. για την διεξαγωγή

δημοψηφίσματος, προκειμένου να γίνει δεκτή η Συνθήκη από

το λαό. Αναφέρθηκε επίσης στην κατάργηση σε ορισμένες

περιπτώσεις του βέτο από τη νέα Συνθήκη, η οποία δεν δια-

σφαλίζει αποτελεσματικά το εθνικό συμφέρον. 

Ο Μ. Βορίδης κατέληξε λέγοντας ότι πάντως σε κάθε περί-

πτωση και στο βαθμό που η Συνθήκη υπερψηφιστεί από το

Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν οι

όποιες δυνατότητες παρέχονται από τη Συνθήκη στα Εθνικά

Κοινοβούλια. 

“ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ”

Με στόχο την κοινωνική διάσταση

της επιχειρηματικότητας

Στις εργασίες και τα roundtables συμμετείχαν ο υφυπουργός

Ανάπτυξης  Χρήστος Φώλιας, ο υπουργός Παιδείας  Ευρυπίδης

Στυλιανίδης, ο υφυπουργός Παιδείας Σπύρος Ταλιαδούρος,

βουλευτές κ.ά.

Το διήμερο fοrum έκλεισε με την εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Έκ-

φρασης «ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ- ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» με  συ-

ντονιστή τον  Νίκο Γιάννη και ομιλητές τον υφυπουργό Παιδείας

και Θρησκευμάτων Σπ. Tαλιαδούρο, τον   Βασίλη Σκρόνια οικο-

νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών, την  Έλενα Κου-

ντουρά πρώην βουλευτή, την Μαρία Μενδρινού καθηγήτρια

Παν/μίου και τον  Χάρη Παπασωτηρίου, καθηγητή Παντείου

Παν/μίου και πρόεδρο της «Ευρωπαϊκής Έκφρασης». 

Οι ομιλητές, ο καθένας από την σκοπιά του, παρουσίασαν το

προφίλ του Έλληνα πολίτη και τις ιδιαιτερότητές του, σε σχέση

με την κοινή συνύπαρξη με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Έ. 

Στην παρέμβασή του ο Ν. Γιάννης, περιέγραψε εν συντομία κά-

ποια από τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής κοινωνίας, όπως την

απαξίωση της ατομικής ευθύνης και την –τις περισσότερες φο-

ρές- ανυπαρξία της συμμετοχικότητας, την απουσία οργάνωσης

στην καθημερινότητα, τον προσανατολισμό του Έλληνα μόνο

στα δικαιώματα και όχι στις υποχρεώσεις. 

Δεν παρέλειψε όμως να επισημάνει και την πρόοδο που έχει συ-

ντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα συμμετέχει ως ισό-

τιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Ο Ν. Γιάννης αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, μίλησε για

«λίφτινγκ» και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η κοινοβουλευ-

τική δημοκρατία.  Παρουσίασε και άλλες προτάσεις που είχε δια-

τυπώσει και ως υποψήφιος βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής

στις τελευταίες εκλογές. 

Το διήμερο Forum στο Ζάππειο ήταν αναμφισβήτητα μια προ-

σπάθεια που εντυπωσίασε με το υψηλό επίπεδο των εκδηλώσε-

ων και των ομιλιών κερδίζοντας το ενδιαφέρον 20.000 και πλέον

επισκεπτών!
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Μπαταρίες!

Αλήθεια τι τις κάνετε τις μπαταρίες όταν αυτές

αδειάσουν; 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πωλούνται 100 εκατομ-

μύρια μπαταρίες! Έως και 20% αυτών των μπατα-

ριών περιέχουν υδράργυρο, ένα υλικό που προκα-

λεί νευρολογικές διαταραχές, θάνατο, τύφλωση.

Αν πεταχτούν στα σκουπίδια, αν και μικροσκοπικές,

οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγι-

στη καταστροφή καθώς περιέχουν το εξαιρετικά

επικίνδυνο κάδμιο και σειρά τοξικών ουσιών. Φτάνει

μόνο να σκεφτούμε ότι μια μπαταρία είναι αρκετή

να μολύνει ένα κυβικό μέτρο χώμα και 400 κυβικά

μέτρα νερού!

Αν και η ανακύκλωση μπαταριών δεν αποδίδει άμε-

σα οικονομικά, μας προστατεύει από πολλούς κιν-

δύνους. 

ΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Στελεχώνεται η Δημοτική

Αστυνομία της Παλλήνης

Μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και

την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου προωθείται η πρόσληψη επιπλέον μόνιμου

προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, που σήμε-

ρα στελεχώνει ένας μόνο υπάλληλος.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυ-

ξης Γιώργος Βλάχος συ-

ναντήθηκε με κλιμάκιο

του Τομέα  Ανάπτυξης του

ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής

τους  Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

(πρώην Υπουργό) και

τους βουλευτές  Απ. Κα-

τσιφάρα και Γ. Διαμαντίδη

και συζήτησαν θέματα

που αφορούν την αγορά.

Ο Υφυπουργός Γ. Βλάχος συνομιλεί με κλιμάκιο του

ΠΑΣΟΚ για τα προβλήματα στην αγορά
Ο βουλευτής  ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ δηλώνει επί 

συκοφαντικού δημοσιεύματος 

Δελτίο Τύπου λάβαμε από το βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. Μάκη Βορίδη, αναφερόμενο σε πρόσφατο

δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» (4/2/2008), και δηλώνει: 

«Είναι αστείο να υπογραμμίσω ότι είμαι και θα παραμείνω βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. στοιχισμένος
στον σκληρό αγώνα που δίδει ο πρόεδρος του Γ.Καρατζαφέρης. Ίσως δε, θα
ήταν ανάξιες σχολιασμού «φήμες», ειδικά όταν η συντάκτης του συγκεκρι-
μένου δημοσιεύματος δεν μπαίνει καν στο κόπο να τις επαληθεύσει. 
Όμως επειδή τίποτε δεν είναι τυχαίο και «αθώο», θα πρέπει να επισημανθεί
ότι τα σωσίβια που ρίχνει η Νέα Δημοκρατία για να βγει στην επιφάνεια του
βούρκου που βουλιάζει δεν θα τα βρει στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. 
Έχουν φθάσει κάποιοι σε τέτοιο βαθμό πανικού και δεν διστάζουν να εμφα-
νίζουν ακόμα και τον Αρχηγό τους και Πρωθυπουργό της χώρας σε ζυμώ-
σεις αποστασίας. 
Καλά θα κάνει η Ρηγίλλης να προσέξει τα του οίκου της και ποιος υπονο-
μεύει ποιον και να εγκαταλείψει μεθοδεύσεις που δεν έχουν πέραση στην
εποχή μας, η οποία απαιτεί υπευθυνότητα και σοβαρότητα». 

Σταματούν τα δρομολόγια του Metro

από Κατεχάκη προς Αεροδρόμιο
προβληματισμός για τους κατοίκους των περιοχών

Η εταιρεία “Αττικό Μετρο” έχει

εξαγγείλει τη διακοπή δρομολο-

γίων του Μετρό από το σταθμό της

Κατεχάκη μέχρι το Αεροδρόμιο,

προκειμένου να επεκταθεί η γραμ-

μή μέχρι και την Αγία Παρασκευή

και να ολοκληρωθούν οι σταθμοί

του Χολαργού και του Νομισματο-

κοπείου.

Οπως είναι φυσικό, αυτό θα προκα-

λέσει μία αναστάτωση στους κατοί-

κους των περιοχών που εξυπηρε-

τούνται και που έχουν βάλει πλέον

στη ζωή τους το Μετρο, σε καθημε-

ρινή βάση για να πάνε στις εργα-

σίες τους.

Δεν γνωρίζω πόσο ανέφικτο είναι

να βρεθεί τρόπος να μην κλείσει,

αλλά πραγματικά, είναι λυπηρό.

Πάνω που έμαθαν οι κάτοικοι να τα-

ξιδεύουν με τα μαζικά μέσα να ανα-

γκάζονται να πάρουν ξανά τα οχή-

ματά τους για να πάνε στη δουλειά.

Πώς έχουν προγραμματίσει να κα-

λύψουν αυτό το κενό;

Για το θέμα έχουν καταθέσει ερω-

τήσεις στη Βουλή, οι βουλευτές της

Περιφέρειας Βασίλης Οικονόμου

και Ντίνος Βρεττός.

Η υπάρχουσα συγκοινωνία που εξυ-

πηρετεί τους κατοίκους της Παλλή-

νης είναι: 

Α.Λεωφορεία

• 305 Λούτσα–Εθνική Άμυνα

• 314 Δουκίσσης Πλακεντίας-Πικέρμι

• 315 Πικέρμι-Εθνική Άμυνα

• 319 Δουκίσσης Πλακεντίας-Σπάτα 

Β.Προαστιακός ο οποίος εξυπηρε-

τεί το Δήμο Παλλήνης με πρόσβαση

για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος» και στο σταθμό Νερατζιώ-

τισσα (για τη χρήση του ΗΣΑΠ)

Και ο δημοτικός σύμβουλος Παλλή-

νης Αν. Μπουντουβάς έθεσε το θέ-

μα και μας απέστειλε σχετικό δελ-

τίο τύπου, στο οποίο επισημαίνει

ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των συμπολιτών προτείνει ο Δήμος

Παλλήνης με τη βοήθεια του Νο-

μάρχη και των τοπικών βουλευτών

να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξει:

➢ Αύξηση των προγραμματισμέ-

νων δρομολογίων της συγκοινω-

νίας του 315 από τις 5:30 το πρωί

μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυχτα.

➢ Νέα γραμμή  Πανόραμα Παλλήνης

– Σταθμός Κατεχάκη, δια μέσου των

Λεωφ. Μαραθώνος και Μεσογείων με

αφετηρία στο Alex Pack.

➢ Αύξηση των προγραμματισμέ-

νων δρομολογίων του προαστια-

κού.

Παραιτήθηκε ο τ. δήμαρχος Παιανίας

Παρασκευάς Παπακωστόπουλος

από τη θέση του δημοτικού συμβούλου

Ο επί σειρά ετών τέως δήμαρχος και μέχρι προχθές

Δημοτικός Σύμβουλος Παιανίας Παρασκευάς Παπα-

κωστόπουλος, κατέθεσε την παραίτησή του από το

αξίωμα του αιρετού δημοτικού συμβούλου.

Ο Δήμαρχος  Δημήτριος Γ. Δάβαρης  έκανε αποδε-

κτή, με την υπ’ αριθμ. 1/2008 Απόφαση Δημάρχου,

την παραίτηση του Παρασκευά Παπακωστόπουλου.

Τη θέση του Παρασκευά Παπακωστόπουλου,  κατέ-

λαβε ο πρώτος επιλαχών Νικόλαος Μ. Τσουρδαλά-

κης.
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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δούκας στο Ελληνοτουρκικό

επιχειρηματικό Forum παρουσία του Ελληνα πρωθυπουργού Κώ-

στα Καραμανλή και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας Ταγίπ Ερ-

ντογάν στην Κωνσταντινούπολη 25/1, μίλησε μόνο για εκείνα που

μας ενώνουν. 

Μια μεγάλη έρευνα γνώμης που έγινε πριν 4 ημέρες από την

Kappa Research στην Ελλάδα και στην Τουρκία,  (σε δείγμα 3000

νοικοκυριών) δείχνει πως το 75% των Ελλήνων και το 75% των

Τούρκων που ρωτήθηκε, θέλει να βελτιωθούν οι σχέσεις μας. Μας

ζητάνε να κάνουμε ό, τι πρέπει να κάνουμε προς αυτή την κατεύ-

θυνση. 

Κάθε συνάντηση, κάθε ανταλλαγή, κάθε εμπορική και επιχειρημα-

τική δράση, βοηθά στην κατανόηση του ενός από τον άλλο.

Κάθε χιλιοστό που βελτιώνονται οι σχέσεις μας, είναι πολύτιμο

και για τους δύο. Είναι προς όφελος των λαών μας.

...Και όμως, υπάρχουν αρκετά σύννεφα στο διεθνές οικονομικό

περιβάλλον  που κάνουν την ανάγκη για συνεργασία των χωρών

μας ακόμα πιο επιτακτική.

Ανοίγονται και απελευθερώνονται νέες αγορές σε όλο τον κόσμο,

αλλά υπάρχουν και πολλά προβλήματα: 

Έχουμε ήδη καταναλώσει τα μισά κοιτάσματα πετρελαίου που

υπήρχαν στον πλανήτη. Το πετρέλαιο έφθασε τα $100 το βαρέλι,

πριν υποχωρήσει στα $ 88.

...Είναι ακόμη πιο επιτακτικό για τις χώρες μας, να βρεθούν πιο

κοντά και στα οικονομικά και στα πολιτικά, αλλά και στα θέματα

του περιβάλλοντος. Οι λαοί μας θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Και

η πρόκληση είναι μεγάλη.

Από τη συνάντηση του Υφ. Εξωτ. Πέτρου Δούκα με τον Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο. 

Επιχειρηματικές συναντήσεις

στην Τουρκία

Η Ένωση Δημοσιογράφων

Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύ-

που (Ε.Δ.Ι.Π.Τ), έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη πίτα, ανά-

μεσα σε εκπροσώπους του

Κοινοβουλίου όλων των

κομμάτων, δημάρχους και

μέλη της.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος

της Ένωσης Βλάσης Σω-

κρατείδης, ευχήθηκε καλή

χρονιά και τόνισε. «Έχουμε
μάθει να στεκόμαστε στο
ύψος μας, παρ’ όλες τις οι-
κονομικές δυσκολίες. Είμα-
στε με τον απλό λαό, ο
οποίος μας εμπιστεύεται
στο λειτούργημά μας. Αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να
γίνουμε ακόμα καλύτεροι
και πιο αποδοτικοί». 
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα

έκοψε ο Αναπληρωτής Κυ-

βερνητικός Εκπρόσωπος

Ευάγγελος Αντώναρος

ενώ τους χαιρετισμούς του

(λόγω της απουσίας του σε

ταξίδι στην Τουρκία με τον

Πρωθυπουργό) έστειλε ο

Υπουργός Επικρατείας

Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Από αριστερά εικονίζονται: ο Γενικός Γραμματέας Βάϊος Σελλούντος, ο
πρόεδρος της Ε.Δ.Ι.Π.Τ  Βλάσης Σωκρατείδης, ο αναπληρωτής Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ Ευάγγελος Αντώναρος, τα μέλη του Δ.Σ της
Ε.Δ.Ι.Π.Τ. Δημήτρης Σπυράκης, Δημήτρης Πάσσαρης, Γιώργος Κουμαντά-
κης, και ο αναπληρωτής ΓραμματέαςΝίκος Ευσταθίου.

Πανηγυρική εκδήλωση της Ε.Δ.Ι.Π.Τ

Την ετήσια συνεστίασή

τους πραγματοποίησαν οι

Κρήτες της Ν. Μάκρης στο

ξενοδοχείο «Μάτι» το

Σάββατο 2 Φλεβάρη.  

Η βραδυά επεφύλαξε εκ-

πλήξεις, καλό φαγητό και

χορό μέχρι πρωϊας. Οι

κρητικές μαντινάδες  ξε-

σήκωσαν τους παρευρι-

σκόμενους.
Ο νομαρχιακός σύμβουλος Παντελής Ασπραδάκης τσουγκρίζει με τον Αστυνομι-

κό διοικητή, τον πρόεδρο του Συλλόγου και την επ. βουλευτή Ντίνα Τριλίκη.

ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ Νέας ΜΑΚΡΗΣ στην καθιερωμένη εκδήλωση

Την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου,  το

Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βου-

λιαγμένης έκοψε την καθιερωμένη πίτα

στο κατάμεστο Δημαρχείο, παρουσία

του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμ-

βούλων.

Επιτυχία σημείωσε την ίδια ημέρα  η κο-

πή πίτας και στο Αστυνομικό Τμήμα της

πολης. Πλούσιος μπουφές, καλό κρασί

και κιθαρίτσα. Κάποιοι Βουλιαγμενιώτες

το είχαν δίπορτο εκείνη τη μέρα, αφού

το Δημαρχείο και το Αστυνομικό τμήμα

βρίσκονται ακριβώς απέναντι. «Συνελή-

φθησαν» σε στιγμιότυπα κεφιού δημοτι-

κοί σύμβουλοι, καταστηματάρχες και άλ-

λοι Βουλιαγμενιώτες.

Η φιλοξενία και στις δύο εκδηλώσεις

ήταν υποδειγματική. Και του χρόνου! 

Την πρωτοχρονιάτικη πί-

τα του έκοψε το τμήμα

των παραδοσιακών χο-

ρών του Πνευματικού

και Πολιτιστικού Κέ-

ντρου δήμου Παλλήνης

την Κυριακή 3 Φεβρουα-

ρίου στο ΚΕΕΤ, παρου-

σία του Δημάρχου Σπύ-

ρου Κωνσταντά. 

Η εκδήλωση εξελίχθηκε

σε μια χορευτική συνά-

ντηση, αφού άλλωστε το

τμήμα παραδοσιακών

χορών έκοβε πίτα, με

πρωθιέρεια την δασκάλα

Ερη Κοντάρα.

.

Πίτες και στη Βουλιαγμένη

Παραδοσιακοί χοροί και πίτα στο Πνευματικό Κέντρο Παλλήνης

Το internet στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, έχει «παίξει» ση-

μαντικό ρόλο και στην πολιτική. Οι πολίτες μέσω των blogs του

διαδικτύου ή όπως τους έχουν ονομάσει, οι bloggers, «επανα-

στατούν» με ένα καινούργιο τρόπο για τα Ελληνικά δεδομένα,

αλλά συνάμα πολύ αποτελεσματικό. 

Έτσι ύστερα από πληροφορίες που μεταδόθηκαν την Κυριακή

27.1 περί ανάρτησης του video της υπόθεσης Ζαχόπουλου στο

Διαδίκτυο, περίπου 30 bloggers αποφάσισαν να οργανώσουν

την Καμπάνια «ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ DVD – ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΩ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ».

Συντονισμένοι γύρω από αυτό το σύνθημα και χρησιμοποιώ-

ντας ως λογότυπο ένα dvd σε σχήμα ροζ κλειδαρότρυπας, οι

bloggers κινητοποιούνται προκειμένου να περάσουν το μήνυμα

ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να δούμε το εν λόγω video στις

οθόνες μας, ούτε στα «συμβατικά», ούτε στα «εναλλακτικά» μέσα ενημέρωσης. 

Η γενικότερη υπόθεση που αφορά τον Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού έχει αδιαμφισβήτητα ενδιαφέ-

ρον και πρέπει κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τη διαφθορά και συμβάλλει σε έναν ουσιαστικό δη-

μόσιο διάλογο να δοθεί στη δημοσιότητα. Σε αυτόν τον διάλογο, εξ ορισμού, δεν μπορεί να συμ-

βάλλει η προβολή της ερωτικής πράξης. Η κοινωνία των πολιτών είναι εδώ και αντιδρά. 

Κι η Ενωση 

Γονέων 

Βούλας 

έκοψε πίτα

Πίτα με μουσική, φαγη-

τό και χορό έκοψε και η

Ενωση Γονέων Βού-

λας, την περασμένη

Παρασκευή, στο 1ο Γυ-

μνάσιο, όπου συμμετεί-

χαν πολλοί εκπρόσω-

ποι της Δημοτικής Αρ-

χής, γονείς και φορείς

της πόλης. 

BLOG ΚΑΜΠΑΝΙΑ 

«ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ DVD»
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Ενα νέο μαγαζί, ομόρφηνε τη γειτονιά στην Κάτω Βούλα. Ενα mini
market με κατεψυγμένα είδη, και φρεσκότατα φρούτα και λαχανικά.
Βρίσκεται επί της Βασ. Παύλου, στην πάνω είσοδο του Ασκληπιείου
Νοσοκομείου και είναι όλη την ημέρα ανοιχτό.

Με την ευκαιρία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας,

που έγινε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, στο Αrt Gallery Café,

η ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «ΟΡΑΜΑ» έστειλε στους

φίλους και τους Δημότες της πόλης ξεκάθαρα το μήνυμα ότι

ξεκινάει από σήμερα πανδημοτική εκστρατεία.

Την εκδήλωση προλόγισε ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-

λος, ψυχίατρος, Γιώργος Γκολφινόπουλος, και στη συνέχεια

έδωσε το λόγο στην Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία είπε  μετα-

ξύ των άλλων:

– Το «ΟΡΑΜΑ» θα είναι παρόν στις επόμενες Δημοτικές

Εκλογές, προσβλέποντας σε μια ευρεία και μεγάλη νίκη. 

Επέμεινε στον ανεξάρτητο και αυτοδιοικητικό χαρακτήρα

της Παράταξης της.

- Θεωρεί ότι για να κάνει η πόλη το άλμα στο αύριο χρειάζε-

ται το «ΟΡΑΜΑ», τις νέες ιδέες του και τους ανθρώπους που

αποδεδειγμένα έχουν την δυνατότητα να φέρουν αποτελέ-

σματα.

Στις εκλογές που πέρασαν κάναμε τα πρώτα μας βήματα και

κερδίσαμε την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου.

Σήμερα, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ξεκινάμε τον αγώνα, ώστε

στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές 

το «ΟΡΑΜΑ» να καταγάγει την ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ.

Αρχές μας και ακλόνητα θεμέλια της προσπάθειας μας: 

η μαχητικότητα, αλλά και η λογική της συνεργασίας,

για ένα ποιοτικό άλμα της Βούλας προς τα εμπρός.

Για μας είναι φανερό ότι η πόλη χρειάζεται:

- ΝΕΑ ΠΝΟΗ   - ΝΕΑ ΟΡΑΜΑΤΑ   - ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

- ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ, ΚΥΡΙΩΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ

Κοιτάμε τους συμπολίτες μας στα μάτια και τους λέμε:

Σε καιρούς που το νοσηρό κλίμα αγκαλιάζει όλη την χώρα και

που,

ειδικά στην πόλη μας, ξεκινά από την παραλία και φτάνει μέ-

χρι το βουνό, Μια είναι η θεραπεία, 

Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,

Η ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Αυτό προσπαθούμε, γι’ αυτό μαχόμαστε.

Και αν Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ δεν γίνει τώρα Η ΠΟΛΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ

ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΩ.

Το «ΟΡΑΜΑ», μέρα με την μέρα,  γίνεται η Δημοτική Παρά-

ταξη που  αγκαλιάζουν όλοι οι πολίτες.

Ξεκινάμε έναν αγώνα για μια ευρεία και μεγάλη νίκη.
την νίκη της πόλης μας.

Έκοψε και φέτος την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα

ο Δ.Ε.Α.Β., παρουσία του Δημάρχου και πολλών Δημοτι-

κών Συμβούλων τό-

σο της πλειοψη-

φίας όσο και της

αντιπολίτευσης. 

Το τυχερό φλουρί,

μετά από αρκετή

αναζήτηση, πέτυχε

εργαζόμενη στην

επιχείρηση, η

οποία το έδειξε με

ενθουσιασμό.

Πίτα έκοψε η Δημοτική Επιχείρηση

Ανάπτυξης Βούλας

Το «ΟΡΑΜΑ» για μια σύγχρονη Βούλα

κόβει την πίττα του και ξεκινάει τον αγώνα

ο Πρόεδρος του

Γραμματικού

στην Διοίκηση

του Ο.Ε.Ε.

Πρώτος του συνδυα-

σμού του εκλέχθηκε ο

Πρόεδρος της Κοινό-

τητας Γραμματικού

Νίκος Κούκης στις

εκλογές του Οικονομι-

κού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος (ΟΕΕ), με το

συνδυασμό της ΠΑ-

ΣΚΟ, και λαμβάνει

πλέον ενεργό συμμε-

τοχή στη κεντρική δι-

οίκηση του Επιμελητη-

ρίου.

Μονάδα μεταμοσχεύσεων ή

Νομαρχιακό Νοσοκομείο στο

Νταού Πεντέλης;

Για την τύχη του Νοσοκομείου Νταού Πεντέλης, ρώτησε

προ ημερησίας ο Γ. Πάντζας το Νομάρχη, στο τελευταίο

Νομαρχιακό Συμβούλιο. «Πρόκειται να γίνει ένα νοσο-
κομείο με έναν διάσημο Αμερικανό για μονάδα μεταμο-
σχεύσεων», είπε ο Γ. Πάντζας και ζήτησε πληροφορίες. 

Εχουμε πει ότι μπορεί να είναι παρακολούθημα μία μονάδα

Νεφρού, σε ένα περιφερειακό Νοσοκομείο. Η έκταση του

νταού είναι μεγάλη (460τ.μ.) και αν επιλεγεί ο χώρος μπο-

ρούν  να γίνουν κι άλλες μονάδες, ήταν η απάντηση του

Νομάρχη Λ. Κουρή.

Την περασμένη εβδομάδα η «Μαραθώνιος Αναπτυξιακή» τίμησε δύο

εκ των βασικών σκαπανέων της και τούτο γιατί, όπως διευκρίνισε και

Πρόεδρός της και Δήμαρχος Παλλήνης Σπ. Κωσταντάς, πλην της

αναγνωρισμένης και αδιαμφισβήτητης προσφοράς τους, αποχώρη-

σαν οικιοθελώς της ενεργούς πολιτικής, μετά από πολλές 4ετίες προ-

σφοράς, για να παραχωρήσουν τη θέση τους στους νέους. Οι δύο τι-

μηθέντες πρωτεργάτες, όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο

φύλλο μας, είναι ο Ευαγγ. Ξηντάρας πρ. Πρόεδρος Πικερμίου και ο

Ιωαν. Παπαδογεωργάκης πρ. Δήμαρχος Γέρακα. 

Η «Μαραθώνιος Α.Ε.» είναι μια διαδημοτική αναπτυξιακή επιχείρη-

ση, που άρχισε τη δραστηριότητά της εδώ και μερικά χρόνια (2001)

και την ίδρυσαν οι Δήμοι και οι Κοινότητες Ανθούσας, Γέρακα, Γλυ-

κών Νερών, Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Παλλήνης, Πικερμίου, Ρα-

φήνας και Σπάτων. Έχει έδρα της το Πικέρμι και τούτο, ειρήσθω εν

παρόδω, μετά από επιμονή του εκ των τιμωμένων πρωτεργατών Ευ.

Ξηντάρας. 

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, στο σύντομο λόγο του ο Πρόεδρός της Σπ.

Κωσταντάς «Η Μαθανώνιος λειτούργησε, λειτουργεί και θα λειτουρ-
γεί πέραν απ’ τις οποιεσδήποτε αντιπαλότητες που ο καθένας μπορεί να
βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Είναι μια διαδημοτική εταιρεία
που στόχο έχει να προσφέρει το δυνατόν περισσότερο στη περιοχή
μας».

Στη σύντομη αντιφώνησή του ο εκ των τιμωμένων Ευαγγ. Ξηντά-

ρας με υπερηφάνεια τόνισε ότι «Ήθελα να κάνω μια επισήμανση, ότι

με συγκινεί η αναγνώρισή σας, πως πρωτεργάτης της Μαραθώνιος

Αναπτυξιακής είμαι εγώ. Είναι τιμή μου και χαρά μου που αυτή η

εταιρεία προόδευσε».

Ο έτερος δε των τιμωμένων Ι. Παπαδογεωργάκης μετά την παρα-

λαβή της τιμητικής πλακέτας είπε με συγκίνηση ότι η ίδια η τοπική

αυτοδιοίκηση έχει αναπτυξιακή πορεία και ότι η «Μαραθώνιος» μπο-

ρεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Τ.Α.

Η “Μαραθώνιος Α.Ε.”
τιμά τους πρωτεργάτες της

Από αριστερά ο Σπ. Κωσταντάς Δήμαρχος Παλλήνης και πρόεδρος της
Αναπτυξιακής, ο Ευγγ. Ξηντάρας και ο Ιωαν. Παπαδογεωργάκης πρωτερ-
γάτης της “Μαραθώνιος Α.Ε” και ο Γεν. Δ/ντής της Εταιρείας Στ. Κωστα-
ντούλας
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Το Νομαρχιακό Συμβούλιο

αποφάσισε ομόφωνα στη συ-

νεδρίαση 28/1 την συνέχιση

και το 2008 του προγράμμα-

τος «Δράσεις για το παιδί και

τη νεολαία» με την έγκριση

των Προγραμματικών Συμβά-

σεων για την δημιουργία παι-

δικών χαρών στο Δήμο Ωρω-

πού και τις Κοινότητες Βαρνά-

βα και Κρυονερίου, που θα

υλοποιηθούν μέσα στο πρώτο

τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Σε αμέσως προσεχείς συνε-

δριάσεις του Νομαρχιακού

Συμβουλίου θα εγκριθούν και

άλλες Προγραμματικές Συμ-

βάσεις με Δήμους και Κοινό-

τητες της Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα «Δράσεις για

το παιδί και τη νεολαία» ξεκί-

νησε από την Νομαρχία το

2007 με την προώθηση μιας

σειράς δράσεων προκειμένου

να καλυφθούν οι ανάγκες των

παιδιών και των νέων σε αθλη-

τικές και πολιτιστικές εγκατα-

στάσεις. 

Έτσι τον προηγούμενο χρόνο

υλοποιήθηκαν 11 Προγραμμα-

τικές Συμβάσεις με Δήμους

και Κοινότητές της  για την

δημιουργία παιδικών χαρών

στους Δήμους Αυλώνα, Γέρα-

κα, Γλυκών Νερών, Καλάμου,

Μαραθώνα, Ν. Μάκρης, Παλ-

λήνης και στις Κοινότητες

Γραμματικού, Καπανδριτίου,

Μαρκοπούλου Ωρωπού και Πι-

κερμίου

Η Νομαρχία συνεχίζοντας αυ-

τή την προσπάθεια θα προω-

θήσει εντός του 2008 την υπο-

γραφή Προγραμματικών Συμ-

βάσεων και με τους άλλους

Δήμους και Κοινότητες ούτως

ώστε να βοηθήσει την κάλυψη

των αναγκών των παιδιών και

των νέων.  

«Δράσεις για το παιδί και τη νεολαία» από τη Νομαρχία

Κινητοποιήθηκαν για άλλη μια φορά, οι Σύλλογοι Γονέων και η Ενω-
ση για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διέλευσή τους από και
προς τα σχολικά συγκροτήματα. Αφορμή έδωσε το πρόσφατο αυ-
τοκινητικό ατύχημα επί της Λ. Μαραθώνος. Γράφουν οι Οργανώ-
σεις:

Μετά το πρόσφατο αυτοκινητιστικό ατύχημα, με θύματα 2 Μαθητές

Δημοτικού, επί της Λ. Μαραθώνος, συγκλήθηκε έκτακτο διευρυμέ-

νο ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ με τους Προέδρους και εκπροσώπους των Συλ-

λόγων Γονέων την Παρασκευή 25-1-08, με θέμα την Ασφάλεια των

Μαθητών.

Οι Οργανώσεις Γονέων & Κηδεμόνων της Πόλης μας, διαμαρτύρο-

νται έντονα για την ολιγωρία όλων των φορέων και ειδικά του Δή-

μου Παλλήνης, που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των 3.200

Παιδιών μας-Μαθητών των Δημοσίων Σχολικών Μονάδων του Δή-

μου μας. Τα Παιδιά μας είναι αντιμέτωπα καθημερινά με τον κίνδυ-

νο σοβαρών ατυχημάτων, μέσα στις Σχολικές Μονάδες, αλλά και

έξω από αυτές, τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησής τους.

Οι Οργανώσεις Γονέων, Ένωση Συλλόγων και οι Σύλλογοι Γονέων,

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ με επιστολές, συναντήσεις με υπεύθυνους, στα

Σχολικά Συμβούλια, Σχολικές Επιτροπές και με τους εκπροσώπους

του Δήμου μας, ενημερώνουμε και κρούουμε τον κώδωνα του κιν-

δύνου.

Στα θέματα που ζητάει η ΕΝΩΣΗ να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για

θέματα Παιδείας, εδώ και (4) χρόνια από τον εκάστοτε Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, είναι και θέματα σχετικά με

την Ασφαλή μετακίνηση των παιδιών μας!!!

Απάντηση δυστυχώς όμως δεν έχουμε πάρει ακόμα.

Η «περιβόητη» Συγκοινωνιακή Μελέτη, για την οποία δώσαμε ως

Πολίτες τόσα χρήματα, δεν εφαρμόζεται με αποτέλεσμα να μην

προχωράει τίποτα στην πόλη μας σε σχέση με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε: 

• ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΜΕ
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ, για να μην θρηνήσουμε θύματα!!! 
Πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να «νίπτουν τας χείρας τους», και
να παίζουν με την Ασφάλεια των παιδιών μας.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ακόμη περιμένει το 

3ο Γυμνάσιο Παλλήνης

απάντηση για  τα 

μαθήματα σκακιού 

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, το Δ.Σ. του

Συλλόγου αποφάσισε να οργανώσει μα-

θήματα σκακιού σε εξωσχολικές ώρες

για τους μαθητές. Αποφάσιζαν όμως

χωρίς τον ...ξενοδόχο.

Γιατί από τις 16 Σεπτεμβρίου που έχουν

κάνει αίτημα παραχώρησης αίθουσας

για τα μαθήματα, ακόμη περιμένουν

Προφανώς οι αρμόδιοι θεωρούν το Σκά-

κι (ιδιαίτερα πνευματικό παιχνίδι) άχρη-

στο... Ηδη πέρασε το ένα εξάμηνο.

Γράφουν λοιπόν οι εκπρόσωποι του

Συλλόγου μεταξύ άλλων.
«Για την έγκριση της παραχώρησης μιας
αίθουσας από το 3ο Γυμνάσιο, εστάλη
επιστολή, στις 16/9/2007 προς τον Πρόε-
δρο Σχολικής Επιτροπής Γ. Πλατανιώτη
με κοινοποίηση  στην Πρόεδρο Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας  Α. Παύλου.
Αν και η Σχολική επιτροπή έχει συνεδριά-
σει, και το πρακτικό της απόφασης έχει
διαβιβαστεί, με καθυστέρηση δύο εβδομά-
δων  στην Πρόεδρο της Δημοτικής Επι-
τροπής Παιδείας, μέχρι σήμερα, δεν γνω-
ρίζουμε  επίσημα τίποτα για την τελική κα-
τάληξη του  αιτήματος  του Συλλόγου Γο-
νέων & Κηδεμόνων». 

Ελλιπής η ασφάλεια των

μαθητών στην Παλλήνη
Ενωση και Σύλλογοι Γονέων 

για μια Παλλήνη 
καθαρή και αμόλυντη! 

Επιτέλους η πολιτεία κινήθηκε … Οι δεκάδες προσωπικές

μα και ομαδικές και συλλογικές καταγγελίες και διαμαρ-

τυρίες μας, το δίκιο μας, συγκίνησε τις αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερα, με αιτία τις δηλώσεις μας στην εφημερίδα ΤΑ

ΝΕΑ 17-18Νοεμβρίου 2007 με τον τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ», ο πταισματοδίκης Κρωπίας

μας κάλεσε για κατάθεση και μαρτυρία.

Στις 22 Ιανουαρίου λοιπόν παρουσιαστήκαμε και διατρα-

νώσαμε γι άλλη μια φορά τη μαρτυρία μας για την εγκλη-

ματική παρουσία λυμάτων στους δρόμους της Παλλήνης,

αλλά και την επίθεση οργανωμένων οικονομικών συμφε-

ρόντων, που ‘χουν σκοπό την ανεξέλεγκτη περιβαλλοντο-

λογική επιβάρυνσή μας.

Υπερσυγκέντρωση πολυώροφων κτισμάτων, απορροφητι-

κοί βόθροι και κατασκευαστική μανία κολοσσών, ήρθαν να

αποτελειώσουν την καταστροφή που συντελείται ήδη από

το αεροδρόμιο και τους υπερτοπικούς άξονες, όπως δη-

λώσαμε… Το αποτέλεσμα είναι οδυνηρό για μας και για τα

παιδιά μας, αναγκάζοντάς μας να ζούμε πάνω σ’ έναν

υπερχειλισμένο βόθρο… συμπληρώσαμε!

Χρόνια τώρα οι προσπάθειές μας, σιωπηλές και συνεργα-

τικές μέσα από κινήματα ενεργών πολιτών και συλλογι-

κών κινητοποιήσεων, ένωσε τη φωνή της οικολογικής σκέ-

ψης, με κάθε θετική ενέργεια.

Καλούμε λοιπόν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, απ’ όπου κι

αν ξεκινάει, να ενώσει τη δυναμική του στην κοινή προ-

σπάθειά μας, για μια Παλλήνη καθαρή και αμόλυντη! 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Γρ. Προέδρου 210 6030353

Δρ. Ι. Μουρμούρης
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Ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

Από τον αναγνώστη μας Γιάννη
Θωμά, πήραμε το παρακάτω κεί-
μενο που αναφέρεται στην τρίτη
ηλικία και στα ΚΑΠΗ. 
Παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία
του, αφού ήταν ιδιαίτερα μακρο-
σκελές.

Όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα ο Δή-

μαρχος Αμαρούσιου, στα πλαίσια υλο-

ποίησης του προγράμματος κοινωνι-

κής μέριμνας και φροντίδας για τους

ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, πραγ-

ματοποίησε εγκαίνια του 4ου ΚΑΠΗ

στην περιφέρεια του με απώτερο σκο-

πό να μπορέσει να διασφαλίσει ποιοτι-

κές επιλογές ψυχαγωγίας, επιμόρφω-

σης και δημιουργικής απασχόλησης

για τους ανθρώπους της τρίτης ηλι-

κίας.

Απορία άξιον είναι ένας δήμος να έχει

στην περιφέρεια του 4ο ΚΑΠΗ με

2.200 περίπου μέλη και εμείς στο Δή-

μο Βάρης να έχουμε μόνο ένα (1) ΚΑ-

ΠΗ και αυτό να υπολειτουργεί. Να στε-

ρείται του απαραίτητου ανθρώπινου

δυναμικού που θα καλύψει τις καθημε-

ρινές άμεσες ανάγκες των μελών

όπως π.χ εξέταση ζαχάρεως, χοληστε-

ρίνης, λήψης πίεσης, αναγραφής φαρ-

μάκων κλπ

Πιστεύω ότι μια διαφορετική συμπερι-

φορά και πρόνοια χρειάζεται να υπάρ-

χει για τους ανθρώπους της τρίτης ηλι-

κίας, γιατί η τρίτη ηλικία είναι μια ιδιαί-

τερη ομάδα ανθρώπων που συνυπάρ-

χει με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομά-

δες.

Προσέφερε και προσφέρει πολλά στην

κοινωνία αλλά από την άλλη πλευρά

έχει ανάγκη να δεχθεί απ’ αυτήν και

ιδιαιτέρα απ’ αυτούς που έχουν την

αρμοδιότητα και την επιμέλεια αυτών

των ενεργειών.

Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που με-

ρικοί στενοκέφαλοι υπεύθυνοι του Δή-

μου που το ενδιαφέρον τους φαίνεται

να είναι το πως να επιδεικνύουν τους

τίτλους που κατέχουν στο ΚΑΠΗ να

φροντίζουν να δηλώνουν την ιδιότητα

τους μέσω μίας σφραγίδας.

Ο Δήμος Βάρης και προσωπικά ο Δή-

μαρχος Καπετανέας Παναγιώτης που

τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη

για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας

θα πρέπει έμπρακτα να αποδείξει την

στάση συμπάθειας και συμπαράστα-

σης προς τους ανθρώπους της τρίτης

ηλικίας και ότι γίνεται κάθε δυνατή

προσπάθεια για την στήριξη του θε-

σμού, όπως έμπρακτα το είχε αποδεί-

ξει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή

και συγκεκριμένα ο πρώην Δήμαρχος

κος Αναστασίου Δημήτριος. Απαιτείται

οικονομική ενίσχυση του ΚΑΠΗ ώστε

να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπη-

ρεσιών π.χ μέσα από προγράμματα πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων, όπως αρμόζει

σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Η τρίτη ηλικία...
Γιάννης Θωμάς

Μέλος ΚΑΠΗ

Τροχαίες 

...παρατηρήσεις

Τηλεφωνήματα είχαμε από αναγνώστες

για το σχόλιό μας, όσον αφορά τους ελέγ-

χους της τροχαίας και τη σωρεία των κλή-

σεων που δέχονται οι οδηγοί.

Και θετικά και αρνητικά.

Κάποιοι που συμφωνούν με το σχόλιό

μας, και μας επεσήμαναν επιπλέον στοι-

χεία, «γιατί ο Ελληνας μέχρι χθες δεν
ήξερε ότι υπάρχει τροχαία και ξαφνικά
βγήκαν στους δρόμους δίνοντας αβέρτα
κλήσεις, αδειάζοντας το ήδη άδειο πορτο-
φόλι του πολίτη...».
«Γιατί έπρεπε να γίνει μία μεγάλη ενημέ-

ρωσε από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και με

έντυπα ότι από την τάδε του μήνα θα αρ-

χίσουν έλεγχοι για παραβάσεις, έτσι ώστε

να προετοιμαστεί ο πολίτης».

Σ.Σ. Και πώς θα εισπράξουν;

Και η άλλη πλευρά ότι είμαστε αρνητικοί

και ότι πρέπει να δούμε τις τροχαίες κλή-

σεις με καλό μάτι.

Εμείς τις είδαμε με καλό μάτι και το επι-

σημάναμε κιόλας. Αλλά όταν κόβεις κλή-

ση με πορτοκαλί, έπρεπε να έχεις δουλέ-

ψει πολύ πάνω στην ενημέρωση του οδη-

γού.  

Ρωτήστε όποιον αλλοδαπό έχει οδηγήσει

στην Ελλάδα, τι μαθαίνει για την κυκλο-

φορία: «ποτέ μη σταματήσεις σε πορτοκα-

λί, γιατί αυτός που έρχεται πίσω σου, θα

πέσει πάνω σου και θα σε σκοτώσει!»

Τα τελευταία τριάντα χρόνια στο Λαύριο άλλαξαν τέσ-

σερις Δήμαρχοι. Το ίδιο διάστημα η κεντρική πλατεία

Λαυρίου φτιάχτηκε 2 φορές και τώρα ξαναφτιάχνεται

για τρίτη. χωρίς να υπολογίζονται οι επιμέρους επεμβά-

σεις που έγιναν κατά καιρούς (εμπόδια διέλευσης τις

θερινές βραδυνές ώρες, τσιμεντένια κουτιά κλπ.).

Απ’ ότι φαίνεται η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος

και η ταλαιπωρία των κατοίκων είναι λεπτομέρειες

μπροστά στις φιλοδοξίες του κάθε Δημάρχου.

Τα νέα έργα ξεκίνησαν μέσα στις μέρες των Χριστου-

γέννων 2007, δηλαδή μέσα στην περίοδο με τη μεγα-

λύτερη κίνηση των εμπορικών καταστημάτων. Πρώτα

έκοψαν τα δέντρα που υπήρχαν από την εποχή του Δη-

μάρχου Πόγκα, συνέχισαν με το φύτεμα 8 μεγάλων φοι-

νίκων και προβλέπεται να συμπληρωθούν με γκαζόν και

συντριβάνια. Σημειωτέον δε ότι οι θέσεις στάθμευσης

αυτοκινήτων που υπήρχαν καταργήθηκαν, χωρίς προη-

γουμένως να έχουν δημιουργηθεί νέες.

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών καταστημάτων

βρίσκονται πάνω στην πλατεία και γύρω από αυτήν. Κα-

τά συνέπεια, το κλείσμο της κεντρικής διάβασης, για

την τοποθέτηση συντριβανιού, θα χωρίσει το εμπορικό

κέντρο στα δύο. Δυσκολεύεται δηλαδή η διέλευση από

τη μια πλευρά στην άλλη.

Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος αφ’

ενός και η έλλειψη θέσεων στάθμευσης αφ’ ετέρου,

προβλέπεται να οδηγήσουν με βεβαιότητα σε μαρασμό

τα εμπορικά καταστήματα της πλατείας.

Ο κόσμος βουϊζει ότι ο νεός εξωραϊσμός της πλατείας

μόνο την Eurotera θα μπορούσε να ωφελήσει· να που-

λήσει ή ενοικιάσει τα μαγαζιά της στο λιμάνι. Αποσκο-

πεί επίσης στην αύξηση των τραπεζοκαθισμάτων προς

αμφίβολο όφελος ολίγων, και βεβαίως αύξηση των δη-

μοτικών τελών.

Εντύπωση προκαλεί η στάση του προέδρου του εμπορι-

κού συλλόγου κ. Μόργλου. Παλαιότερα είχε πρωτοστα-

τήσει για την ματαίωση των ιδίων περίπου σχεδίων επί

δημαρχίας Παρασκευή, ενώ τώρα, από τη θέση του

αντιδημάρχου “ποιεί την νήσσαν”.

Ο κ. Λουκάς μπορεί να ονειρεύεται το Λαύριο σαν Φλό-

ριντα ή Κάιρο. Είναι όμως σίγουρο ότι οι καταστημα-

τάρχες έχουν χάσει τον ύπνο τους σκεπτόμενοι το μέλ-

λον που διαγράφεται γι’ αυτούς δυσοίωνο.

Ο κάθε  Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει

να προασπίζεται και να προωθεί τα συμφέροντα όλων

των πολιτών και όχι προσωπικές φιλοδοξίες ή ξένα συμ-

φέροντα.

Είναι καιρός να πάψουν οι κομματικά εγκάθετοι Δήμαρ-

χοι να ενεργούν σαν ηγεμονίσκοι και οι πολίτες του

Λαυρίου να αντιδράσουν και να πάρουν την τύχη της

πόλης τους στα χέρια τους.

Στη Δημοκρατία τους άρχοντες τους επιλέγουμε για να

μας υπηρετούν!

Γ. ΕΓΓΕΛΗΣ

Φλόριντα ή Κάιρο;

Γενικό από το Κάιρο...
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για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ

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

Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρ-

κοπούλου της Νομαρχίας Ανατολικής

Αττικής ανακοινώνονται τα εξής:

Οι έλεγχοι οικοδομών που βρίσκονται

στην ζώνη προστασίας Υμηττού συνε-

χίσθηκαν σε 17 επιπλέον περιπτώσεις,

για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν

από το 1984 έως σήμερα, με τα εξής

αποτελέσματα:

• Σε 11 περιπτώσεις συντάχθηκαν εκ-

θέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατα-

σκευών και διατάχθηκε η διακοπή των

οικοδομικών εργασιών λόγω του ότι

διαπιστώθηκαν οικοδομικές παραβά-

σεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ανεγέρ-

σεως συνολικού ύψους 987.863 ευρώ

και πρόστιμα διατήρησης συνολικού

ύψους 476.852 ευρώ.

• Σε 1 περίπτωση δεν έχει γίνει έναρξη

οικοδομικών εργασιών

•    3 περιπτώσεις προσεκλήθησαν εγ-

γράφως μέσω της αστυνομίας οι ιδιο-

κτήτες προκειμένου να καταστεί δυνα-

τός ο έλεγχος των ιδιοκτησιών τους.

• Σε 2 περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν

ασυμφωνίες με τα εγκεκριμένα σχέδια

των αδειών έγινε διακοπή των οικοδομι-

κών εργασιών και τάχθηκε τετράμηνη

προθεσμία για την αναθεώρηση των οι-

κοδομικών αδειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Οικοδομική Αδεια (Ο.Α.) 1110/99 - θέση Άνω

Ντούσια Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτο-

ψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών ερ-

γασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

22.076,80 και διατήρησης 3.679,48 ευρώ.

2. Ο.Α. 344/92 - θέση Άνω Ντούσια Κορωπί -

συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστη-

κε πρόστιμο ανέγερσης 4.355,63 και διατήρη-

σης 725,94 ευρώ.

3. Ο.Α. 1724/90 - θέση Μάντρα Γενίτη Κορωπί-

ου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλή-

θηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλο-

γίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 5.651,08 και δια-

τήρησης 235,46 ευρώ.

4. Ο.Α. 1255/06 - θέση Άνω Ντούσια Κορωπί -

συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστη-

κε πρόστιμο ανέγερσης 335.775,64 και διατή-

ρησης 167.887,82 ευρώ.

5. Ο.Α. 81/06 - θέση Αγία Τριάδα Ουλίντζι στην

Παιανία - η ιδιοκτησία βρέθηκε κλειστή και δεν

κατέστη δυνατός ο έλεγχος εξωτερικά - έγινε

καθορισμός ημερομηνίας αυτοψίας.

6. Ο.Α. 628/98 και 1980/02 - θέση Αγία Τριάδα

Βενίστα στην Παιανία - συντάχθηκε έκθεση

αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών

εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερ-

σης 5.135,66 και διατήρησης 855,94 ευρώ.

7. Ο.Α. 362/88 - θέση Αγία Τριάδα Πελάρη

στην Παιανία - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας

και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών

- καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

11.899,03 και διατήρησης 1.983,17 ευρώ.

8. Ο.Α. 1067/95 και 958/00 - θέση Μπουρμπου-

τσάνα στο Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτο-

ψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών ερ-

γασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

282.926,55 και διατήρησης 141.463,27 ευρώ.

9. Ο.Α. 424/07 - θέση Σκάρπεζα στο Κορωπί -

συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργασιών - πρόστιμο

ανέγερσης 14.593,80 και διατήρησης 7.297,20

ευρώ.

10. Ο.Α. 1490/06 - θέση Καλογήρου - μονή Αγί-

ου Νικολάου στην Παιανία -συντάχθηκε έκθε-

ση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομι-

κών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέ-

γερσης 61.968,75 και διατήρησης 30.984,37

ευρώ

11. Ο.Α. 1138/99 - θέση Κίτσι Κορωπίου - η

ιδιοκτησία βρέθηκε κλειστή και δεν κατέστη

δυνατός ο έλεγχος εξωτερικά - έγινε καθορι-

σμός ημερομηνίας αυτοψίας.

12. Ο.Α. 1297/00 - θέση Στερνίζες στο Κορωπί

- χωρίς έναρξη εργασιών οικοδομής.

13. Ο.Α. 1106/06 - θέση Αγία Τριάδα στην Παι-

ανία – δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και

έγινε έγγραφη πρόσκληση μέσω της Αστυνο-

μίας.

14. Ο.Α. 278/00 και 719/04 - θέση Βούρβατσι

στο Κορωπί -επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών

εργασιών και τάχθηκε προθεσμία 4 μηνών για

την αναθεώρηση της αδείας.

15. Ο.Α. 279/00 και 718/04 - θέση Βούρβατσι

στο Κορωπί -επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών

εργασιών και τάχθηκε προθεσμία 4 μηνών για

την αναθεώρηση της αδείας.

16. Ο.Α. 1281/06 - θέση Πόρτσι - Μίντριζα στο

Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επι-

βλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - κα-

ταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 20.594,00

και διατήρησης 10.297,00 ευρώ.

17. Ο.Α. 2030/02 - θέση Βούρβατσι στο Κορω-

πί - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλή-

θηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλο-

γίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 222.886,20 και

διατήρησης 111.443,10 ευρώ.

Σ.Σ.: Καλά όλα αυτά, να γίνονται έλεγ-
χοι να μάθει ο πολίτης, να μην παρα-
νομεί. Να λειτουργεί βάσει των αξιών,
αλλά να έχει παράδειγμα μπροστά του
το κράτος!
Μήπως όμως, διυλίζουμε τον κώνωπα
σε μερικές περιπτώσεις; Προ ημερών
ήρθε στο γραφείο της εφημερίδας, αγα-
νακτισμένος πολίτης από το Κορωπί,
που καλείται να πληρώσει ένα υπέρο-
γκο πρόστιμο που ξεπερνά τις 150.000
ευρώ για κάποια κατασκευή που κληρο-
νόμησε από τον πατέρα του. Το κτίσμα
έχει γίνει το 1957! Στις πλημμύρες του
1993 γκρεμίστηκε η μάντρα και την ξα-
νάχτισε. Ε, πέτυχε λαχείο· θεωρείται
πλέον αυθαίρετο!
Ολα αυτά τα χρόνια δουλεύει στο χώρο
επιχείρηση με άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος στο κτίσμα αυτό από τον πατέρα
του!!
Απ’ ‘την άλλη γνωρίζω κάτι αυθαίρετα,
με οριστικές αποφάσεις κατεδάφισης
που “σέρνονται” χρόνια τώρα στα συρ-
τάρια της γραφειοκρατίας, ερμητικά
κλειστά...

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου

στη ζώνη προστασίας του Υμηττού
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Δεν απομακρύνονται αλλά αναβαθμίζονται 

οι πυλώνες  της ΔΕΗ στο Γέρακα!!
και νέα ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματο-

ποίησε το Εργαστήριο Οργάνωσης και

Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, τα τελευταία

15 χρόνια από τις συνολικές επενδύ-

σεις στη χώρα μας για ιατρομηχανο-

λογικό εξοπλισμό, το 90% προέρχεται

από ιδιώτες και μόνο το 10%  από το

δημόσιο.

Η χρόνια υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ

από τις Κυβερνήσεις Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ

έχει ως αποτέλεσμα σήμερα η συντρι-

πτική πλειονότητα του σύγχρονου ια-

τρικού εξοπλισμού να βρίσκεται στα

ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστι-

κά κέντρα. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα:

• Από τους 260  αξονικούς τομογρά-

φους που λειτουργούν στη χώρα, μό-

νο οι 95 ανήκουν στο Δημόσιο.

• Από τους 140 μαγνητικούς τομογρά-

φους μόνο οι 45 λειτουργούν στα δη-

μόσια νοσοκομεία.

• Από τους 323 μαστογράφους, μόνο

οι 52 ανήκουν στο Δημόσιο.

Εκτός των ανωτέρω, ο εξοπλισμός

των δημόσιων νοσοκομείων είναι ως

επί το πλείστον απαρχαιωμένος που

δυσχεραίνει το έργο των γιατρών,

ενώ θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την

υγεία των πολιτών. Όμως και εκεί που

τα δημόσια νοσοκομεία μετά από χρό-

νια απέκτησαν τελικά θεραπευτικά ή

διαγνωστικά μηχανήματα τελευταίας

τεχνολογίας, δεν αξιοποιούν τις δυ-

νατότητές τους λόγω έλλειψης προ-

σωπικού.

Η ζοφερή  αυτή

κατάσταση έχει ως

αποτέλεσμα η

αναμονή για δια-

γνωστικές εξετά-

σεις στα δημόσια

νοσοκομεία να

φθάνει τους τέσ-

σερις μήνες με ότι

αυτό συνεπάγεται για την υγεία των

ασθενών.

Η απαξίωση και η  υποχρηματοδότηση

του ΕΣΥ έχει πλέον αναγκάσει τους

πολίτες να  αναζητούν παροχές υγεί-

ας στον ιδιωτικό τομέα, σε αρκετές

περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο με

αποτέλεσμα την αφαίμαξη των ασφα-

λιστικών ταμείων αλλά και των

ισχνών εισοδημάτων τους.

Ποιο είναι το μέλλον του 

Παιδοψυχιατρικού  Νοσοκομείου

Αττικής; 
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Λίγοι μήνες έχουν περάσει από την αναστάτωση που προ-

κλήθηκε στους εργαζόμενους του  Παιδοψυχιατρικού  Νο-

σοκομείου Αττικής, εξαιτίας της ασά-

φειας των πληροφοριών για το μέλλον

του Νοσοκομείου. Η ανακοίνωση της

επικείμενης αποασυλοποίησης, συνδέ-

θηκε τελικά με την μετεξέλιξή του σε

μονάδα νοσοκομειακής περίθαλψης

των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής. 

Τώρα ακούγεται  ότι το Παιδοψυχιατρι-

κό Νοσοκομείο προορίζεται για Κέ-

ντρο Μεταμοσχεύσεων.  

Είναι γνωστή η έλλειψη Νοσοκομειακής Μονάδας στην

Ανατολική Αττική, και η εκφρασμένη απαίτηση των κατοί-

κων της περιοχής  για την άμεση έναρξη των διαδικασιών

ανέγερσης Νοσοκομείου.

Ποιο τελικά είναι το μέλλον του Παιδοψυχιατρικού  Νο-

σοκομείου Αττικής;  

Η υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων

γιγαντώνει τα ιδιωτικά θεραπευτήρια
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Ο βουλευτής Βασίλης Οικο-

νόμου, είχε θέσει ερώτημα

στη Βουλή των Ελλήνων

για τους πυλώνες υπερυψη-

λής τάσης που βρίσκονται

στό Γέρακα και επιβαρύ-

νουν ιδιαίτερα την υγεία

των κατοίκων. 

Η απάντηση είναι η επέκτα-

ση του υφισταμένου δικτύ-

ου!! Ετσι λοιπόν ο βουλευ-

τής επανέρχεται με νέα

ερώτηση, μετά από τις κινη-

τοποιήσεις των κατοίκων.

Κύριε Υπουργέ

Δυστυχώς υποχρεούμαστε

να επανέλθουμε με και-

νούργια ερώτηση μας στη

Βουλή (παλαιότερες ερω-

τήσεις με Αρ. Πρωτ.

6636/14-01-05, 3359/12-10-

05, 4051/1-11-05, 8335/22-

05-07 και 696/25-07-07),

σχετικά με το ζήτημα των

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

υπερυψηλής τάσης (πυλώ-

νων), που όχι μόνο δεν έχει

γίνει καμία απολύτως ενέρ-

γεια από το Υπουργείο σας

για υπογειοποίηση των

γραμμών, αλλά σχεδιάζεται

και αναβάθμιση του υφιστά-

μενου δικτύου. 

Έντονες είναι οι διαμαρτυ-

ρίες των κατοίκων του Γέ-

ρακα οι οποίοι προέβησαν

και σε μαζικές κινητοποιή-

σεις για την  επικείμενη

αναβάθμιση του υφιστάμε-

νου δικτύου της ΔΕΗ και οι

οποίοι δηλώνουν πως σε

καμία περίπτωση δεν θα

ανεχτούν την περαιτέρω

υποβάθμιση της πόλης τους

από τη διέλευση πυλώνων

και δικτύων μεταφοράς

ρεύματος, όποια μορφή και

αν έχει αυτή. 

Ταυτόχρονα η Δημοτική Αρ-

χή  προχώρησε σε ψήφι-

σμα, το οποίο απευθύνεται

στο Υπουργείο σας και

προς την διοίκηση της ΔΕΗ

Α.Ε, στο οποίο αναφέρεται

το θέμα της απομάκρυνσης

των ήδη υφιστάμενων πυ-

λώνων, που υποβαθμίζουν

το περιβάλλον, επιβαρύ-

νουν την υγεία των πολι-

τών, κρατούν σε ομηρία

πολλούς ιδιοκτήτες γης και

φυσικά εμποδίζουν την πε-

ραιτέρω ανάπτυξη της πε-

ριοχής. 

Θα αναφέρουμε ξανά πως η

ύπαρξη πυλώνων (σύμφω-

να με διεθνείς επιστημονι-

κές έρευνες) κοντά σε κα-

τοικημένες περιοχές συν-

δέεται άμεσα με την εμφά-

νιση καρκίνων και ειδικότε-

ρα την παιδική λευχαιμία. 

Βέβαια στην τελευταία

απάντηση η προηγούμενη

ηγεσία του Υπουργείου σας

για το θέμα είχε ισχυριστεί,

πως το θέμα είναι μόνο

οπτικό(!!!). Ομως ο λαός, η

τοπική αυτοδιοίκηση και η

στοιχειώδης λογική (που

προφανώς αναζητείται και

αυτή) θεωρούν το θέμα πο-

λύ σοβαρό και όχι φυσικά

μόνο «οπτικό φαινόμενο».

Χιλιάδες εργαζόμενοι του

Νομού Αττικής ταλαιπω-

ρούνται καθημερινά και

βιώνουν το άγχος της κυ-

κλοφορίας σαν επιβάτες

χρησιμοποιώντας τα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς που

ανήκουν στον ιδιωτικό το-

μέα. Χρησιμοποιούν δηλα-

δή τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ

Αττικής, γιατί δεν υπάρχει -

τις περισσότερες φορές

άλλος τρόπος μετακίνησής

τους εκτός από αυτόν.

Το αποτέλεσμα είναι να

πληρώνουν για μια απλή

διαδρδομή εισιτήριο που

ξεκινά από 1,20 ευρώ και

φτάνει τα 5.50 (11 φορές

ακριβότερο από την αστική

συγκοινωνία). Από τις 30

σημαντικότερες διαδρομές

του ΚΤΕΛ Αττικής σε αστι-

κές περιοχές του νομού μό-

νο 4 διαδρομές έχουν εισι-

τήριο κάτω από 2 ευρώ.

Που σημαίνει ότι ένας ερ-

γαζόμενος που χρησιμο-

ποιεί αυτό  το ΚΤΕΛ ξοδεύ-

ει 151 ευρώ το μήνα περί-

που, τη στιγμή που ο βασι-

κός μισθός του είναι 700

ευρώ.

Ερωτά το ΚΚΕ αν προτίθε-

ται η κυβέρνηση να προχω-

ρήσει σε επέκταση της

ΕΘΕΛ Αστικής συγκοινω-

νίας σε όλο το εύρος του

Νομού Αττικής.

«Σε εγκατάλειψη βρίσκεται

η ειδική εκπαίδευση στην

Ανατολική Αττική!»

Την σοβαρή υποβάθμιση του Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγη-

σης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) της Ανατολικής Αττικής λόγω

συστηματικής κρατικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχω-

σης καταγγέλλει με ερώτησή της προς

τον Υπουργό Παιδείας η βουλευτής Περι-

φέρειας Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Λόγω της υποβάθμισης αυτής το Κ.Δ.Α.Υ.

υπολειτουργεί με αποτέλεσμα να χειρο-

τερεύει συνεχώς το επίπεδο της ειδικής

εκπαίδευσης και τα δικαιώματα μάθησης

και ισότιμης κοινωνικοποίησης των μαθη-

τών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να

καταστρατηγούνται. 

Η απαξίωση του συστήματος αποδεικνύεται όχι μόνο από τις

μεγάλες ελλείψεις εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, αλλά και

από τον τεράστιο χρονικό διάστημα (έως 8 μήνες!) που απαι-

τείται για να γίνει ακόμη και μια διάγνωση  καθοριστική για την

συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου με την ερώτησή της επισημαίνει τα

σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο Κ.Δ.Α.Υ. Ανατολικής

Αττικής και ζητά από τον υπουργό Παιδείας να μεριμνήσει άμε-

σα για τη σωστή λειτουργία του και να ωφεληθούν τα παιδιά

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Υπέρογκες οι τιμές στα ΚΤΕΛ 

Αττικής για τους εργαζόμενους
Ερώτηση του ΚΚΕ
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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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδριάζει Τετάρτη 13/2

Ο  ΜΠΛΕΤΣΟΣ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ 2 γρα-

φεία, συνολικά 82τ.μ., 2ος όροφος, Voula Centre,

Βασ. Παύλου, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγ-

γελματική χρήση, τηλ. 210 8993.505

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ σε τιμή ευκαιρίας:

σκρίνιο, τραπεζαρία ροτόντα, 6 καρέκλες και 2

πολυθρόνες Louie kens. Tηλ. 6974732664 κ. Μαίρη

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358872

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης συνεδριάζει την Τετάρτη 13

Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εκδίκαση ενστάσεων 3ης αναρτ. πολεοδομικής μελ. οριογραμ-

μών ρέματος Παπαχωράφι.

2. Απόφ. για παραχώρηση χώρου κατά χρήση για Ανοικτό Κολυμ-

βητήριο τύπου Κ1

3-8 Ορθές επαναλήψεις αποφάσεων Δ.Σ. των ΝΠΔΔ

9. Απόφαση για έγκριση κοπής επικίνδυνων δέντρων
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...για την υγειά μας

Ενδοσκοπική χειρουργική

Μικρά & ενδιαφέροντα

βιταμίνη D

Η  βιταμίνη D παρέχεται κυρίως από τις τροφές ζωικής προέλευσης, ει-

δικότερα από το συκώτι, το βοδινό, το μοσχάρι και τα αυγά, τα γαλα-

κτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα, τυρί και βούτυρο και κάποια ψάρια

όπως η ρέγκα, ο σολομός, ο τόνος και οι σαρδέλες.

H βιταμίνη D, εκτός της διαιτητικής πρόσληψης παράγεται στον οργανι-

σμό και από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια έκ-

θεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, η UV-B ηλιακή ακτινοβολία απορροφά-

ται από το δέρμα και συγκεκριμένα από έναν μεταβολίτη της χοληστε-

ρόλης που εκκρίνεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας και στη συνέχεια

με μια σειρά βιοχημικών διεργασιών παράγεται η βιταμίνη D. Γι’ αυτό τον

λόγο, τα επίπεδα βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό είναι υψηλό-

τερα το Καλοκαίρι παρά τον Χειμώνα.

Έτσι πλέον σε πολλές βιομηχανικές χώρες κάποια επιλεγμένα τρόφιμα

εμπλουτίζονται  με βιταμίνη D. Ενώ ολοένα και περισσότερο η διαδικα-

σία του εμπλουτισμού χρησιμοποιείται για την αύξηση της πρόσληψης

της βιταμίνης D από πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, δεν υπάρχει κάποιο ομό-

φωνο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα εφαρμόζεται ο

εμπλουτισμός με βιταμίνη D. 
Κούτσικας Κωνσταντίνος

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc

Σπουδαία 
διατροφική ουσία

το  ΜΕΛΙ

Το μέλι αποτελεί τροφή του ανθρώπου από

τα αρχαία χρόνια. Στην Αρχαία Ελλάδα το εί-

χαν εντάξει στη διατροφή τους και στα φα-

γητά και στα γλυκά.

Παράγεται από το νέκταρ των λουλουδιών με

τη βοήθεια των μελισσών. Οι μέλισσες απορ-

ροφούν το νέκταρ και με τη δράση των πε-

πτικών ενζύμων στο στομάχι τους παράγεται

το μέλι, το οποίο αποθηκεύεται σε κελιά που

σφραγίζονται με κερί για να μην απορροφά-

ται υγρασία. 

Τα διάφορα είδη μελιού διακρίνονται ανάλο-

γα με το φυτό που ετράφησαν οι μέλισσες:

Θυμαρίσιο, ελάτου, ανθέων.

Σκόρδο και κρεμμύδι: 
Τα «θαυματουργά» λαχανικά 

Μια σαλάτα με φρέσκο κρεμμυδάκι, ένα φα-

γητό με λίγο σκόρδο προσφέρουν στον ορ-

γανισμό πολύτιμα στοιχεία και έχουν θερα-

πευτικές ιδιότητες, γνωστές από τα αρχαία

χρόνια. Το 1858 ο Παστέρ διαπίστωσε ότι το

σκόρδο έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και το

χρησιμοποίησε ως αντισηπτικό για την απο-

φυγή της γάγγραινας.

Πρόληψη: η καλύτερη θεραπεία

Ένας στους τρεις ενήλικες στη χώρα μας

έχει αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στο αί-

μα και άλλος ένας στους τρεις αυξημένη αρ-

τηριακή πίεση.  Ετσι το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρχίζει εθνική εκ-

στρατεία για την υγεία της καρδιάς. 

Σχεδόν ανώδυνα, χωρίς αι-

μορραγία και  το κυριότερο για

τις γυναίκες με καλύτερο αι-

σθητικό αποτέλεσμα γίνονται

πλέον στη χώρα μας  οι  επεμ-

βάσεις στον τομέα της γυναι-

κολογίας με την μέθοδο Ενδο-

σκοπικής Χειρουργικής.

«Σε αντίθετη με τις επεμβά-

σεις ανοιχτής κοιλιάς η Ενδο-

σκοπική Χειρουργική προσφέ-

ρει καλύτερο αποτέλεσμα με

ελάχιστες επιπλοκές, αρκεί η

επέμβαση να γίνεται σε οργα-

νωμένο κέντρο με εξειδικευ-

μένη ιατρική ομάδα, η οποία

θα πρέπει να κάνει συνεχή εκ-

παίδευση στα σύγχρονα ενδο-

σκοπικά ιατρικά όργανα», τό-

νισε ο  Γιώργος Πιστοφίδης

MB.BS.FRCOG, Δ/ντης Γυναι-

κολογικής Κλινικής Γεν. Κλινι-

κής Λευκού Σταυρού  σε Εκ-

παιδευτικ’π  Λαπαροσκοπικό

Σεμινάριο

Σύμφωνα με τον Γ. Πιστοφίδη

κάθε χρόνο στη χώρα μας  χι-

λιάδες γυναίκες μπαίνουν στο

χειρουργείο προκειμένου να

αντιμετωπίσουν διάφορα γυ-

ναικολογικά προβλήματα.

Το κυριότερο είναι η αφαίρεση

ινομυωμάτων τα οποία εμφα-

νίζονται σε ποσοστό 30% σε

γυναίκες άνω τω ν 40 χρόνων,

από τις οποίες το 30 με 40%

αντιμετωπίζουν πρόβλημα

υπογονιμότητας.  Μάλιστα

όπως τόνισε ο γιατρός ο πιο

συχνός λόγος για την αφαίρε-

ση της μήτρας είναι τα ινο-

μυώματα

ΟΦΕΛΗ 

ΓΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του

γιατρού – η ομάδα του οποίου

μέσα σε 6 χρόνια έχει κάνει

περισσότερες από δυο χιλιά-

δες ενδοσκοπικές επεμβά-

σεις-με την κλασική  χειρουρ-

γική μέθοδο της  ανοιχτής

κοιλιάς, οι γυναίκες σε ποσο-

στό 95%  μετά την επέμβαση

αντιμετώπιζαν σημαντικά προ-

βλήματα, όπως αιμορραγίες,

πόνο, δημιουργία συμφύσεων,

λοιμώξεις  ενώ έφεραν στην

υπόλοιπη ζωή τους μεγάλες

τομές.

Με την Ενδοσκοπική Χει-

ρουργική τα οφέλη για τις γυ-

ναίκες είναι πολλά καθώς

έχουμε ελάχιστη απώλεια αί-

ματος, σχεδόν καθόλου πό-

νος, πολύ μικρή πιθανότητα

δημιουργίας συμφύσεων και

πολύ καλό αισθητικό αποτέλε-

σμα χωρίς ουλές και σημάδια.

Για το λόγο αυτό  η Ενδοσκο-

πική Χειρουργική τα τελευταία

χρόνια έχει πλέον  αντικατα-

στήσει τις κλασικές επεμβά-

σεις σε  πολλούς τομείς, όπως

και σ΄ αυτόν της γυναικολο-

γίας. Μάλιστα με την εξέλιξη

της τεχνολογίας  τείνει να κα-

θιερωθεί  στη χώρα μας και

στον χώρο των πλέον προηγ-

μένων γυναικολογικών επεμ-

βάσεων. 

Με την ενδοσκοπική χειρουρ-

γική σήμερα στη χώρα μας γί-

νεται αφαίρεση συμφύσεων,

κύστεων ωοθηκών, εξωμη-

τρίων, ινομυωμάτων, υστερε-

κτομή, ενδομητρίωσης κ.α.

Η πραγματοποίηση των δύ-

σκολων γυναικολογικών αυ-

τών επεμβάσεων με ενδοσκο-

πική χειρουργική απαιτεί εξει-

δίκευση των Ελλήνων  για-

τρών, οι οποίοι κατέφευγαν

στο εξωτερικό για να την απο-

κτήσουν. Κι αυτό γιατί μέχρι

σήμερα στη χώρα μας δεν

υπάρχει επίσημη σχολή εκπαί-

δευσης ούτε σε νοσοκομειακό

ούτε σε πανεπιστημιακό επί-

πεδο γι’ αυτές τις τεχνικές.

Ηδη όμως έχει δρομολογηθεί

εκπαίδευση από κορυφαίους

στον τομέα αυτό επιστήμονες.

ελάχιστη απώλεια αίματος, σχεδόν καθόλου πόνος, 

πολύ μικρή πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων 

και πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα
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Εκδρομή για Ski-Snowboard 
στα Καλάβρυτα

Με το Δήμο Παιανίας

Στα πλαίσια του προγράμματος για άθληση σε

όλους ο  Δήμος Παιανίας  οργανώνει τη 2η εκδρο-

μή στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων για

Ski-Snowboard την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. 

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Παιανίας θα

καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής για κά-

θε αθλούμενο. 

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

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

2. Συνοδεία,

3. Εξοπλισμός (Ski – Snowboard),

4. Διδασκαλία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δημότες πάνω

από 8 ετών με την προϋπόθεση της καλής υγείας. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των

30€ κατ’ άτομο. Για περαιτέρω πληροφορίες και

δηλώσεις συμμετοχής, αρμόδια η Αλεξία Δημη-

τράκη, τηλέφωνο 210 - 6641600.

• Δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη, 14 Φε-

βρουαρίου.

Το Μαρκόπουλο ήταν ο νικητής του

ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής απέναντι

στον Ολυμπιακό επικρατώντας με 3-1 

Με μεγαλύτερη αισιοδοξία ατενίζει το

μέλλον το Μαρκόπουλο μετά την πρώτη

του νίκη σε ντέρμπι στο φετινό πρωτά-

θλημα

Νίκη - δώρο στον Γιώργο Λυκούδη για τα

γενέθλια του, αφού όλη η ομάδα στο τέ-

λος του αγώνα του τραγούδησε το

happy birthday. 

Το ζητούμενο είναι η ομάδα να είναι

έτοιμη στα πλέι οφ, δήλωσε ο Δήμαρχος

Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς που εί-

ναι παρόν σε όλα τα παιχνίδια της ομά-

δας.

Στο τέλος του αγώνα η Νίκη Γκαραγού-

νη είπε:

Αυτό που λέγαμε από την αρχή του

2008· θέλαμε να κάνουμε στην έδρα μας

την ανατροπή, να κερδίσουμε έναν από

τους μεγάλους αντιπάλους.  Πιστεύαμε

ότι μπορούσαμε να το κάνουμε με τον

Παναθηναϊκό αλλά το πολύ άγχος μας

πρόδωσε, δεν μας επέτρεψε να παίξου-

με το παιχνίδι που ξέρουμε να παίζουμε.

Με τον Ολυμπιακό μπήκαμε πιο ελεύθε-

ρα, αφού δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε·

ότι και να γινόταν θα βγαίναμε τέταρτη. 

Θεωρώ ότι σήμερα παίξαμε αρκετά καλά

όχι τόσο όσο μπορεί να παίξει με τις

πραγματικές δυνατότητες η ομάδα μας,

αλλά νομίζω ότι η νίκη έτσι όπως ήλθε

μας ευχαρίστησε περισσότερο και το χά-

ρηκε περισσότερο και ο κόσμος με τα κο-

ντινά set.

Θεωρώ ότι ήταν καλή εμφάνιση και πι-

στεύω να σπάσαμε το κατεστημένο της

ήττας μέσα στο γήπεδό μας.   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)   
Παναθηναϊκός  47  48-5   

Ολυμπιακός   41   44-10   

Ηρακλής Κηφ.  41 43-12   

Μαρκόπουλο   36   39-13   

Ηρακλής Θεσ.  22  27-33   

Άρης 19  23-33   

Πανιώνιος 19   24-34   

Πανελλήνιος 15  18-35   

ΑΕΚ  15 19-37   

Κτησιφών 12   21-42   

Ίωνες  11 18-42   

Επίκουρος  10 15-42  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ»

Μαρκόπουλο - Ολυμπιακός 3-1 (24-26, 25-23, 26-24, 25-14) 

Νίκη Γκαραγούνη

Την περασμένη Δευτέρα  πραγμα-

τοποιήθηκε στο Μουσείο Βορρέ της

Παιανίας, η εκδήλωση απονομών

και η κοπή πίτας της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

(Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Αν. Αττικής).

Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα ο

Πρόεδρος της Ένωσης και Δήμαρ-

χος Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης

αναφέρθηκε στην πορεία της Ένω-

σης. 

Ο Γεν. Γραμματέας Ησαϊας Βασιλει-

άδης και ο Ά Αντιπρόεδρος Στ. Βα-

κιρτζής απένειμαν τιμητική πλακέ-

τα στον π. Πρόεδρο της ΕΠΟ Τρι-

βέλλα για την προσφορά του στο

ελληνικό ποδόσφαιρο. 

Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. τίμησε με τιμητική

πλακέτα και τον Σύνδεσμο Διαιτη-

τών Αν. Αττικής την οποία παρέλαβε

ο πρόεδρός της Δημήτρης Τζαλέ-

ζας.

Στην εκδήλωση, ακόμα, τιμήθηκε η

Πρωταθλήτρια του Πανελλήνιου

Πρωταθλήματος Προεπιλογής εθνι-

κών ομάδων κατηγορίας Παίδων, ο

προπονητής της Αντωνολουκάς και

ο γιατρός των αγώνων Καμποσιώ-

ρας. Επίσης η Ένωση τίμησε την

πρωταθλήτρια του 9ου ομίλου του

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προ-

επιλογής εθνικών ομάδων κατηγο-

ρίας Προπαίδων.

Τέλος τίμησε τα κάτωθι σωματεία:

Απονομές Α΄ Κατηγορίας 2006-2007

l ΑΠΟ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, Πρωταθλή-

τρια ομάδα Α΄ κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Απονομές Β΄ Κατηγορίας 2006-2007

l ΑΟ ΑΝΟΙΞΗ, Πρωταθλήτρια ομάδα Β’

κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

l ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, Δευτεραθλήτρια

ομάδα Γ΄ κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

l ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ, Τριταθλήτρια

ομάδα Β’ κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Απονομές Γ΄ Κατηγορίας 2006-2007

l ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Πρωταθλήτρια

ομάδα Γ΄ κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

l ΑΠΟ ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ, Δευτεραθλήτρια

ομάδα Γ΄ Κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

l ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ, Τριταθλήτρια ομάδα

Γ΄ Κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2006-2007

ΑΠΟ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ-

ΧΟΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Μετά το κόψιμο της πίτας, ακολούθησε

γεύμα. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο  Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού  Στ.

Δουβής, o Νομάρχης Λ. Κουρής, οι βου-

λευτές Θ. Μπούρας, Ντ. Βρεττός, Βασ.

Οικονόμου, Ν. Καντερές, ο Δήμαρχος

Σπάτων Αθ. Τούντας και ο Αντιδήμαρχος

Χρ. Μάρκου, πλήθος Δημοτικών Συμβού-

λων, παραγόντων και φίλοι του ποδο-

σφαίρου. 

Γιορτή με απονομές της Ενωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αν. Αττικής

Νέος νόμος για τη βία στα γήπεδα;
Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τη βία στη γήπεδα με ριζικές αλλαγές σε κάποια άρθρα.

Τα δύο σημαντικότερα νομίζουμε ότι είναι:

- Καταργούνται οι διατάξεις περί συνδέσμων φιλάθλων. Δημιουργούνται Λέσχες Φίλων, ως

οργανικές διοικητικές μονάδες των ομάδων. Οι ομάδες θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την

εποπτεία και σύννομη λειτουργία αυτών των λεσχών.  Μέσω των Λεσχών, ο οργανωμένος φί-

λαθλος ξαναβρίσκει την θέση του μέσα στο σύλλογο· οργανώνεται, ελέγχεται και συμμετέχει

σ’ αυτόν.  

– Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων απευθείας από τις ομάδες στα μέλη των Λεσχών τους.

Τα μέλη πλέον, θα λαμβάνουν τα εισιτήρια όπως όλοι οι υπόλοιποι μη οργανωμένοι φίλαθλοι. 

Ο Ωρωπός Αγίου Στεφάνου επιβλήθηκε του Ολυμπια-

κού Λαυρίου 2-1 στο γήπεδο Νέα Παλάτια. 

Η Τριγλία Ραφήνας επικράτησε με 2-1 του Εθνικού

Νέας Μάκρης στην έδρα της.

Το Κρυνέρι ήρθε ισόπαλο 1-1 με τον Κυανό Αστέρα

Βάρης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17 αγώνες)  ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΑ

1. ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 47 48-14

2. ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ 41 38-10

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 34 32-18

4. ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 30 28-22

5. ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 30 34-20

6. ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 30 2812

7. ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 26 32-23

8. ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 25 27-20

9. ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 24 18-18

10. ΟΦ ΓΕΡΑΚΑ 21 22-22

11. ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 20 28-24

12. ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 20 19-23

13. ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ 19 19-22

14. ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 11 15-31

15. ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 10 15-38

16. ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ 0 1-87

ΣΥΝΟΛΑ 388 404-404

ΕΠΣΑΝΑ
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Πρώτοι περιφερειακοί αγώνες

Βόρειας και Νότιας Αττικής

Οι πρώτοι περιφερειακοί ιππικοί αγώνες της χρονιάς

διεξήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο για την

Βόρεια Αττική στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προα-

στίων και για τη Νότια Αττική στον Ιππικό Όμιλο Με-

σογείων. 

Στη Νότια Αττική πρωταγωνίστησαν ιππείς από δύο

ιππικούς ομίλους, τον Ιππικό Όμιλο Αθηνών και τον

Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Βάρης. Οι δύο αμαζόνες του

ΙΟΑ, Μαριαλένα Αβράτογλου και Μαρία Τσιτσιλιάνου ήταν

νικήτριες στις Κατηγορίες αντίστοιχα Η και Ζ Νέων Ιππέ-

ων, ενώ τέσσερις κατηγορίες κέρδισαν οι ιππείς του ΑΙΟΒ.

Ο Zdenek Stastny, η Αθανασία Τσιγαρά και η Σαμαράγδα

Γλου. Το Ομαδικό Αγώνισμα των ομίλων στη Νότια Αττική

κέρδισε ο Ιππικός Όμιλος Καλυβίων και στην Βόρεια Αττι-

κή ο Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Φιλίππων. Στην Βόρεια Ατ-

τική στη σημαντικότερη επίσημη κατηγορία νικήτρια ανα-

δείχθηκε η Ισμήνη Σακάτη από την Πάτρα. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Γιορτή με απονομές στον “Αρη” Βούλας
Την ετήσια πανηγυρική του εκδήλωση πραγματοποίησε ο

Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης” Βούλας την περασμένη Κυ-

ριακή σε μία κατάμεστη αίθουσα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Αρη Ησαϊας Βασι-

λειάδης, ενώ την παρουσίαση έκανε ο Αγγελος Μακρής.

Μίλησε ο Γιάννης Δήμας, αθλητής του Αρη από τα πρώτα

του βήματα και σήμερα προπονητής στο άθλημα της επι-

τραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ). Παρακίνησε τους

γονείς να στρέψουν τα παιδιά τους στο άθλημα, γιατί έχει

γοητεία, θέλει μεγάλη κινητικότητα και ευστροφία.

Ο “Αρης” τίμησε την Αντρική Ομάδα Ποδοσφαίρου του για

την άνοδό της στην Α’ κατηγορία ΕΠΣΑΝΑ για την αγωνιστι-

κή περίοδο 2006-2007. Το έπαθλο παρέλαβαν ο προπονητής

Νίκος Γεωργακάκος και ο αρχηγός Σάκης Τοσουνίδης.

Επίσης τίμησε τους αθλητές του που πέρασαν πέτυχαν

στις σπουδές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας: Ασημακόπουλο

Ηλία, Λιβάνιο Μάριο και Πάσσα Γεώργιο.

Ακόμη τίμησε για την προσφορά τους στο σύλλογο Αν-

δρέα Μαρτίνο, Κωνσταντίνο Σταθακόπουλο και Παναγιώτη

Θεμελίδη.

Τιμητική πλακέτα απένειμε και στην εφημερίδα μας

“ΕΒΔΟΜΗ” για την δεκάχρονη παρουσία της και προσφο-

ρά της προβάλοντας τη δράση του συλλόγου. Την πλακέ-

τα παρέλαβε η εκδότρια Αννα Βενετσάνου.

Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση η νομαρχιακή σύμβουλος

εκπροσωπώντας το Νομάρχη Μαρία Φουρναράκη, ο Δή-

μαρχος, ο πρόεδρος Α. Κάσδαγλης, οι Αντιδήμαρχοι Γρ.

Κωνσταντέλλος, Δ. Κιούκης και Κ. Ανδριόπουλος, οι δημο-

τικοί σύμβουλοι Νανά Καραγιάν, Ηλέκτρα Τσιριγώτη, Παν.

Σωτηρόπουλος και πολλοί εκπρόσωποι φορέων.

Ο πρόεδρος Ησ. Βασιλειάδης έκοψε την βασιλόπιτα και

ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Ακόμη μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά για

την Ελληνική ιππασία, ευχήθηκαν όλοι

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας,

που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της

ΕΟΙ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του

ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για

θέματα αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης, ο

οποίος τιμήθηκε από την ΕΟΙ μέσω του

Προέδρου της, Ισίδωρου Κούβελου,  για

την προσφορά του στον ελληνικό αθλητι-

σμό. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη

ο Λάμπης Νικολάου Αντιπρόεδρος της

ΔΟΕ, ο  Γιώργος Βαρδινογιάννης Πρόε-

δρος της ΦΦΕ, τα μέλη της ΕΟΕ,  Γιάννης

Βασιλειάδης, Γιάννης Καρράς, Κώστας Ου-

ίλς, Βαγγέλης Σουφλέρης, Μιχάλης Φυσε-

τζίδης, Θωμάς Μεντεσίδης και Χρίστος

Χατζηαθανασίου, Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ

αθλητικών Ομοσπονδιών.  

Η Ελληνική Ιππασία αποχαιρέτησε την

χρονιά που πέρασε βραβεύοντας τους

αθλητές που διακρίθηκαν και τιμώντας

τους χορηγούς, που έρχονται αρωγοί στην

μεγάλη προσπάθειά της. Από τους αθλη-

τές η ΕΟΙ βράβευσε, μεταξύ άλλων, την

Εθνική Ομάδα Ενηλίκων, που κατέκτησε

το χρυσό μετάλλιο στο Κύπελλο Εθνών

του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αθήνας,

την Εθνική Ομάδα Εφήβων, που προκρί-

θηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε

τελικό ομαδικού αγωνίσματος καταλαμβά-

νοντας την 9η θέση στο Ομαδικό Αγώνι-

σμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Υπερπήδησης Εμποδίων. Την Εθνική Ομά-

δα Παίδων Υπερπήδησης Εμποδίων,  και

την Εθνική Ομάδα Εφήβων Ιππικής Δεξιο-

τεχνίας για την καλή τους παρουσία στα

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.  

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕ ΤΟ 2008

Τιμήθηκαν ο προπονητής Νίκος Γεωργακάκος και ο αρχηγός Σά-
κης Τοσουνίδης. Το κύπελο επέδωσε η νομαρχιακή σύμβουλος
Μαίρη Φουρναράκη

Ο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Κάσδαγλης απονέμει τι-
μητική πλακέτα στον αθλητή και προπονητή Γιάννη Δήμα.

Ο αθλητής και προπονητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γιάννης Δή-
μας, και πίσω η παιδική χορωδία με τη μαέστρο Λιούντα Καζάρτσεβα.

Ο Υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης τιμήθηκε από τον Προέδρου της ΕΟΙ, Ισί-
δωρο Κούβελο.  

Την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ τίμησε ο Αρης Βούλας. Την πλακέτα
παρέλαβε η εκδότρια Αννα Βενετσάνου, από τον αντιδήμαρχο Κ.
Ανδριόπουλο.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Η ομάδα του ΟΑΑ Ηρακλείου Κρήτης, πέτυχε το περασμένο

Σαββατοκύριακο, στη Θεσ/νίκη άλλες τρείς νίκες σε πρωτα-

θλήτρια ομάδα με μόλις μια ήττα σε 18 αγώνες. Τη 2η και 3η

θέση, που οδηγούν σε μπαράζ ανόδου στην Α1 κατηγορία κα-

τέκτησαν ο ΛΑΟΣ Τελαμών και ο Παναθηναϊκός Α.Ο. αντί-

στοιχα. 

Η ομάδα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ πετυχαίνοντας 2 νίκες (4-3 με τον

Α.Σ. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 4-0 με τον Α.Σ. ΠΈΡΑ ΘΕΣ/ΝΊΚΗΣ) και

μία ήττα με 4-0 από τον ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κατέλαβε

τελικά την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 28 βαθμούς. 

Α1 Κατηγορία Γυναικών

Άλλες δύο νίκες πέτυχε η γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ το περασμένο

Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Στον αγώνα

του Σαββάτου 2/2 πέτυχε μεγάλη νίκη επί της πρωτοπόρου  και αήτ-

τητης ομάδας τον Α.Σ. ΠΕΡΑ με 4-3 και την Κυριακή 3-2 κέρδισε εύ-

κολα με 4-0 τον Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Απομένουν ακόμη δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί και το πρωτά-

θλημα αυτό και η ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται στην 4η θέση με 20 βαθ-

μούς.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

…Είναι ντροπή! Το μερίδιο ευθύνης

αναλογεί σε όλους. Εχουμε φτάσει

στο 2008 και στην Ελλάδα ουσιαστι-

κά βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν.

Όχι μόνο για τη διαχείριση των

απορριμμάτων, αλλά και για την ίδια

την προστασία του περιβάλλοντος.

…Ας μη γελιόμαστε. Το πρόβλημα

δεν είναι τεχνικό. Είναι πολιτικό.

Εμείς   είμαστε αποφασισμένοι να

δώσουμε λύση σήμερα! Χωρίς άλλη

καθυστέρηση. Και σε αυτό τον αγώ-

να βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο μετε-

ρίζι να απαιτήσουμε να δοθεί λύση

εδώ και τώρα. «Και να ξέρετε ότι εί-

μαστε αποφασισμένοι να απαιτή-

σουμε να υλοποιηθούν όσα θα απο-

φασίσουμε αυτό το διήμερο εδώ»,

κατέληξε ο πρόεδρος.

ΧΥΤΑ τέλος! Η προστασία του περι-
βάλλοντος το απαιτεί και η Ευρώπη
τα καταργεί

O πρόεδρος αναφερόμενος στην Ανα-

τολική Αττική, είπε ότι οι δύο Οργανω-

μένοι χώροι Διαχείρισης Απορριμμάτων

θα αφορούν τα σκουπίδια που συγκε-

ντρώνονται στην περιοχή της και μόνο

αυτά. 

Να βελτιώσουμε αυτό το σχεδιασμό, να

μειωθούν κατά 70-80% οι σημερινές πο-

σότητες απορριμμάτων, και τα ελάχιστα

υπολείμματα να οδηγούνται στους ΧΥ-

ΤΥ, ή σε όποια άλλη μορφή διαχείρισης

από την ανακύκλωση προκύψει. Απαι-

τείται άμεση δημοπράτηση των εργο-

στασίων, των σταθμών μεταφόρτωσης,

των ΚΔΑΥ. Και κατέληξε ο πρόεδρος:

«δεν μιλάμε για νέους σκουπιδότοπους,

όπως τους έχουμε συνηθίσει και μας

πληγώνουν»,

Ο Δήμαρχος Αθηνών και πρόεδρος της

ΚΕΔΚΕ Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε

ότι η μελέτη την οποία ως ΚΕΔΚΕ κατα-

θέτουμε στο δημόσιο διάλογο, μας

έδειξε ότι στις μεθόδους κατεργασίας

αποβλήτων που εξετάζουμε πρέπει να

συμπεριλάβουμε τη μηχανικη-βιολογική

επεξεργασία και την καύση (φυσικά, σε

περιβαλλοντικές συμβατές σύγχρονες

μονάδες). Οι μελετητές μας επισημαί-

νουν, ότι σύμφωνα με όλα τα διεθνή

επιστημονικά στοιχεία, η καύση αποτε-

λεί ένα ουσιαστικό στοιχείο μιας ολο-

κληρωμένης διαχείρισης στερεών απο-

βλήτων και μείωσης της ποσότητας τα-

φής.

Επιπλέον τονίζουν την αυξανόμενη ση-

μασία που αποκτά η αξιοποίηση των

αποβλήτων για την παραγωγή ενέργει-

ας. Πρόκειται για έναν τομέα στον

οποίο η Πολιτεία πρέπει να δώσει ιδιαί-

τερη προσοχή, προωθώντας τάχιστα το

σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Και έκλεισε λέγοντας «ότι σ’ αυτό το

πλαίσιο εμμένουμε στον εγκεκριμένο
Περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων στην Αττική,

σχεδιάζουμε την υλοποίηση Ολοκληρω-

μένου Συστήματος Διαχείρισης Απορ-

ριμμάτων και λαμβάνουμε υπ’ όψη μας

τα αποτελέσματα της μελέτης του ΕΣ-

ΔΚΝΑ που αφορά την επιλογή τεχνολο-

γίας για την κατασκευή εργοστασίων

επεξεργασίας απορριμμάτων».

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής

στην περιεκτική ομιλία του συμπυ-

κνώνοντας τις θέσεις των Δημάρ-

χων της περιοχής και της ΤΕΔΚΝΑ,

τα είπε “έξω απ’ τα δόντια”, αποδει-

κνύοντας για μια ακόμη φορά πως

λειτουργεί ως Νομάρχης και όχι ως

κομματικό εξάρτημα. Η οικονομία

του χώρου και του χρόνου των ανα-

γνωστών, μας επιβάλλει τη δημοσί-

ευση αποσπασμάτων της ομιλίας

του.

Χαιρέτισε την πρωτοβουλία της

ΤΕΔΚΝΑ που αποδεικνύει ότι “τα

όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Τ.Α.) ξαναβρίσκουν τα αντανακλα-

στικά τους”.

Η λύση - είπε - που θα επιλεγεί πρέ-

πει:

 να έχει μακροχρόνια προοπτική 

 να έχει ανταγωνιστικό κόστος,

ούτως ώστε η επιβάρυνση του κάθε

οικογενειακού προϋπολογισμού για

την διαχείριση των απορριμμάτων

να είναι η μικρότερη δυνατή

 να είναι σύμφωνη με τις ευρω-

παϊκές και ελληνικές προδιαγρα-

φές, φιλική στο περιβάλλον, με έμ-

φαση στην ανακύκλωση.

Κατήγγειλε εύλογα, θαρραλέα και

...διπλωματικά «την απουσία της

Περιφέρειας Αττικής από την διη-

μερίδα της ΤΕΔΚΝΑ, όταν μάλιστα

είναι ο κύριος και καίριος πυλώνα

της τριμερούς συνεργασίας Κυβέρ-

νησης-Περιφέρειας-ΕΣΔΚΝΑ για

την διαχείριση των απορριμμάτων

στη Αττική, όπως χαρακτηριστικά

ανέφερε στη χθεσινή ομιλία του ο

Γεν. Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ». 

Αναφερόμενος αποσπασματικά στο

“ιστορικό” μίλησε και για τα λεφτά

που έχουν πεταχτεί (Σ.Σ. και που

πετιούνται από διάφορους χάριν

ιδιοτελών σκοπών... ασκόπως και

αντιπαραγωγικά).

Εξαγγελίες και μηδενικότητα

Θα αναφέρω χαρακτηρίστηκα τις

αναποτελεσματικές πολυέξοδες δια-

φημιστικές καμπάνιες του ΕΣΔΚΝΑ

για την ανακύκλωση, την αντίστοιχη

του “Λάμπη” στην Αθήνα και πολλές

άλλες που δεν βοηθούν στην αναβάθ-

μιση του περιβάλλοντος αλλά μόνο

στον πλουτισμό των διαφημιστικών

εταιριών. Και βέβαια την εξαγγελία

του Ιουνίου του 1995 του τότε

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για δημοπράτη-

ση του Σταθμού Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) στον Ελαιώνα

τον Αύγουστο του 1995 και την λει-

τουργία του τον Δεκέμβριο του 1996.

Τίποτα δεν έγινε και στη νομοθετική

ρύθμιση του 2003 επαναλαμβάνονται

οι εξαγγελίες για Κεντρικό πλέον

Σταθμό Μεταφόρτωσης στον Ελαιώ-

να και μάλιστα με εγκεκριμένους πε-

ριβαλλοντικούς όρους από τον Οργα-

νισμό Αθήνας από τον Νοέμβριο του

2000. Και βέβαια μέχρι σήμερα τίπο-

τα δεν έχει γίνει προς δόξαν του πε-

ρίφημου Περιφερειακού Σχεδιασμού

για τα απορρίμματα στην Αττική…

“Θα τονίσω όμως για μία ακόμη φορά

ότι οι χαμένες ευκαιρίες δεν μπορούν

να αποτελέσουν άλλοθι για την αυ-

ταρχική επιβολή αποφάσεων, όταν

μάλιστα στηρίχθηκαν σε μελέτες αμ-

φισβητούμενης εγκυρότητας, που

στόχευαν όχι σε επίλυση του προ-

βλήματος αλλά  στην επιστημονικο-

φανή επένδυση προειλημμένων απο-

φάσεων». 

Γι’ αυτό αρνήθηκαν και αρνούνται μέ-

χρι σήμερα το διάλογο για τις εναλ-

λακτικές προτάσεις.

Οι επιβαρύνσεις της Αττικής

Ο Νομάρχης αναφέρθηκε επιγραμμα-

τικά στις επιβαρύνσεις που έχει δε-

χθεί δυσανάλογα η Ανατολική Αττική

και στην μελέτη του Πολυτεχνείου

Κρήτης για τη διαχείριση των στερε-

ών απορριμμάτων, που αν και την

έχει χρηματοδοτήσει η ΕΣΔΚΝΑ την

είχε πετάξει στο καλάθι των αχρή-

στων.

Και κατέληξε κλείνοντας: “είμαι υπο-

χρεωμένος να επισημάνω ότι η δέσμευση

του Υφυπουργού Εσωτερικών Αθ. Νάκου

ότι ¨είναι ανοιχτός για συζήτηση ουσίας¨

είναι βέβαιο ότι ανοίγει ένα πρώτο πεδίο

διαλόγου στο θέμα της διαχείρισης απορ-

ριμμάτων. 

...Πληροφορήθηκα με λύπη ότι σε κά-

ποιες «συνάξεις» προτάθηκαν τρόποι

συμμορφώσεως του ομιλούντος στις

επιταγές του περιφερειακού σχεδια-

σμού του 2003, για να ¨τελειώνουμε

με το θέμα¨, όπως ελέχθη. Τους νεό-

κοπους αυτούς εκπροσώπους της αυ-

τοδιοίκησης τους πληροφορώ ότι μα-

ταιοπονούν. Αντί να αναλίσκονται σε

τέτοιου τύπου δραστηριότητες καλό

θα ήταν να ασχοληθούν με την λύση

του προβλήματος αντί να προσπα-

θούν να το κάνουν ¨πάσα¨ ή να το

κρύψουν κάτω από το χαλί».

Αννα Μπουζιάνη

Προσλήψεις και αλλαγές στα Δ.Σ. Βάρης
Το πρώτο μετά το νέο έτος, δημοτι-

κό συμβούλιο πραγματοποίησε ο

Δήμος Βάρης την περασμένη Δευ-

τέρα στην αίθουσα του Δημοτικού

Σχολείου Βάρης. Εφεξής τα συμ-

βούλια θα γίνονται στην αίθουσα

του σχολείου, αφού η αίθουσα του

δημαρχείου μετετράπη σε γραφεία

της οικονομικής υπηρεσίας.

Πρώτο συμβούλιο λοιπόν και ξεκί-

νησε με την κοπή της παραδοσια-

κής βασιλόπιτας. 

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας έκο-

ψε το πρώτο κομμάτι στο Δήμο και

έδωσε αντίκρυσμα στο φλουρί ένα

διήμερο ταξίδι.

Ο τυχερός όμως τελικά ήταν ο ...δί-

σκος, αφού κόβοντας τα κομμάτια

βρέθηκε πάνω στο δίσκο.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε και επίση-

μα τους Αντιδημάρχους με τις αρ-

μοδιότητές τους, όπως τους έχου-

με δημοσιεύσει σε προηγούμενο

φύλλο μας. 

Δυσλειτουργία - πιστεύω - ότι θα

δημιουργήσει η ανάθεση αρμοδιο-

τήτων όπως έγινε· εξηγούμαι. Είθι-

σται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικού να

έχει και την εκπροσώπηση του δη-

μάρχου. Και έχει λογική, γιατί αυ-

τός υπογράφει όλα τα έγγραφα και

έχει τη γενική επίβλεψη της Διοίκη-

σης του Δήμου. Στο Δήμο Βάρης

άλλος αντιδήμαρχος έχει διοικητι-

κά καθήκοντα και άλλος έχει την

εκπροσώπηση του Δήμου. Εύχομαι

να μη διαψευστώ.

– 70 προσλήψεις διαφόρων ειδικο-

τήτων θα κάνει ο Δήμος για να κα-

λύψει διοικητικές και άλλες θέσεις

ορισμένου χρόνου (8άμηνα). Σύ-

ντομα θα δημοσιοποιηθούν οι ειδι-

κότητες.

– Δύο πούλμαν αποφάσισαν να μι-

σθώσουν για τη μεταφορά αθλητών

και μαθητών.

– Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

του Πνευματικού Κέντρου του Δή-

μου, με ύψος 476.276,00 ευρώ. Η

δημοτική σύμβουλος Τασία Πασπα-

λιάρη έκανε ένα μικρό απολογισμό

του έργου του Πνευματικού Κέ-

ντρου.

Επισημάνθηκε πάντως από τη μειο-

ψηφία ότι ο προϋπολογισμός ψηφί-

στηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πνευματικού Κέντρου από 6 συμ-

βούλους σε σύνολο 11 μελών του.

Με πρόταση του δημάρχου άλλαξε

ο αριθμός των μελών των Διοικητι-

κών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ (ΚΑ-

ΠΗ, Αθλητικός Οργανισμός  κλπ.).

Ο λόγος που έγινε, όπως εξήγησε

ο δήμαρχος, “είναι δισκίνητα στη

διαδικασία. Ιδιαίτερα στον Αθλητικό

Οργανισμό δεν δούλεψε”.

Ο πρόεδρος Θωμάς Δεληγιάννης,

επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή με-

τά από ένα χρόνο εμπειρία, μπορεί

να κάνει διορθωτικές κινήσεις.

«Εχει μπροστά της κάποιους τομείς

που άλλοι δούλεψαν και άλλοι έμει-

ναν στάσιμοι».

Τη διαφωνία της εξέφρασε η μειο-

ψηφία, που καταψήφισε και την

πρόταση, επισημαίνοντας ο Δ. Ανα-

στασίου, ότι “δεν είναι ο αριθμός

των μελών που κάνει δυσκίνητο

ένα Δ.Σ. αλλά τα άτομα που το

απαρτίουν. Αν λοιπόν είναι δυσκίνη-

το σε ένα όργανο έχετε τη δυνατό-

τητα από τον Κώδικα να αλλάξετε

τη σύνθεση». Αντίθετα συμφώνησε

με τη 2ετή θητεία αντί για 4ετή”.

Αννα Μπουζιάνη

ΧΥΤΑ τέλος! 


