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Λορέντσος 

Μαβίλης

Μια  θυσία αίματος

για τα Γιάννενα   

γιάννης κορναράκης

Το θρυλικό Spitfire σε
λίγο στον αέρα... 

Σελίδα 6Ο υφυπουργός Π. Δούκας στην Ελευσίνα Σελ.10

«Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, η χειρότερη πολιτική

επιλογή είναι να μην κάνεις τίποτα», και δυστυχώς, για

να μην πάω πολύ πίσω, τα τελευταία δεκατέσσερα χρό-

νια στα εθνικά θέματα, κάνουμε τ ί π ο τ α !

«Χάριν της ειρήνης», χάριν του γενικότερου συμφέρο-

ντος της Ευρώπης, χάριν των «οδηγιών» της «μεγάλης

συμμάχου», χάριν της οικονομικής

ανάπτυξης, χάριν της διεθνούς τάξε-

ως – την οποία άλλοι γράφουν στα πα-

λαιότερα των υποδημάτων τους – τις

τελευταίες δύο δεκαετίες, που συντε-

λούνται συνταρακτικές αλλαγές στη

γειτονιά μας, διαρκώς οπισθοχωρού-

με, αναβάλλουμε, ενδίδουμε ή ανα-

γκαζόμαστε να δεχθούμε τετελεσμέ-

να γεγονότα. 

De factum καταστάσεις από δεκαετίες

προμελετημένες και επιστημονικά οργανωμένες. Επιθέ-

σεις κατά της κυριαρχίας μας, της ιστορίας μας, της

ταυτότητάς μας και… ημείς άδομεν…!

Να μην απαριθμήσουμε τα προβλήματα της εξωτερικής

μας πολιτικής, γιατί είναι γνωστά. Ένα πρόβλημα είχα-

με το 1974 – εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου –

κοιτάξτε τι ξεφύτρωσαν, ανασύροντας πρόχειρα από τη

μνήμη μας: 

l Υφαλοκρηπίδα,   l Αιγαίο,   l Εναέριος χώρος

l Casus belli (αιτία - απειλή πολέμου), (“θεσμικά” κατο-

χυρωμένη στην περίπτωση της νομίμου επεκτάσεως

των ναυτικών μας ορίων στα 12 μίλια, βάση διεθνούς δι-

καίου).                                             Συνέχεια στη σελ. 2

Εχει δίκηο

ο Καρατζαφέρης

- Δημοψήφισμα για το Σκοπιανό - 

Το χιόνι σκέπασε και τα νησάκια... Η Βουλιαγμένη πάνω από τη

λίμνη... όλα κάτασπρα! “Οι άσπρες μέρες” μας χρειάζονται... 
φωτογραφία του αναγνώστη μας Βιδάκη

Ο Δήμος Καλυβίων συνεχίζει με σταθερά βήματα την

προσπάθεια που ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου για την

αναδάσωση του Πάνειου Όρους και την αποκατάσταση

του φυσικού τοπίου στις περιοχές που επλήγησαν από

την καταστροφική πυρκαγιά. 

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 10 π.μ. αναδασώνουμε

ξανά. Σημείο συνάντησης, το Δημαρχείο, και ο δημ.

παιδικός Σταθμός (Περιφερειακή Οδός Καλυβίων), από

όπου οι εθελοντές με λεωφορεία του Δήμου θα οδη-

γούνται στα σημεία της δενδροφύτευσης. 

του Κώστα
Βενετσάνου

Εντάσεις στο  Κορωπί
από την κυκλοφοριακή 

ρύθμιση στο εμπορικό κέντρο
Σελίδα 9

...Στιγμές Σελίδα 11

Τριετείς στόχοι της Αστυνομικής 

Δ/νσης Νοτιοανατολικής Αττικής

Σελίδα 13

Νέα αναδάσωση στα Καλύβια
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οπωσδήποτε με το ενυπόγραφα άρθρα.

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

Ζημιές στο Κορωπί, από

τη Χιονόπτωση Σελ. 8

Ενωση Συλλόγων
Παλλήνης Σελ. 12

Συνεργασία Ελλάδας

-Ρωσίας Σελ. 14

1ο Διεθνές Τουρνουά
τέννις Γυναικών Σελ. 19

Δημοτικό Συμβούλιο
Βουλιαγμένης  Σελ. 20

Ελληνική γλώσσα
Γρ. Ρώντας             Σελ. 7

Ο Λόφος Λεβίδη
ξεπουλιέται            Σελ. 15

Το “Μamma Mia” έρχεται
σπίτι του!                 Σελ. 4

Τσίπρας & Καραγκούνης        
Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

l Ιμια l Τσαμουριά  l Fyrom (Μακε-

δονικό δηλαδή),  l Κάθοδος των μυρίων,

ώστε η σύνθεση του πληθυσμού να χάσει

την ομοιογένειά της και η κοινωνία μας να

γίνει “πολυπολιτισμική”, και, οσονούπω, ξε-

πετάγεται μειονοτικό πρόβλημα Θράκης

και… βλέπουμε. 

Ο λόγος είναι γνωστός: Όταν δεν μπορείς

να επιλύσεις ένα πρόβλημα, που εσύ δημι-

ούργησες, κατά την αγγλοσαξονική πρακτι-

κή «διεύρυνέ το». Δημιούργησε κι άλλα. Θα

«επιλυθούν» κάποτε κάποια και θα ‘ναι όλοι

ευχαριστημένοι(;) χωρίς να λυθεί το αρχικό

και βασικό πρόβλημα. 

Τώρα λοιπόν ήλθε «καπάκι» και η περι-

σπούδαστη πρόταση του διεθνούς ειδικού

μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς για να μας προ-

τείνει ό,τι «καλό» μαγείρευαν τόσο καιρό οι

ΗΠΑ: φασόλια γιαχνί, φασόλια νερόβρα-

στα, φασόλια ψητά, φασόλια γιαουρτλού,

φασόλια μαυρομάτικα… πάντως …

Macedonia. [Άνω», «νέα», «βόρια», «λαϊ-

κή»,… «ανεξάρτητη» - λες και η δικιά μας,

το 51%, είναι εξαρτημένη, δηλαδή υπόδου-

λη, ώστε μελλοντικώς να την… απελευθε-

ρώσουν(!)]

Φαίνεται ότι στις διεθνείς σχέσεις η λογική,

το δέον, έχουν πάει περίπατο. Οι μόνοι άξο-

νες που διέπουν τις σχέσεις των χωρών της

διεθνούς «κοινότητας» είναι η ισχύς και το

συμφέρον.

Αποδυναμώνεται όμως η ισχύς και ανισχυ-

ροποιείται όταν έρχεται σε σύγκρουση με

την πραγματικότητα, με την αλήθεια, με

προηγούμενες δηλώσεις των ίδιων ισχυρών. 

Αναφέρομαι στη δήλωση του Υπουργού

Εξωτερικών των ΗΠΑ, επί κυβερνήσεως

Ρούσβελτ, Ed. Stetinius, την ημέρα που ο

Τίτο μετονόμαζε τη νοτια Σερβία ή

VARDARSKA σε «Μακεδονία». Ο δικός σας

Stetinius, λοιπόν, κύριε Μπους με έγγραφό

του (868014) της 26/12/1944, δήλωνε: «Η

κυβέρνηση αυτή (των ΗΠΑ), θεωρεί ότι

οποιαδήποτε αναφορά σε “Μακεδονικό

Έθνος”, “Μακεδονική Πατρώα Γη” ή “Μακε-

δονική Εθνική Συνείδηση” είναι αδικαιολό-

γητη και δημαγωγική, δεν αντιπροσωπεύει

εθνική ή πολιτική πραγματικότητα, ενώ δια-

βλέπει, στην παρούσα αναβίωσή της, πιθα-

νό μανδύα για επιθετικές ενέργειες ενα-

ντίον της Ελλάδος. Η επίσημη πολιτική αυ-

τής της Κυβέρνησης  (των ΗΠΑ) είναι να

λάβει τα αναγκαία μέτρα εναντίον εκείνων

που θα βοηθήσουν την Γιουγκοσλαβία και

τη Βουλγαρία στη δημιουργία “Μακεδονι-

κού Ζητήματος” σε βάρος της Ελλάδος». 

Και ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας  Κωνσταντίνος Καραμανλής, κύριε Κώ-

στα Καραμανλή και κυρία Μπακογιάννη –

Μητσοτάκη, έγραφε στην επιστολή που

έστειλε στις 3 Ιανουαρίου 1992, στην ΕΟΚ,

τότε, των 15: «Η αναγνώριση της αυτοαπο-

καλούμενης “Δημοκρατίας της Μακεδο-

νίας” έχει θεμελιώδη σημασία για την Ελ-

λάδα και το γνωρίζω καλύτερα από κάθε

άλλον αφού είμαι ο ίδιος Μακεδών. Η Δη-

μοκρατία αυτή δεν έχει δικαίωμα ούτε

εθνολογικά, ούτε ιστορικά να λέγεται Μα-

κεδονία» και πρόσθεσε παρακάτω: «Είναι

αδιανόητο με την λήξη του Ψυχρού Πολέ-

μου να δίδεται ιστορική νομιμοποίηση σε Τί-

το και Μόσχα που ονόμασαν την Νότιο Γι-

ουγκοσλαβία “Μακεδονία” προς έξοδο στο

Αιγαίο, αποσπώντας την Μακεδονία από

την Ελλάδα».

Συνέπεια της επιστολής αυτής ήταν το Συμ-

βούλιο Κορυφής της Λισσαβώνας (1992) να

αποφασίζει ομόφωνα ότι θα αναγνωρίσει

τα Σκόπια υπό τον ρητό όρο ότι δεν θα πε-

ριλαμβάνει τη λέξη «Μακεδονία». 

Ας έρθει τώρα ο Μητσοτάκης, που ήταν

Πρωθυπουργός τότε, να ερμηνεύσει το

«νόημα» αυτών των δηλώσεων και αυτών

των αποφάσεων.

Να γιατί έχει δίκηο ο Καραμανλής όταν αρ-

νείται να δεχθεί τον όρο “Μακεδονία”, έστω

ως δεύτερο συνθετικό και θέτει ως δικλείδα

εξασφάλισης, αλλά και “άλλοθι” της κυβέρ-

νησης για αντίσταση στις εταιρικές και συμ-

μαχικές πιέσεις, το δημοψήφισμα.

Το θεμελιώνει δε πολύ σωστά, “εμπνευσμέ-

νος” από τη δέσμευση τη όποιας τουρκικής

κυβέρνησης, που επιβάλει το ψήφισμα της

τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ως αιτία πολέ-

μου (casus belli) την επέκταση των χωρικών

υδάτων.

Ενας νόμος, λοιπόν, συνταγματικής ισχύος,

ότι οποιαδήποτε ένταξη νέας χώρας στην

Ε.Ε. ή όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα αρνη-

σικυρίας (veto), όπως στο ΝΑΤΟ - η όποια

αλλαγή συνθήκης, που έχει επίπτωση στα

κυριαρχικά μας δικαιώματα ή στα ανθρώπι-

να δικαιώματα και το κοινωνικό της status,

λέω εγώ - η επικύρωση δεν γίνεται από τη

Βουλή, αλλά από το Λαό, με δημοψήφισμα.

Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Γάλλοι, οι Ολλαν-

δοί και άλλοι αποφασίζουν άμεσα, με δη-

μοψήφισμα, κι εμείς πρέπει να επαφιέμεθα

στους βουλευτές, που, ως επί το πλείστον

εξαρτώνται από τον αρχηγό τους.

Αλλά για να διαφωνίσουν κάπου με τον αρ-

χηγό του ΛΑ.Ο.Σ. γιατί προέχει η αρχή του

αυτοπροσδιορισμού των Λαών - ο καλοπρο-

αίρετος και ευεξήγητος όμως - θα μπορού-

σαν τα Σκόπια να περιλάβουν τον όρο “Μα-

κεδονία”, ως συνθετικό γεωγραφικού προσ-

διορισμού, και σε καμία περίπτωση εθνολο-

γικού ή ιστορικού. Ως λογικός αυτόκλητος

“μεσολαβητής” θα πρότεινα την ονομασία

Vardaska Makedonia (Μακεδονία του Βαρ-

δάρη) ή οτιδήποτε παρόμοιο που θα υποδη-

λώνει την γεωγραφική έννοια του τμήματος

αυτού της Μακεδονίας.

Και τούτο γιατί άλλο πράγμα είναι μια πε-

ριοχή υπό τη γεωγραφική έννοια του όρου,

άλλο υπό την κυριαρχική, άλλο την εθνολο-

γική, την ιστορική κλπ.

Εχει δίκηο ο Καρατζαφέρης

- Δημοψήφισμα για το Σκοπιανό - 

Από το γραφείο τύπου της Υπουργού Απασχόλησης Φάνης Πετραλιά, ανα-

κοινώθηκε ότι από υπάλληλο του Υπουργείου παρελήφθη, με την αλληγρα-

φία της, και φάκελος, ο οποίος όταν ανοίχθηκε διαπιστώθηκε ότι περιείχε έξι

φυσίγγια των 38 χιλ. και απόκομμα  οικονομικής εφημερίδας με άρθρο σχε-

τικό με την ενοποίηση των ταμείων.

Επελήφθη η αντιτρομοκρατική και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο φάκελ-

λος ταχυδρομήθηκε από τα ΕΛΤΑ Βουλιαγμένης, από όπου ζητήθηκε και η

σχετική βιντεοταινία της κάμερας.

Η Αστυνομία αντιμετωπίζει το θέμα “ως μια κακόγουστη φάρσα”. 

Φάκελος με σφαίρες πήγε στην Υπουργό 

Απασχόλησης από τα ΕΛΤΑ Βουλιαγμένης

Σοβαρά  επεισόδια σημειώθηκαν σήμε-

ρα το πρωί στο χώρο που γίνεται η λαϊ-

κή Αγορά. Αστυνομικοί του Δήμου το-

ποθέτησαν μπάρα  στην είσοδο της λαϊ-

κής για την απογόρευση των οχημάτων.

Η  ενέργεια αυτή αποτελεί ομόφωνη

απόφαση του Δ.Σ. μετά απο δύο τρο-

χαία περιστατικά που είχαν σαν αποτέ-

λεσμα τον τραυματισμό μιάς μαθήτριας

του παρακείμενου σχολείου και μιάς γυ-

ναίκας πελάτισας. Οι αντιδράσεις των

δημοτών αλλά και των εμπόρων της

λαϊκής ήταν έντονες. Επιτέθηκαν στον

Αστυνομικό του Δήμου, ενώ κλήθηκε η

Αστυνομία, η οποία όταν διαπίστωσε ότι

υπήρχε απόφαση του Δήμου απεχώρη-

σε. «Θέλουν να μας διώξουν», μας είπε

αγανακτισμένος ένας έμπορος, «ενο-
χλούμε τα  παιδιά στο σχολείο, αλλά
δεν μας λένε που θα πάμε».

Να σημειώσουμε ότι το μέτρο που φαί-

νεται απόλυτα σωστό, θα χρειαστεί

χρόνο για να υιοθετηθεί. Γιατί στην πα-

τρίδα μας κάθε καινοτομία αντιμετωπί-

ζεται με επιφύλαξη.

Βάσω Καράγιωργα

Δημοσιογράφος 22.2.08

Κλειστή μπάρα για τα οχήματα

στη λαϊκή της  Βάρης
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Είχαμε ανακοινώσει στο περασμένο μας φύλλο ότι αρχίζουμε μεγάλο αγώνα

ενάντια στη διαφθορά. Ενάντια στη συσκότιση και την αδιαφάνεια, ενάντια

ακόμη στη σκόπιμη κατ’ επίφαση «νομότυπες» ενέργειες της διακυβέρνησης

και της διοίκησης του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Αυτό κάνουμε!

Αρχίζουμε με τη δική σας συνδρομή. 

Ηδη έχουμε δύο επώνυμες καταγγελίες πολιτών τις οποίες διερευνούμε,

γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι υπεύθυνο. 

Τους συγχαίρουμε  και τους ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν προτού αρ-

χίσουμε. Περιμένουμε τις αναφορές σας, τις καταγγελίες σας, τις υποδεί-

ξεις σας, με όσο το δυνατόν ισχυρότερη θεμελίωση.

Η ΕΒΔΟΜΗ θα γίνει ο «συνήγορος» του Δημότη. 

Διερευνούμε και στηρίζουμε την ορθή διακυβέρνηση, επιδιώκουμε τη Δια-

φάνεια αποκαλύπτουμε και στηλιτεύουμε τη Διαφθορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Για την υπόθεση της διαφάνειας και της Διαφθοράς έχουν τεθεί ήδη οι βά-

σεις, ένα θεσμικό πλαίσιο Διεθνούς Δικαίου από τη Γενική Συνέλευση του

ΟΗΕ της 31ης Οκτωβρίου 2003 (απόφαση 58/4) και υπογράφηκε από 140 χώ-

ρες, μεταξύ των οποίων και η ΕΛΛΑΔΑ. Επικυρώθηκε ήδη από 107 χώρες.

Δεν επικυρώθηκε ακόμη από την Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ινδία

μεταξύ άλλων χωρών. Η Γερμανία δεσμεύτηκε πρόσφατα να την επικυρώ-

σει.

Η Απόφαση τέθηκε σε ισχύ από 14 Δεκεμβρίου 2005.

Η σύμβαση αυτή, των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στη Διαφθορά (United

Nations Convention against Corruption-UNCAC) μεταξύ άλλων δίνει εντολή

συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία απολογισμού, σε

σχέση με το έργο των κυβερνήσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Διεθνής Διαφάνεια (Δ.Δ.)

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε το 1993 η ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια» που αγω-

νίζεται  με τη συμμετοχή πολιτών ενάντια στη διαφθορά. Εχει έδρα το Βε-

ρολίνο και συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες, με παγκόσμιο κύ-

ρος. Ιδρυτικός πρόεδρος ήταν ο Peter Eigen (τ. προϊστάμενος της Νομικής

Υπηρεσίας της Παγκόσμιας Τράπεζας). Σημερινή πρόεδρος η Hugnette

Labelle, η οποία επισκέφθηκε πρόσφατα επίσημα την Ελλάδα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ. (Ιδρύθηκε το 1996). Πρόεδρος της Δ.Δ-Ελ-

λάς (Δ.Δ.-Ε.) για 10 χρόνια, η Βιργινία Τσουδερού, μέχρι το 2006. Νέος

πρόεδρος ο Κώστας Μπακούρης. Κάποιες δραστηριότητες κυρίως ενημέ-

ρωσης φαίνεται πως ατόνισαν με την αποχώρηση της Βιργινίας Τσουδερού.

Η ΕΒΔΟΜΗ και η Δ.Δ.

Ηδη έχουμε συνδεθεί, στο εξωτερικό με ενεργούς πολίτες, διακεκριμένες

προσωπικότητες, εμπειρογνώμονες στα θέματα αυτά, με αξιόπιστο επιστη-

μονικό υπόβαθρο, για μια αμφίδρομη ανταπόκριση και συνεργασία.

Όμως η ΕΒΔΟΜΗ δεν αρκείται στις υψηλές βαθμίδες. 

Επιδιώκει την ισχυρή θεμελίωση που δίνει η βάση: Εσείς.

Δεν αποκαλύπτουμε και δεν επιδιώκουμε μόνο «τα μεγάλα». 

Και στα «μικρά» βρίσκεται η διαφθορά.

Παράδειγμα: Ο Δήμαρχος που επιδιώκει να προσλάβει «ημετέρους» και δεν

κάνει τη δημοσίευση, που του επιβάλει ο νόμος, στην έγκριτη εφημερίδα

της πόλης του, αλλά «κάπου στην Αττική», για να μη το μάθουν οι ενδια-

φερόμενοι δημότες του και «πλακώσουν», με μεγαλύτερα ίσως προσόντα

από τους «δικούς του». Αυτό, το σικέ «διαγωνισμό» πρέπει οι ενδιαφερό-

μενοι δημότες να τον ακυρώσουν. 

Κηρύττουμε τον πόλεμο στη διαφθορά. Κάνουμε γενικό προσκλητήριο.

Διαφάνεια ενάντια στη Διαφθορά

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
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Locksmith

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

“Κοινωνία Ρύπανσης,
δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου οργανώνει  την Κυριακή 24

Φεβρουαρίου, 18.00, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχεί-

ου, ομιλία του Δρ. Ευθυμίου Σδόντα προέδρου Συλ-

λόγου Βιοκαταναλωτών με θέμα: “Κοινωνία Ρύπαν-

σης, δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται”.

Ένας άνδρας καθήμενος στο παγκάκι ενός πάρκου, δια-

βάζει την εφημερίδα του, όταν εφορμά μια γυναίκα και

του αφήνει στο παγκάκι ένα κουτί με άγνωστο περιεχόμε-

νο και οδηγίες, «να μη πειραχτεί καθόλου». Τότε αρχίζει

να καταφθάνει μια σειρά ετερόκλητων χαρακτήρων, ο κα-

θένας με μια θεωρία γύρω από το πιθανό περιεχόμενο του

κουτιού.

Η θεατρική ομάδα “Hot Spot” παρουσιάζει, σε Πανελλαδι-

κή πρεμιέρα, το πιο ευρέως διαδεδομένο και πετυχημένο

Παράλογο Θεατρικό Μονόπρακτο έργο του Stephen Bean

“Το Κουτί Της Λήθης” στο θεατρικό χώρο του «Bios»

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κώστας Τσάχρας, Γιώργος Γαρνά-

βος, Ιπποκράτης Τροβάς, Νίκος Αποστολίδης, Ευαγγελία

Αλεξανδρή

Χώρος παραστάσεων: «Bios» Πειραιώς 84 Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103425335

Οι παραστάσεις ξεκινάνε την Δευτέρα 3 Μαρτίου και τελει-

ώνουν την Τρίτη 15 Απριλίου.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τιμή εισιτήριου: 10€

“Το Κουτί Της Λήθης”

Σινε ΑΛΙΚΗ
«ΡΟΖΕΤΑ»

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, 21:15 

Πρόκειται για τον βασανιστι-
κό αγώνα επιβίωσης μιας νέ-
ας κοπέλας σε μια αδιάφορη
αν όχι εχθρική κοινωνία... 

«ΕΦΙΑΛΤΕΣ»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η Πειραματική Σκηνή ανεβά-

ζει  το θεατρικό έργο του Γ.

Σκούρτη «ΕΦΙΑΛΤΕΣ», σε

σκηνοθεσία Ελ. Φιλίππα. 

Παραστάσεις:  Σαββάτο 23

και Κυριακή 24 Φεβρουαρίου,

στις 9:15 το βράδυ. Το έργο

είναι ακατάλληλο για παιδιά

κάτω 15 ετών.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 

Νέα Μάκρη
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα

Μάκρη  22940 98500

www.apopeires.gr 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Αχαρναί

Η Νομαρχία σε συνεργασία

με τον Δήμο Αχαρνών και

τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Αττικής διοργανώνουν

ημερίδα με θέμα την πρό-

ληψη και διάγνωση στομα-

τικών παθήσεων την Κυρια-

κή 24/2, 11.00 π.μ.

Η ημερίδα θα γίνει στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του

Δημαρχείου Αχαρνών. 

Πρόληψη - διά-

γνωση στοματι-

κών παθήσεων

Το “MAMMA MIA”

έρχεται σπίτι του!
Το πιο διάσημο, το πιο πετυχημένο musical στο κόσμο έρχεται στην Ελλάδα!

Η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός στο ταξίδι του Mamma Mia, είναι στην ουσία η αφε-

τηρία του, η χώρα που διαδραματίζεται, αφού η γυναίκα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε την

ιδέα του musical, η Judy Craymer, εμπνεύστηκε από τα γαλάζια Ελληνικά νησιά και τους νεανικούς

καλοκαιρινούς έρωτες. 

Το musical είναι επενδυμένο με τα αξέχαστα τραγούδια των ABBA. Το ένα από τα δύο Β των ΑΒ-

ΒΑ, ο Bjorn Ulvaeus, ήταν εδώ, στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο θέατρο Badminton την Τρί-

τη 19/2, ως επίτιμος προσκεκλημένος και μας

μίλησε για το έργο που εδώ και 8 χρόνια έχουν

απολαύσει πάνω από 30 εκατομμύρια θεατές

και συνεχίζει να θριαμβεύει σε όλο τον κόσμο. 

Επεσήμανε ότι κάθε χρόνο αλλάζει το casting

των ηθοποιών και ότι η παραγωγή είναι ακριβώς

ίδια με του Λονδίνου και του Λας Βέγκας. 

Το κλειδί της επιτυχίας του Mamma Mia πιστεύει

πως είναι η μαγεία των διαχρονικών τραγουδιών

των ΑΒΒΑ που ακούγονται, και οι σχέσεις αγά-

πης, φιλίας και χαράς που δημιουργούνται στους ήρω-

ες, που συγκινούν το κοινό και το κάνουν να αισθάνε-

ται σαν να βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές. 

Το σενάριο μιλάει για μια μητέρα, μια κόρη και 3 πι-

θανούς πατεράδες και θα το απολαύσουμε από τις 6

Μαΐου στο Θέατρο Badminton. Η προπώληση των ει-

σιτηρίων πάντως έχει ξεκινήσει προ πολλού! Οι τιμές

κυμαίνονται από 20€ έως 85€. Πληροφορίες, κρατή-

σεις: www.ticketnet.gr, 210-8840600.

Στη Συνέντευξη Τύπου όπως ήταν φυσικό, ο Bjorn

Ulvaeus, δέχθηκε ερωτήσεις και για τους ΑΒΒΑ. Χα-

ρακτηριστική ήταν η ερώτηση: «τι συμβαίνει και δεν

μπορείτε να τα ξαναβρείτε και να ενωθείτε σαν συ-

γκρότημα;»

Απάντησε γελώντας ότι «κανείς δεν θέλει να βλέπει

εξηνταπεντάριδες στη σκηνή, και έπειτα, θέλουμε να

μας θυμούνται σαν το συγκρότημα που δεν ενώθηκε ξανά ποτέ». 

Τέλος αποκάλυψε ότι το Mamma Mia που γυρίζεται και σε ταινία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη

φάση του μοντάζ και ότι «η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει την 1η Ιουλίου στο Λονδίνο

και να ετοιμαστούμε να πλημμυρίσει η Ελλάδα Τουρίστες, γιατί πάνω από τη μισή ταινία είναι κα-

θαρή προπαγάνδα για τα Ελληνικά νησιά!                                                   Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ο Δήμος Παιανίας σε συ-

νεργασία με το Ελληνικό

Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού, οργανώνει την Τε-

τάρτη 5 Μαρτίου στις 6μ.μ.

έκθεση με τίτλο “Βιολί-κα-
τασκευή και παράδοση”

(από την Κρεμόνα του 1500

μέχρι σήμερα), στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου

Παιανίας (οδός Βασ. Φρει-

δερίκης 3).

Στη διάρκεια της εκδήλω-

σης θα απολαύσετε εκλε-

κτούς μουσικούς να ερμη-

νεύουν συνθέσεις με μου-

σικά όργανα κατασκευα-

σμένα από τον Γιώργο - Αν-

δρέα Θεοχάρη.

Διάρκεια έκθεσης 5 έως 12

Μαρτίου 6-9 μ.μ. Για πρωινά

κατόπιν επικοινωνίας στο

6974 380541.

“Βιολί-κατασκευή και παράδοση” 
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Πρόκειται για ένα σύνολο που αποτελείται από νέους
και ταλαντούχους μουσικούς.
Δημιουργήθηκε το 1994 και το ρεπερτόριο του περιλαμ-
βάνει έργα κλασσικής μουσικής γραμμένα για μαντολί-
νο. Το Σ.Ν.Ε.Α. έχει πραγματοποιήσει πολλές και αξιό-
λογες εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τα μέλη του είναι καταξιωμένοι σολίστ με έντονη καλ-
λιτεχνική δραστηριότητα όπως ρεσιτάλ, σύμπραξη με
συμφωνικές ορχήστρες, συμμετοχή σε δισκογραφικές
παραγωγές και συνεργασία με καλλιτέχνες από τον χώ-

ρο του ελληνικού και διε-
θνούς ρεπερτορίου. Το σύ-
νολο έχει βραβευτεί σε
πολλούς διεθνείς διαγωνι-
σμούς, καθώς και με το
Α΄Βραβείο στον πέμπτο
διεθνή διαγωνισμό για Σύ-
νολα Νυκτών Εγχόρδων
στο Julich-Koslar της Γερ-
μανίας.
Στην χώρα μας ο όρος
«Μαντολινάτα» έχει συν-
δεθεί με ένα συγκεκριμένο
και αξιόλογο είδος: την
επτανησιακή και αθηναϊκή
καντάδα, οπερέτα….

Το Σύνολο Νυκτών Εγχόρδων Αθηνών με σεβασμό σε
όλα τα μουσικά ακούσματα έχει σαν στόχο να αναδείξει
και να προτείνει ένα διαφορετικό ρεπερτόριο ιδιαίτερων
απαιτήσεων στο ευρύ μουσικόφιλο κοινό.
Αρκετές φορές είχα την τύχη και την απόλαυση να πα-
ρακολουθήσω συναυλία τους.
Η τελευταία δε φορά θα μου μείνει αξέχαστη λόγω κα-
κών καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά η αίθουσα ήταν
κατάμεστη… Δύναμη και ποιότητα. 
Ξεχωρίσαμε ιδιαιτέρως τον πάντοτε χαμογελαστό Αν-
δρέα Παργινό στο μαντολίνο και τον αέρινο Σταύρο
Παργινό στο βιολοντσέλο. 
Αισθήσεις, συναισθήματα, ρομαντισμός και ρόκ…όταν
οι νότες γίνονται συγκίνηση.

ΣΥΝΟΛΟ ΝΥΚΤΩΝ
ΕΓΧΟΡΔΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Η εκδήλωση που είχε προγραμματίσει το Πνευματι-

κό Κέντρο του Δήμου Βάρης, (Φεστιβάλ Χορωδιών)

για την περασμένη Κυριακή αναβλήθηκε λόγω της

κακοκαιρίας και θα γίνει αυτή την Κυριακή 24 Φε-

βρουαρίου στις 7μ.μ. στο Θέατρο του Δημοτικού

Σχολείου Βάρης, οδός Aττιδος 4, Βάρη. 

Θα συμμετάσχουν οι χορωδίες: 

] Δημοτική Χορωδία Ηλιούπολης. 

] Δημοτική Χορωδία Καλυβίων.

] Μουσικόφιλολογικός Σύλλογος Σαλαμίνας «Ο

ΑΠΟΛΛΩΝ». 

] Χορωδία ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης. 

] Χορωδία Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βάρης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ στο Δήμο Βάρης

“Απ’ τον παππού

στον εγγονό”

Tο Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού σε

συνεργασία με το 1ο Δη-

μοτικό Σχολείο Λαυρίου

διοργανώνει Διαγωνισμό

Κατασκευής Παραδοσια-

κού Χαρταετού, από 25

Φεβρουαρίου μέχρι 7

Μαρτίου για τη διάδοση

της παράδοσης  από παπ-

πού σε εγγονό.

Για συμμετοχή στο  22920

25323 (1ο  Δημ. Σχο-

λείο Λαυρίου), και 210

6020026 (Ελληνικό Κέ-

ντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού).

Διαγωνισμός

Χαρταετού

Το Πνευματικό  Πολιτι-

στικό Κέντρο του Δήμου

Μαραθώνα διοργανώνει

την Κυριακή 2 Μαρτίου,

στο κλειστό γυμναστή-

ριο Γυμνασίου – Λυκείου

Μαραθώνα, στις 5μ.μ.,

εκδήλωση για τον εορ-

τασμό της αποκριάς. 

Θα φορέσουν τις στολές

και τις μάσκες τους και

θα γλεντήσουν με μι-

κρούς και μεγάλους φί-

λους, μέχρι τελικής πτώ-

σεως.

Μασκώτ, ξυλοπόδαροι,

κλόουν, πολλή μουσική

και χορός. 

Αφού φάνε και πιούνε

θα βραβεύσουνε τις

τρεις καλύτερες παιδι-

κές φορεσιές. 

Αν έχετε παιδιά ή αισθά-

νεστε παιδί, μη χάσετε

αυτό το αποκριάτικο ξε-

φάντωμα.

Απόκριες στο

Μαραθώνα

Μαρία και Αγγελική Μπόλλα

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου,

ώρα 8μ.μ. η Πνευματική Εστία

Βούλας παρουσιάζει 

Ρεσιτάλ για Πιάνο 
τέσσερα χέρια

Αίθουσα Ιωνία Λ. Καραμανλή 18  

Δημαρχείο Βούλας

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ
Οι Πολιτιστικές Απόπειρες (Λ. Μαραθώνος 26, Νέα

Μάκρη  22940 98500 ) διοργανώνουν την αποκριάτι-

κη  «Ζοχοπουλιάδα» στο κέντρο ΤΙΚΙ στην παραλία

Μαραθώνα, το Σάββατο 1η Μαρτίου.

Προσκλήσεις: στο Πολύτροπο, Λ. Μαραθώνος 26

και στο τηλέφωνο 2294098500

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ:

Art Gallery cafe 

την Πέμπτη 

28 Φεβρουαρίου με 

Λαϊκά Χορευτικά.

Στο Ναυτικό Ομιλο

Βουλιαγμένης στις

εγκαταστάσεις του

Ομίλου.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΒΟΥΛΑ

ΚΕΡΑΤΕΑ
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(Στις 23  του Φεβρουαριού  -1913- Πέφτη το μεσημέρι,

ήφτασε  από τα Γιάννενα ολόχρυσο χαμπέρι, 

και το χαμπέρι ήγραφε, :- «Ηπεσε το Μπιζάνι»

και είπε και ο Εσάτ Πασάς, πόλεμο πλειό δεν κάνει.) 

Βρισκόμαστε χρονικά στο 1912, στα μέσα του

Α΄ Βαλκανικού πολέμου. Σε εκείνες τις εποχές,

που οι σύμμαχοι είναι απόλυτα συμβατικοί  και

από τη μια στιγμή στην άλλη, οι φίλοι  γίνονται

εχθροί και οι ξιφολόγχες τους απρόσμενα συ-

ναντιώνται σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Τώρα από τη μια μεριά, σύμμαχοι είναι τα 4 χρι-

στιανικά κράτη της χερσονήσου του Αίμου:

Βουλγαρία, Σερβία Μαυροβούνιο και  Ελλάδα.

Kαί απέναντι τους, η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι  μάχες διεξάγονται σε 4 μέτωπα: Στο μέτωπο

της Θράκης  μάχονται οι Βούλγαροι,  στο μέτω-

πο της  Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, οι

Σέρβοι  και στη νότια Μακεδονία και Ήπειρο,

εμείς οι Έλληνες.

Ο στρατός της Ηπείρου  συγκεντρώθηκε στην

περιοχή της Άρτας. Διοικητής  στην αρχή  ο

αντιστράτηγος Κ. Σαπουντζάκης . Αργότερα  ο

διάδοχος Κωνσταντίνος. Οι διαταγές του  Γενι-

κού Επιτελείου  ήταν: ο στρατός της Ηπείρου

να τηρήσει αμυντική στάση  και να χρησιμεύσει

σαν δυτική πλαγιοφυλακή, στον κύριο όγκο του

Ελληνικού στρατού   (Στρατού της Θεσσαλίας),

που θα προέλαυνε στη Μακεδονία.  Οι Τούρκοι,

για την υπεράσπιση της Ηπείρου διέθεταν  την

23η  Ανεξάρτητη μεραρχία Ιωαννίνων  με διοι-

κητή τον Εσάτ Πασά. Αξιοπρεπή, ικανό  και συ-

νετό στρατιωτικό. Ο κύριος λόγος που είχε δο-

θεί η εντολή της αμυντικής τακτικής και δράσης

στα Ελληνικά τμήματα,  δεν ήταν μόνο η αριθ-

μητικά υπεροχή των Τούρκων αλλά και η από-

λυτη αδυναμία  του στρατού της  Ηπείρου,  να

εκπορθήσει το  οχυρό του Μπιζανίου,  χωρίς

πρόσθετες ενισχύσεις. Το  Μπιζάνι, με τον ορει-

νό του όγκο,  δέσποζε σε όλα τα περάσματα

που οδηγούν,  από τα νότια στα Γιάννενα.   Στην

3η φάση της πολιορκίας,  το Μπιζάνι υποχώρη-

σε σε   ανακωχή και παράδοση. Την 22η  Φε-

βρουαρίου 1913,  υπογράφτηκε, και τα Έλληνι-

κά στρατεύματα εισήλθαν θριαμβικά, νικητές

στα Γιάννενα. Η Ελλάδα, είχε αρχίσει να μεγα-

λώνει γεωγραφικά. Προ της κατάληψης είχαν

προηγηθεί φονικές  μάχες. Σε μιά από αυτές,

(στη μάχη του Δρίσκου), σκοτώθηκε ηρωικά ο

ποιητής: ο Λορέντζος Μαβίλης με τη στολή του

Γαριβαλδινού λοχαγού.*

Ο Λορέντζος Μαβίλης  γεννήθηκε στην Ιθάκη

το 1860.   Στην Κέρκυρα, το 1877 τελειώνει τις

σπουδές του στο Γυμνάσιο. Στα χρόνια 1877-

1878,  τον βρίσκομε φοιτητή στη φιλοσοφική

σχολή  του Παν/μίου Αθηνών και μετά σπουδα-

στή στη Γερμανία  (Παν/μια Μονάχου και Φράιν-

μπουργκ)  στα έτη  1878 -1890. Εκεί παρακο-

λουθεί κλασική φιλολογία και αρχαιολογία, ενώ

μελετά και τα  συστήματα  των μεγάλων Γερμα-

νών φιλοσόφων  Kant,  Fichte,  Schopenhauer.

Το 1890  παίρνει  το διδακτορικό του στη φιλο-

σοφία  από το Παν/μιο του Erlangen. Το 1899,

τον βρίσκομε επικεφαλής επαναστατικών ομά-

δων  στην  Κρήτη. Το 1899, τραυματίζεται πο-

λεμώντας στην Ήπειρο. Επανέρχεται στην Κέρ-

κυρα  όπου και ασχολείται με τα ‘’εν ειρήνη  κοι-

νά’’ και ιδιαίτερα  με το “γλωσσικό” ζήτημα. Δη-

μοσιεύει και τα σονέτα του που είναι ονομαστά.

Το 1910, εκλέγεται βουλευτής Κερκύρας. Στην

Αναθεωρητική Βουλή το 1911, εκφωνεί περίφη-

μο λόγο για το γλωσσικό ζήτημα, υπερασπιζό-

μενος τη δημοτική γλώσσα.  Σε ηλικία 52  ετών,

τον βρίσκομε εθελοντή στο Βαλκανικό πόλεμο,

με  το σώμα των γαριβαλδινών στην Ήπειρο.

Στη  μεγάλη και φοβερή μάχη του Δρίσκου, σκο-

τώνεται προσφέροντας τη ζωή του και υπηρε-

τώντας έμπρακτα, τα ιδανικά του.

Στη Γερμανία φοιτητής, στην Κέρκυρα πολίτης

και στοχαστής, από την Αθήνα διαβάτης, στην

Κρήτη πολεμιστής, και ήρωας στην Ήπειρο,

γράφει ο Παλαμάς Και συμπληρώνει  «Η μόνη

δόξα που σου έλειπε ήτανε του θανάτου».

Ναι,  ο Μαβίλης ήταν μια ισχυρή προσωπικό-

τητα και λογοτέχνη και ποιητή, με έργο αφιε-

ρωμένο στην σονετογραφία. Το μόνο που του

έλειπε, ήταν ένας θάνατος,  ένας ηρωικός θά-

νατος για να συμπληρώσει τη δόξα του.   

Εξυμνεί  τη φυσική ομορφιά της χώρας μας, της

πατρίδας   Ελλάδας, (Πατρίδα σαν τον ήλιο σου,

ήλιος αλλού δεν λάμπει/Και δίχως γνέφια τους

καιρούς η δόξα σου  διατρέχει… Ελλάς το με-

γαλείο σου βασίλεμα δεν έχει). Μα και  εξαίρει

το ηρωικό πνεύμα εκείνων που έπεσαν  στο πε-

δίο της μάχης (Πατρίδα 1878). (Μόνοι οι Μαρα-

θωνομάχοι/ δεν σε δόξασαν πατρίδα,/ Δεν σε

δόξασαν μονάχοι, /Οι τριακόσιοι του Λεωνίδα).

Περιγράφει της ομορφιές της Κρήτης. (Κρήτη)

(Θρέφει θεούς και το φιλί μου εμένα / Ελάτε  να

χαρήτε μες της θείας  Αγκαλιάς μου το σφίξιμο

ενωμένα, / Πρόσφυγες της Ζωής, δώρα άγια

τρία: / Θάνατο, αθανασία, κι΄ελευτερία). Και εκ-

φράζει τις φιλοσοφικές του θέσεις   καλοτυχί-

ζοντας  τους νεκρούς που φεύγουν από κοντά

μας (Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε την

πίκρια της ζωής../ τους ζωντανούς τα μάτια σου

άς θρηνήσουν /Κλαίνε, μα δεν βολεί να λησμο-

νήσουν).

Γράφει για τον έρωτα, για τη φιλία και συγχρό-

νως αφήνει έργο μεταφραστικό, επηρεασμένο

από την  ινδική φιλοσοφία και τέχνη.   Μα πάνω

από όλα είναι ένας Έλληνας πολεμιστής, ένας

άνδρας.  Και το άνδρας δεν έχει σχέση με τις

ιδιαιτερότητες του καθενός μας.  Και αν έχετε

αντίρρηση να αναζητήσετε να μάθετε τι ήταν ο

“Ιερός λόχος”, οι σκληρότεροι στη μάχη πολεμι-

στές

Η ποιότητα του έργου του, είναι επεξεργασμέ-

νη  με σπουδή και σχολαστικότητα. 

Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει  περισσότερο,

είναι ότι το έργο της τέχνης του, αποτελεί θη-

σαύρισμα “εσαεί γνώσης” κατά τη Θουκυδίδεια

ρήση. Αλλά και ο βίος του, είναι  πρότυπο μίμη-

σης για τις μετέπειτα γενιές. Μια  ζωή  με  αφιέ-

ρωση στους κοινούς αγώνες του λαού, για να

βρεί μια γλώσσα που να μιλιέται και να την  κα-

ταλαβαίνει ο καθένας γραμματισμένος και

αγράμματος.  Μια ζωή για την  Ελευθερία.

Με  αφιέρωση στην πατρίδα, με συνεχείς  εθε-

λοντικές εντάξεις και στρατεύσεις στους πό-

θους της φυλής.  Το τελευταίο, ακούγεται πε-

ρίεργο όταν ζούμε σε μια εποχή σαν τη σημερι-

νή.

Τη σημερινή,  που τα στρατολογικά γραφεία

συνωστίζονται από τους ευέλπιδες νέους που

σχίζουν και καίνε εκείνα τα πανιά που μερικοί

“χαζοί” τα λένε σύμβολα και σημαίες και από

τους δήθεν ιδεολόγους αντιρρησίες του πολέ-

μου αλλά δούλους “του δίφραγκου” και της εκ-

μετάλλευσης της ανθρώπινης  εργασίας  του

ετέρου. 

Τη σημερινή, που έχει τόσο εύκολα  μάθει να

ξεχνά  και να τιμά, κάθε τι ωραίο και υψηλό, κά-

θε τι  που δεν προσκυνά το χρήμα. 

Τη σημερινή που εμείς οι παλιότεροι την πλά-

σαμε έτσι.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––

* Γαριβαλδινοί: Εθελοντές στην Ελλάδα που πολέμησαν  κα-

τά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, υπό τον Ιταλό

στρατηγό Ριτσιόττι Γαριβάλδη, καθώς και οι Ερυθροχίτωνες

εθελοντές του Βαλκανοτουρκικού πολέμου του 1912, υπο

την ηγεσία του Αλ.Ρώμα.

Λορέντσος Μαβίλης
ποιητής

Μια  θυσία αίματος για τα Γιάννενα

Η εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και ο Εκδοτικός ορ-

γανισμός Λιβάνη παρουσιάζουν το βιβλίο του Γιώργου

Νικολαϊδη “Οι Κληρονόμοι”, ένα τρυφερό μυθιστόρη-

μα για τη δύναμη του πεπρωμένου αλλά και της αγά-

πης που νικά την αδυναμία των ανθρώπων...

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα “Μιχάλης Αβέ-

ρωφ” της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (όπισθεν

Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής) την Δευτέρα 3 Μαρ-

τίου στις 7.00μ.μ.

Ο συγγραφέας Γιώργος Νικολαΐδης είναι Βουλιαγ-

μενιώτης και γνωστός από τη δράση του στα κοινά

της περιοχής, αλλά και από την πένα του, αφού έχει

εκδόσει επτά βιβλία.

“Καλό μας ταξίδι, Πρίγκιπα”
της Καίτης Νικολοπούλου

Τη Δευτέρα 3 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ. θα γίνει παρουσία-

ση του βιβλίου της Καίτης Νικολοπούλου “Καλό μας τα-
ξίδι, Πρίγκιπα” (εκδόσεων “Ζαχαράκη”), στον πολιτιστι-

κό πολυχώρο International Action Art-Tεχνόδραση (Αλ-

κιβιάδου 212 Πειραιάς, τηλ. 210 4280.632).

Η βραδιά θα πλαισιωθεί με τη μελωδική φωνή της Πένυς

Ξενάκη. Στο πιάνο θα συνοδεύει ο Α. Μπουτσικάκης.

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

“Οι Κληρονόμοι” του Γιώργου Νικολαΐδη

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, στο

Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138),

εγκαινιάστηκε η φωτογραφική έκθεση

με τίτλο Παναγιώτης Φατσέας, Πρό-
σωπα των Κυθήρων, 1920-1938 που

διοργάνωσαν οι Φωτογραφικές Συνα-

ντήσεις Κυθήρων και το Κυθηραϊκό

Φωτογραφικό Αρχείο σε συνεργασία

με το Φωτογραφικό Αρχείο του Μου-

σείου Μπενάκη. 

Την έκθεση συνοδεύει μονογραφικό

λεύκωμα 168 σελίδων των εκδόσεων

tetarto, με 120 ολοσέλιδες φωτογρα-

φίες και εκτεταμένο κείμενο του Γιάν-

νη Σταθάτου.

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Μαρτίου

2008

Το αρχείο Φατσέα αποτελείται από 2.200 περί-

που γυάλινες αρνητικές πλάκες, ως επί το πλεί-

στον διαστάσεων 12Χ16.5 εκ., τραβηγμένες από

το 1920 μέχρι το 1938. Εγκαταλελειμμένες για

πάνω από έξη δεκαετίες, όλες έχουν υποστεί

φθορά από την υγρασία και τη σκόνη, πολλές σε

βαθμό να μην διασώζονται πια λεπτομέρειες· η

προσεχτική όμως συντήρηση και ψηφιακή σά-

ρωση των αρνητικών κατάφερε να διασώσει ένα

σημαντικό ποσοστό του αρχείου.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΤΣΕΑ
Πρόσωπα των Κυθήρων, 1920-1938
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νας θησαυρός που μόνο ένας λαός

στον κόσμο δεν τον εκτιμά, oι Έλληνες.

Κι ιδιαίτερα οι νέοι, αφού το λεγόμενο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας φροντίζει τα τε-

λευταία χρόνια με πράξεις και παραλείψεις

του να αποκόπτει τις αυριανές ελληνικές γε-

νιές από τις πηγές της γλώσσας μας.

Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη νοηματική

γλώσσα στον κόσμο, η μόνη της οποίας οι λέ-

ξεις είναι πρωτογενείς. Νοηματική θεωρούμε

τη γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή

η λέξη και το σημαινόμενο, δηλαδή η έννοια

που η λέξη εκφράζει, έχουν μεταξύ τους

πρωτογενή σχέση. Οι άλλες γλώσσες είναι

σημειολογικές και οι λέξεις τους συμβατικές.

Σημειολογική γλώσσα είναι αυτή στην οποία

ορίζεται αυθαίρετα ότι η σημαινόμενη έννοια

αποδίδεται με τη σημαίνουσα λέξη. Μιά συμ-

βατική, δηλαδή, λέξη που συμφωνήθηκε με-

ταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν να ση-

μαίνει κάτι. Μόνο στην ελληνική γλώσσα

υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ λέξεως και

πράγματος, σχέση ανύπαρκτη στις άλλες

γλώσσες.

Αυτή η νοηματική υπόσταση της ελληνικής

γλώσσας, ο λεκτικός της πλούτος και η μαθη-

ματική δομή της, για την οποία θα μιλήσω πα-

ρακάτω, έχουν κινήσει εδώ και αιώνες το πα-

γκόσμιο ενδιαφέρον. Οι προγραμματιστές

των Η/Υ ανακοινώνουν διεθνώς ότι οι υπολο-

γιστές προηγμένης τεχνολογίας δέχονται ως

νοηματική γλώσσα μόνο την ελληνική. Επί-

σης θεωρούν την ελληνική ως μόνη «μη ορια-

κή» γλώσσα, δηλαδή ότι μόνο σε αυτή δεν

υπάρχουν όρια και γι’ αυτό αναγκαία σε επι-

στήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική,

η Κυβερνητική και άλλες. 

Όλες τις άλλες γλώσσες τις θεωρούν σημει-

ολογικές. Τα πλέον τέλεια προγράμματα

όπως ο «Ίβυκος», ο «Νεύτων» και οι «Γνώ-

σεις» αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους

της ελληνικής με ολοκληρώματα και τέλεια

παραστατικά σχήματα, πράγμα που αδυνα-

τούν να πράξουν με τις άλλες γλώσσες. Μό-

νη η ελληνική έχει μαθηματική δομή που επι-

τρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικό-

νιση.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι Άγγλοι επιχει-

ρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη

τους να μαθαίνουν την αρχαία ελληνική. Και

επιπρόσθετα επειδή κατέληξαν μετά από

έρευνες ειδικών στο συμπέρασμα ότι η ελλη-

νική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει

τις ηγετικές ικανότητες, ιδιαίτερα στους το-

μείς οργανώσεως και διαχειρίσεως των επι-

χειρήσεων. Οι δε Ισπανοί –κι όχι οι Έλληνες-

ευρωβουλευτές, ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο να καθιερωθεί η ελληνική

γλώσσα ως η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊ-

κής Ενώσεως, προτάσσοντας το επιχείρημα

ότι «το να μιλά κάποιος για Ενωμένη Ευρώπη

χωρίς την ελληνική γλώσσα, είναι σαν να μι-

λά σε έναν τυφλό για χρώματα».

Τη μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας

έχει αναδείξει μεταξύ άλλων επιστημόνων

και ο Έλληνας μαθηματικός Ελευθέριος Αρ-

γυρόπουλος, ο οποίος απέδειξε ότι το κάθε

γράμμα αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό,

σχηματίζοντας έτσι το αριθμητικό σύνολο

της λέξεως. Ένα σύνολο που οδηγεί σε εντυ-

πωσιακές αλληλουχίες και συμπεράσματα τα

οποία εφόσον κάποτε επαληθευτούν, είναι

ικανά να ανατρέψουν την ισχύουσα κοσμοθε-

ωρία και τις γνώσεις μας για τις απαρχές του

ανθρώπινου πολιτισμού. 

Παραδειγματικά αναφέρω ότι η λέξη ΘΕΟΣ

εκφράζεται λεξαριθμικά από τους αριθμούς

Θ=9+Ε=5+0=70+Σ=200 καταλήγοντας στο

άθροισμα 284. Το ίδιο άθροισμα έχουν και οι

λέξεις ΑΓΙΟΣ και ΑΓΑΘΟΣ που αποτελούν

ιδιότητες του ΘΕΟΥ. 

Ο Ε. Αργυρόπουλος δεν είναι τυχαίος επι-

στήμων, αφού έχει διακριθεί διεθνώς για την

απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος με

περισσότερους από 500 τρόπους. Ισχυρίζεται

ότι η ελληνική γλώσσα έχει δημιουργηθεί

έτσι, ώστε όχι μόνο να γνωρίζει μέσω της λε-

ξαριθμικής ισοψηφίας τους νόμους της συ-

μπαντικής δημιουργίας, αλλά να διαθέτει και

προβλεπτικότητα με τη χρησιμοποίηση εκεί-

νων των λέξεών της που υποδεικνύουν μελ-

λοντικά γεγονότα.

Έναντι των 90.000.000 λεκτικών τύπων της

ελληνικής, η λατινική διαθέτει  εννέα εκατομ-

μύρια και η αγγλική, που κάποιοι ημιμαθείς

την έχουν περί πολλού, μόλις 490.000 και

300.000 τεχνικούς όρους, συμπεριλαμβανο-

μένων των ελληνογενών και λατινογενών λε-

κτικών της δανείων, των αποτελούντων περί-

που το 1/3 του λεκτικού της κεφαλαίου.

Αυτή τη γλώσσα δεν μας διδάσκουν, αυτή τη

γλώσσα δεν σεβόμαστε, αυτή τη γλώσσα συ-

νειδητά μας την κρύβουν, τη φτωχαίνουν και

την αποκόπτουν από τις ρίζες της.

Την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της πολυε-

θνικής εταιρείας Η/Υ Apple, Τζον Σκάλι λέει

ότι: «αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρό-

γραμμα εκμαθήσεως της ελληνικής, επειδή η

κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα

της επιτρέψει να αναπτύξει τη δημιουργικό-

τητά της, να εισάγει καινούργιες ιδέες και να

της προσφέρει περισσότερες γνώσεις απ’

όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα ν’ ανα-

καλύψει».

Την ίδια στιγμή που το πανεπιστήμιο Ιρβάϊν

της Καλιφόρνια ασχολείται εδώ και πολλά

χρόνια με το πρόγραμμα καταγραφής του ελ-

ληνικού γλωσσικού πλούτου. Η ερευνητική

ομάδα της οποίας ηγούνται οι καθηγητές

Μπρούνερ, Πάκαρι και Μακ Ντόναλι, έχει ήδη

ταξινομήσει 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαί-

ων Ελλήνων και πιστεύει ότι η αποθησαύριση

των ελληνικών λέξεων θα ξεπεράσει τα 90

εκατομμύρια. Για τους αδαείς, ημιμαθείς που

ασεβούν έναντι της ελληνικής γλώσσας, πα-

ραθέτω ένα απόσπασμα από ομιλία του καθη-

γητή Μπρούνερ: «Σε όποιον απορεί γιατί τό-

σα εκατομμύρια δολλάρια για την αποθησαύ-

ριση των λέξεων της ελληνικής απαντώ: μα

πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας.

Και η επαφή μας με αυτούς θα βελτιώσει τον

πολιτισμό μας».

Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο αφιερώνεται ως ελάχι-

στος φόρος μνήμης και τιμής στους αείμνη-

στους δασκάλους μου Γιάννη και Αντώνη Κα-

ρατζά που με δίδαξαν στο Λεόντειο Λύκειο

της Νέας Σμύρνης να λατρεύω την ελληνική

γλώσσα, επ’ ευκαιρία της ημέρας της μητρι-

κής γλώσσας (21.2)

Ελληνική γλώσσα
Ένας θησαυρός 90 εκατομμυρίων λέξεων!

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Από τη μια το Σύνταγμα και από την άλλη τα

ΜΜΕ. Μέρες τώρα, αντικρούονται με αποτέλε-

σμα να κωλυσιεργούν το έργο του εισαγγελέα.

Μετά από μια μικρή έρευνα, προκειμένου να κα-

ταλάβω αν το πολυσυζητημένο ροζ Dvd , πρέ-

πει να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την

ενοχή  ενός ατόμου ή όχι, πρέπει να σας ομο-

λογήσω ότι μπερδεύτηκα παραπάνω. Έπαθα

αυτό που λέμε “Το μυαλό μου λέει ναι, η καρδιά

μου λέει όχι και ακόμη δεν έχω απάντηση από

το συκώτι μου…”. Και αυτό που μου έκανε τη

μεγαλύτερη εντύπωση, δεν είναι η ύπαρξη του,

γιατί σ΄αυτή τη χώρα, αν μη τι άλλο έχω εθιστεί

στα σκάνδαλα.  Αλλά η αντιστρόφως ανάλογη

πορεία που έκανε. Αντί δηλαδή να αρχίσει από

τον εισαγγελέα και να καταλήξει- παράνομα

και πάλι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας- , ξεκί-

νησε από κάποια δικηγορικά γραφεία, πέρασε

από κάποια ΜΜΕ, έκανε μια στάση στο Μέγαρο

Μαξίμου και κατέληξε στη δικογραφία του ανα-

κριτή. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρ-

χή. Στο Σύνταγμα υπάρχουν τρία άρθρα που κα-

τοχυρώνουν το απόρρητο της εμπιστευτικής

επικοινωνίας (άρθρο 19), το άσυλο της κατοι-

κίας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής οικογε-

νειακής ζωής (άρθρο 9) και τέλος την προστα-

σία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α).

Και φυσικά, απαγορεύεται ρητά η χρήση απο-

δεικτικών μέσων, που έχουν κτηθεί κατά παρά-

βαση των άνωθεν άρθρων. Εκτός και αν το υλι-

κό αποκτήθηκε ενώπιον δικαστικής ή ανακριτι-

κής αρχής. Κάτι που σίγουρα δεν ισχύει στην

παρούσα υπόθεση. Και ειδικά αφού δεν υπήρχε

η συναίνεση και των δύο πρωταγωνιστών, όπως

εύστοχα προβλέπει το σύνταγμα.

Και μη φανταστείτε ότι έχω καμιά διάθεση

να εισχωρήσω στο σκεπτικό του συνταγματικού

νομοθέτη, γιατί ούτε τις γνώσεις έχω, ούτε επι-

θυμώ να προσεγγίσω το θέμα από θεωρητικής

πλευράς. Αυτό άλλωστε το κάνουν, με περιττή

χάρη όλοι αυτοί οι ειδικοί, που παρελαύνουν

καθημερινά στα τηλεοπτικά παράθυρα. Απλώς

προσπαθώ να διαμορφώσω μια άποψη, όσο πιο

καθαρή γίνεται, ανεπηρέαστη από τα τηλεοπτι-

κά συμφέροντα και τις τηλεοπτικές ίντριγκες.

Υπάρχει λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο, αμ-

φιλεγόμενο κατά κοινή ομολογία των δικαστι-

κών, που όμως στην πραγματικότητα δεν τηρεί-

ται. Αναρωτιέστε γιατί;  Γιατί η νεοφερμένη Πέ-

μπτη Εξουσία τα ΜΜΕ, έχει θεσπίσει δικό της

πλαίσιο προσωπικών δεδομένων και αξιών, που

υπαγορεύονται από τα πολιτικά συμφέροντα

των ιδιοκτητών και στην καλύτερη των περι-

πτώσεων από τα νούμερα της AGB. Ποιος εκ-

πρόσωπος του νόμου, δικαστής ή εισαγγελέας

λοιπόν, θα τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με

το αβυσσαλέο τέρας της ενημέρωσης και να ρι-

σκάρει να εκτεθεί απαγορεύοντας την προβολή

και διακίνηση υλικού που προέρχεται από πα-

ράνομη κτήση; Κανένας!  Μα θα μου πείτε, αυ-

τό ακριβώς δεν είναι το καθήκον του, να πα-

ρεμβαίνει αυτεπάγγελτα όταν παραβιάζονται

θεμελιώδη προσωπικά δεδομένα; Ναι αυτό εί-

ναι, αλλά στην πράξη κανένας δεν είναι διαθε-

τιμένος να μπεί στο στόχαστρο των ΜΜΕ και

να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Όταν μάλιστα ο

νομοθέτης αφήνει τόσα μικρά παραθυράκια, τα

λεγόμενα κατά περίπτωση. Άλλωστε όπως έχει

αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, ουκ ολίγοι εκ-

πρόσωποι της δικαιοσύνης διαφυλάττουν πρώ-

τα τα πολιτικά τους συμφέροντα και η δικαιο-

σύνη έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.

Αναρωτιέστε που καταλήγουμε; Στο ότι δυ-

στυχώς, ούτε το Σύνταγμα ούτε οι εκπρόσωποι

της Δικαιοσύνης δεν μπορούν να μας διασφαλί-

σουν από υποκλαπείσες συνομιλίες και κρυφές

κάμερες. Και με σχεδόν μαθηματική ακρίβεια

οδεύουμε σε μια κοινωνικοπολιτική “Ζούγκλα“,

όπου όλοι θα φοβούνται όλους. Και  με αμέρι-

στη ειρωνεία, θα κατακρίνουμε το σύστημα,

που μας διοχετεύει καχυποψία και φόβο, ενώ

ταυτόχρονα θα εκτοξεύουμε στα ύψη τα μηχα-

νάκια της AGB στα πλαίσια των παράνομων

αποκαλύψεων των ενίοτε “Ταρζάν” της δημο-

σιογραφίας.

Άραγε πάντοτε ο Σκοπός αγιάζει τα ΜΜέσα;

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ

Αστους να φωνάζουν· σε δέκα χρό-
νια το όνομα της Μακεδονίας θα το
έχουν ξεχάσει.

Κ. Μητσοτάκης

Σήμερα καλείται η κόρη να το λύσει! 
Μας προτείνουν τέσσερα ονόματα
το εξής ένα: ρύζι βραστό, ρύζι για-
χνί, ρύζι πιλάφι, ρύζι λαπάς...
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Προ ημερησίας ακούστη-

καν κάποιες γκρίνιες για τα

μέτρα που πήρε ο Δήμος

κατά τις ημέρες της χιονό-

πτωσης, πώς καθάρισε ή

δεν καθάρισε δρόμους και

πεζοδρόμια για το νερό

που κόπηκε σε κάποιες πε-

ριοχές.

Ο Δημ. Κιούσης θεωρεί ότι

δεν ήταν έτοιμος ο Δήμος

για την κακοκαιρία, και ση-

μείωσε ότι οι κοινόχρηστοι

χώροι (πεζοδρόμια) καθαρί-

στηκαν την Τρίτη. Δέχθηκε

4 τηλεφωνήματα ότι δεν εί-

χαν νερό!

Αν λάβουμε υπόψη μας τον

αριθμό των τηλεφωνημά-

των, που ανέφερε ο Δ. Κι-

ούσης, μάλλον θα πρέπει

να πούμε ότι τα κατάφερε

ο Δήμος με την πολιτική

προστασία το τριήμερο της

κακοκαιρίας, αφού μόνο 4

τηλεφωνήματα έλαβε, κι

αυτά για τη διακοπή νερού.

Τι λέει όμως ο Δήμος γι’ αυ-

τό, πέραν του χαριτολογή-

ματος του Δημάρχου «να

βάλουμε τέντες πάνω από

το Κορωπί για να μην πέσει

χιόνι».

Στο δελτίο τύπου που μας

απέστειλε αλλά και στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο που είμα-

στε αυτήκοοι αναφέρθηκε

μεταξύ άλλων ότι ο αποχιο-

νισμός των δημοτικών δρό-

μων Κορωπίου εξελίχθηκε

σύμφωνα με τον σχεδιασμό

που τέθηκε σε εφαρμογή

το περασμένο Σάββατο,

από την Πολιτική Προστα-

σία του Δήμου. Εμφαση δό-

θηκε στους κεντρικούς

δρόμους, της περιφέρειας

και επεκτάθηκε και σε άλ-

λους δημοτικούς δρόμους

που παρουσίαζαν προβλή-

ματα. 

Χρησιμοποιήθηκε αλάτι τις

ώρες που προβλεπόταν

σύμφωνα με τις προγνώ-

σεις της ΕΜΥ το βράδυ της

Κυριακής. Όμως τα ξημε-

ρώματα της Δευτέρας, το

νέο κύμα χιονόπτωσης

επηρέασε και το Κορωπί,

και τα αποθέματα σε αλάτι

είχαν οριακά εξαντληθεί.

Παρ’ όλα αυτά ανέλαβε το

υδροφόρο όχημα του Δή-

μου ρίχνοντας θαλασσινό

νερό, όπου υπήρχε ανάγκη

όπως το Κέντρο Υγείας Κο-

ρωπίου κα.  

Στον αποχιονισμό των πε-

ζοδρομίων της κεντρικής

λεωφόρου ουσιαστική βοή-

θεια προσέφεραν οι περισ-

σότεροι επαγγελματίες της

εμπορικής αγοράς.

Προβλήματα προέκυψαν

στην ύδρευση υψηλών ση-

μείων του Κορωπίου λόγω

αναγκαίων ρυθμίσεων πίε-

σης  που έκανε η ΕΥΔΑΠ

ΑΕ για να μην προκληθούν

ζημιές στο δίκτυο λόγω του

παγετού, αφήνοντας έτσι

ορισμένες περιοχές χωρίς

νερό.

Προβλήματα σε κατοικίες

Είναι πολύ πιθανόν να προ-

κύψουν προβλήματα μετά

την αποκατάσταση από τον

παγετό, ιδιαίτερα σε εξοχι-

κές κατοικίες της Αγ. Μαρί-

νας. 

Τα συνεργεία του Δήμου ήδη

έχουν επέμβει μέχρι την Τε-

τάρτη το μεσημέρι σε 60 ση-

μεία με διαρροές σε  εσωτε-

ρικά δίκτυα  ιδιοκτητών και

διέκοψαν την παροχή.

Ο Δήμος Κορωπίου ευχαρι-
στεί όλους τους δημοτικούς
συμβούλους και το προσω-
πικό του Δήμου που προ-
σήλθε στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης ενώ συγ-
χαίρει και τους δημότες που
επέδειξαν υπομονή και βοή-
θησαν με την ψύχραιμη στά-
ση τους στην αντιμετώπιση

του καιρικού φαινόμενου. 

Ζημιές στο Κορωπί από τη χιονόπτωση

Ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός, βρέθηκε στην αίθουσα την ώρα
της συνεδρίασης, για έναν χαιρετισμό, αφού στον ίδιο όροφο, εί-
χε ολομέλεια η Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Δήμος συμμετέχει από το 2007

σε συστήματα ανακύκλωσης και

εντάσσεται στο Συλλογικό Σύστη-

μα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανα-

κυκλώσιμων υλικών που είναι αδει-

οδοτημένο  από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Συγκεκριμένα: 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποβλήτων συ-

σκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστι-

κό κα.): Από τον Ιούνιο του 2007

είναι σε εφαρμογή το πρόγραμμα

των «μπλε κάδων» της Ελληνική

Εταιρία Ανακύκλωσης Αξιοποίη-

σης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Έχουν

αναπτυχθεί 400 μπλε κάδοι και

έχει τεθεί σε λειτουργία το 1 ειδι-

κό απορριμματοφόρο που έχει πα-

ραχωρηθεί στο Δήμο μας. Τα απο-

τελέσματα της εφαρμογής ξεπέ-

ρασαν κάθε προσδοκία. Σύμφωνα

με στοιχεία της ΕΕΑΑ και του Δή-

μου από τον Ιούνιο του 2007 έως

τον Δεκέμβριο του 2007 έχουν γί-

νει 240 δρομολόγια και έχουν

συλλεχθεί 1.012 τόνοι. Έχει ζητη-

θεί η προμήθεια άλλων 400 μπλε

κάδων  και η παραχώρηση και

δεύτερου απορριμματοφόρου. 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποβλήτων Ηλε-

κτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού:  Από τον Δεκέμβριο του

2007 άρχισε η εφαρμογή του νέ-

ου προγράμματος ανακύκλωσης

ηλεκτρικών συσκευών σε συνερ-

γασία με την αδειοδοτημένη από

ΥΠΕΧΩΔΕ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥ-

ΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. . Εγκαταστάθηκε

στο αμαξοστάσιο του Δήμου ειδι-

κό κοντέινερ για την συλλογή των

μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών

(π.χ, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια,

θερμοσίφωνες, συσσωρευτές κα.)

ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα

θα τοποθετηθούν σε δημόσια και

δημοτικά κτίρια ( σχολεία, Δημοτι-

κή βιβλιοθήκη, ΚΑΠΗ κλπ) μικροί

κάδοι συλλογής μικρών ηλεκτρι-

κών συσκευών (πχ. ατμοσίδερα,

ραδιοφωνάκια, Η/Υ, ξυριστικές

μηχανές, σεσουάρ κλπ). 

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περι-

βάλλοντος και τον αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος  Χρήστο Μεγα-

γιάννη θα οργανωθεί εκστρατεία

ενημέρωσης τον Απρίλιο του

2008 ενώ σύντομα θα εγκαταστα-

θούν και οι μικροί κάδοι για τις

ηλεκτρικές συσκευές. 

Οι πολίτες μπορούν ήδη να τηλε-

φωνούν στο Γραφείο Εξυπηρέτη-

σης του Δημότη ( τηλ.:  80011 34

600, χωρίς χρέωση) ή απευθείας

στο Κέντρο Συλλογής Κορωπίου,

Αμαξοστάσιο (τηλ.:210-6625979)

και να εντάσσονται στο πρόγραμ-

μα συλλογής. 

Γεμάτη η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου, στην τακτική συνεδρίασή του.  Ο κόσμος

τελικά είχε έρθει για το 11ο θέμα της συνεδρίασης που αφορούσε τροποποίηση της εγκεκριμένης

κυκλοφοριακής μελέτης που εφαρμόζει ο Δήμος σε ένα πρόγραμμα πεζοδρόμησης τμήματος της

κεντρικής λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου και μονοδρομήσεις για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Ο  Υπ. Ανάπτυξης   Αλ. Κοντός

με το Νομάρχη στο Κορωπί

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής με τον Αντινομάρχη Θεόδωρο

Γρίβα και το Δήμαρχο  Θεόδωρο Αθανασόπουλο υποδέχτηκαν

κλιμάκιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με επικεφαλής τον Υπουρ-

γό Αλέξανδρο Κοντό  στο Κορωπί προκειμένου να εκτιμήσουν τις

ζημιές στις καλλιέργειες και τα θερμοκήπια της περιοχής. Στη

συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Τάσος Χρήστου,

ο αντιδήμαρχος  Σεραφείμ Κόλλιας, ο δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Γκίκας (Τσάκωνας), ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλ-

λόγου  Μιχάλης,  και των Λαϊκών Αγορών Ανατολικής Αττικής Κ.

Στουραϊτης καθώς και πολλοί παραγωγοί.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου

Μιχάλη 1000 στρέμματα υπαίθριων καλλιεργειών και παραπάνω

από 100 θερμοκήπια έχουν πληγεί καίρια από την κακοκαιρία,

αφού σε ορισμένα σημεία το χιόνι έφτασε τα 50 εκ.. Την μεγάλη

καταστροφή όμως προκάλεσε ο παγετός.  

ΚΟΡΩΠΙ

ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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ΚΟΡΩΠΙ

Η κυκλοφοριακή μελέτη που

εφαρμόζεται στο Κορωπί δημι-

ούργησε εντάσεις στο Δημοτικό

Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση του

11ου θέματος, που αφορούσε

τροποποίησή της σε ορισμένους

δρόμους. Τροποποιήσεις που

αποτελούν διορθωτικές κινήσεις,

μετά από την πρακτική εφαρμογή

της μελέτης, η οποία είχε ανατε-

θεί στο μελετητή το 2004, έχει

εγκριθεί από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο, (κατά πλειοψηφία. Το είχε

καταψηφίσει η παράταξη του Κι-

ούση), και άρχισε η εφαρμογή της

φέτος.

Παρόντες πάρα πολλοί κάτοικοι

και επιχειρηματίες, που εξέφρα-

σαν την ανησυχία τους, για τα μα-

γαζιά τους τα οποία θα κλείσουν

μετά την εφαρμογή του μέτρου

της πεζοδρόμησης αλλά και κά-

ποιων μονοδρομήσεων, αφού δεν

θα μπορεί να προσεγγίσει επο-

χούμενος ο πελάτης και αγορα-

στής.

Ο Δήμαρχος Θεοδ. Αθανασόπου-

λος φάνηκε ανένδοτος και απο-

φασισμένος να εφαρμόσει τη με-

λέτη, με όποιο κόστος, λέγοντας

μάλιστα χαρακτηριστικά ότι στο

Μαρκόπουλο ο Κατσίκης που

εφάρμοσε κυκλοφοριακή μελέ-

στη έχασε τις εκλογές.

Στην φιλοσοφία της παρούσας

κυκλοφοριακής μελέτης, ο Δή-

μαρχος εξήγησε ότι «αν δεν λά-

βουμε μέτρα το Κορωπί θα έχει

μεγάλο πρόβλημα. Χτίζονται τα

πάντα». Ανέφερε ότι σε μια δεκα-

ετία θα έχει 35-40.000 κατοίκους,

και το 40% πρέπει να είναι κοινό-

χρηστοι χώροι.

Κάτοικος που δήλωσε ότι μιλάει

εξ ονόματος επαγγελματιών με

υπόμνημα - που έχει κατατεθεί -

υπογεγραμμένο με 520 υπογρα-

φές, ζήτησε να συζητηθεί γενικό-

τερα το θέμα, πράγμα που αρνή-

θηκε ο πρόεδρος Τάσος Χρήστου,

αφού η μελέτη έχει εγκριθεί και η

συζήτηση ήταν πάνω σε κάποιο

τμήμα της.

Ο Δήμαρχος  δήλωσε ότι είχε γί-

νει ενημέρωση το 2005, αφού μοι-

ράστηκαν 1500 ερωτηματολόγια,

από τα οποία επέστρεψαν 20 συ-

μπληρωμένα (αφορούσαν τους

χώρους στάθμευσης).

«Δεχθήκαμε να γίνει πεζοδρόμη-

ση του κέντρου για να διατηρή-

σουμε το παραδοσιακό εμπορικό

κέντρο. Αυτή είναι η πρότασή μας

κι αυτή έχουμε συζητήσει», δή-

λωσε ο Δήμαρχος.

Ο Δ. Κιούσης, βλέπει ότι η πόλη

έχει ανάγκη να επιλύσει το κυ-

κλοφοριακό της, ότι πρέπει να

αντιμετωπίσει τους φόρτους που

έχει σήμερα και αυτούς που θα

έρθουν αύριο, αλλά η παρούσα

κυκλοφοριακή ρύθμιση δημιουρ-

γεί τεράστια προβλήματα, γιατί:

Ολο το πλάνο της κυκλοφοριακής

μελέτης συντάχθηκε για να εξυ-

πηρετήσει την πεζοδρόμηση. Δί-

νει βαρύτητα της κυκλοφορίας

σε δρόμους που δεν έχουν διέξο-

δο. Αντιστρατεύονται την κοινή

λογική των χαράξεων που από

γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεν

διαθέτουν οι δρόμοι. Προβλέπουν

να περάσουν λεωφορεία σε ση-

μεία που δεν μπορούν.

Πρότεινε δε Λαϊκή Συνέλευση

όλων των κατοίκων και να αποφα-

σίσουν αυτοί ή να γίνει δημοψή-

φισμα.

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Πάρης

Ευαγγελίου, βρέθηκε εκεί και μίλη-

σε πάνω στο θέμα, αφού διαθέτει

βενζινάδικο στην περιοχή που γί-

νεται η μεγάλη κυκλοφοριακή πα-

ρέμβαση. Ζήτησε από το σώμα να

μη λάβουν απόφαση και να προχω-

ρήσουν σε μια μεγάλη δημόσια

διαβούλευση για να επικαιροποιη-

θεί στο σύνολό της η μελέτη. Πι-

θανόν να ζητηθεί και η συνδρομή

ενός γραφείου συμβούλων μηχανι-

κών, που μπορούν να εξετάσουν

αναλυτικά θέματα, γιατί παρατη-

ρούμε ότι μέσα στους πρώτους

δύο μήνες παρουσιάζονται κάποι-

ες αντιδράσεις. Ερχεται το θέμα

στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Η

Τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία

με εκείνον που πήρε το έργο προ-

χωράει σε αποσπασματικές τροπο-

ποιήσεις. Η κυκλοφοριακή μελέτη

είναι ζωντανή· απαιτεί ο μελετη-

τής να δει μια σειρά πραγμάτων.

Να γίνουν ταυτόχρονα και οι μονο-

δρομήσεις και η διάνοιξη οδών, και

οι λεωφοριόδρομοι και οι χώροι

στάθμευσης, και η πεζοδρόμηση.

Δεν μπορείτε να βγάλετε ασφαλή

συμπεράσματα, αν δεν δείτε όλη

τη μελέτη σε πλήρη εφαρμογή. 

Από τις παρούσες παρεμβάσεις

μονοδρομείται η οδός Κύπρου μέ-

χρι την οδό Β. Αδάμ, αλλάζει κα-

τεύθυνση η Δ. Παπανικολάου από

Βασ. Κων/νου προς Κύπρου.

Εντάσεις στο Συμβούλιο για 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

...αλήθειες

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Αθλητικού Οργανισμού του

Δήμου, ομόφωνα με την παρατήρηση του Δημ. Κιούση, ότι

“ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό γιατί έχουμε εμπιστοσύνη
στο πρόσωπου του προέδρου του (Γιάννη Ντούνη)”.

Σ.Σ. Αφού τον είχαν ψηφίσει τα όργανά τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο και αφού είχε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο του ο Δ.
Κιούσης γιατί πράγμα συζητούσαν τόση ώρα;

– Ο δημ. σύμβουλος Σπέλας αναφέρθηκε «στο Δημοτικό Γυ-
μναστήριο της Λουμπάρδας που είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει μό-
νο στα χαρτιά, δεν λειτούργησε ποτέ, παρά μόνο στις προε-
κλογικές σας εξαγγελίες»

– Ο δημ. σύμβουλος Λάμπρου επεσήμανε ότι: θα έπρεπε να
διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για να προχωρήσει λίγο,
γιατί είναι στάσιμη. Πρέπει να γίνει μια προπαγάνδα να προ-
σελκύσουμε κι άλλα παιδιά.

Μια φορά την εβδομάδα κύριε Δήμαρχε περπατήστε τους δρόμους,
κουβεντιάστε με τον κόσμο, να δείτε το πρόβλημα.

Κάτοικος

Για να φτιάξεις εμπορικό κέντρο πρέπει να ρωτήσεις τον εμπορικό
κόσμο πρωτίστως. Οπου έχουν γίνει πεζοδρομήσεις έχουν κατα-
στραφεί οι επιχειρήσεις.      Κάτοικος

Απεικονίζεται το κομμάτι που θα πεζοδρομηθεί από την οδό Αλαγιάννη. Η γεωγραφική
διάταξη της δόμησης είναι τέτοια, που πράγματι δημιουργεί πονοκέφαλο η κυκλοφορια-
κή ρύθμιση.

Θα μείνει παραδοσιακό το εμπορικό κέντρο;

Με την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, το μόνο βέβαιο είναι

ότι θα υπάρξει μία ανακατάταξη της εμπορικής αγοράς. Θα κλείσουν

μαγαζιά, θα ανοίξουν κάποια άλλα ίσως· χλωμό το βλέπω. Εκείνο που

έχει δείξει η πρακτική είναι ότι θα γεμίσουν φαγάδικα, καφέ κ.ά. (Αλ-

λωστε έχουν το παράδειγμα της οδού Παπασιδέρη). Σ’ αυτή την πε-

ρίπτωση βέβαια πάει περίπατο “το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο”.

Γιατί κατ’ εμέ θα ήταν παραδοσιακό αν μπορούσε να κρατήσει την

εμπορική εικόνα που έχει σήμερα. Τα μαγαζιά με τα παραδοσιακά κα-

ταστήματα λευκών ειδών, τα παντοπωλεία, τα σιδήρου και ανοξείδω-

των σκευών· μαγαζιά που έχουν χαθεί στις “εκσυγχρονισμένες” πό-

λεις.                 Αννα Μπουζιάνη
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ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δηλώσεις συμμετοχής:

210 8951.091 (10-12π.μ.) - 6977094203

Ο Αγγελος Αποστολάτος και ο Συνδυασμός του

“ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ”
θα εορτάσουν τραγουδώντας 
και χορεύοντας την Αποκριά

το Σάββατο1η Μαρτίου στο κοσμικό κέντρο

“ΦΙΛΙΑ” (35ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου)

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο

Δήμου Π. Φαλήρου έγινε εκδήλωση αφιερωμένη στον

ποιητή Καβάφη, που είχε οργανωθεί από το τοπικό τμή-

μα του Ερυθρού Σταυρού με ομιλητή τον πρόεδρο του

τμήματος, Γ. Κορναράκη (φωτο)· απήγγειλε ο ποιητής

Μ. Δεληγιάννης, και στην κιθάρα ο Ν. Υπέρμαχος.

Κόσμος πολύς στην εκδήλωση. Τιμητική ήταν η παρου-

σία του Δημάρχου Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκη, που

ήταν και χορηγός της εκδήλωσης. Ακόμα τίμησε με την

παρουσία του την εκδήλωση ο Δήμαρχος Βούλας Γ.

Μάντεσης και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Την εκδή-

λωση πλαισίωσε ο πατέρας Θεόδωρος, Ιερέας του Αγί-

ου Αλεξάνδρου. 

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Π. Φα-

λήρου. 

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Δ. Χα-

τζηδάκης στέκεται αρωγός, συμμε-

τέχει και παρευρίσκεται σε κάθε

πνευματική δραστηριόητα, διαγράφο-

ντας διαγράφει μια ιδιαίτερη πολιτι-

στική πορεία στο Δήμο του. 

γιαννης. μ. κορναράκης

Τοπικό τμήμα Ερυθρού Σταυρού Π. Φαλήρου

Εκδήλωση για τον ποιητή Καβάφη

Την αναβίωση ενός θρύλου του δευτέρου

παγκοσμίου πολέμου, επιδιώκει η Πολεμι-

κή Αεροπορία (Π.Α.) μας, με την ανακατα-

σκευή του αεροσκάφους (Α/φ) spitfire S/N

10755 και του αεροκινητήρα (A/κ) Merlin

66 της Roll’s Royse.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος από το

1952 βρισκόταν σε ακινησία. Από το 1972

έως το 1978 βρισκόταν «εν αποθέσει» στη

Στρατιωτική Σχολή Ικάρων και μετά μετα-

φέρθηκε στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτή τη

στιγμή βρίσκεται στο Κρατικό Εργοστάσιο

Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην περιοχή του Ελ-

ληνικού, ενώ ο κινητήρας του βρίσκεται

στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροκινητήρων

στην Ελευσίνα, όπου ανακατασκευάζεται. 

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος αξιωματικός μη-

χανικός αεροσκαφών της στρατιωτικής

μονάδας της Ελευσίνας, η πρωτοβουλία

της Πολεμικής Αεροπορίας που αφορά την

ανακατασκευή του παραπάνω αεροσκά-

φους και του κινητήρα του, σχετίζεται με

τη χρήση αποκλειστικά αυθεντικών ανταλ-

λακτικών του πρωτότυπου Α/Φ σε αντίθε-

ση με άλλα όμοια αεροσκάφη που φιλοξε-

νούνται στα πολεμικά μουσεία Αεροπο-

ρίας άλλων κρατών. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα

με την άποψη του Αρχιμηχανικού και του

Αρχιχειριστή της R.A.F., το ελληνικό

spitfire θα είναι το μοναδικό στο είδος του

που θα μπορέσει να φτάσει σε πτητική κα-

τάσταση. 

«… μετά την επισκευή και τοποθέτηση του
κινητήρα το spitfire s/n 10755 θα μπορέσει
να διασχίσει τους αιθέρες».

Η εκδήλωση της σχετικής παρουσίασης

πραγματοποιήθηκε προχθές πέμπτη στην

Αεροπορική βάση Ελευσίνας, με πρωτο-

βουλία και παρουσία του Υφυπουργού

Εξωτερικών Πέτρου Δούκα. 

Ο Πέτρος Δούκας έχει συναισθηματικούς

δεσμούς με την αεροπορία και τα συγκε-

κριμένα αεροσκάφη, αφού ο πατέρας του

Πτέραρχος Γεωργ. Δούκας διακρίθηκε ως

Διοικητής της περίφημης Μοίρας Καταδιω-

κτικών 335 (spitfire) στη Βόρεια Αφρική,

κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κ. Βενετσάνος

Θρυλικό Spitfire
Θα πετάξει ανακατασκευασμένο από την πολεμική Αεροπορία

Η “Κάτω Βούλα” 

έκοψε τη πίττα της
Την περασμένη Κυριακή και ενώ είχε αρ-

χίσει ο χιονιάς, ο εξωραϊστικός Σύλλο-

γος “Κάτω Βούλα” έκοψε την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα του σε καθαρά χειμω-

νιάτικο τοπίο. 

Σε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα με καφέ

και βουτήματα, αντάλλαξαν απόψεις και

ακούστηκαν προβλήματα της περιοχής. 

Τίμησαν το Σύλλογο με την παρουσία

τους ο Αντιδήμαρχος Δημ. Κιούκης, ο τ.

Δήμαρχος και Επικεφαλής της μειοψη-

φίας Αγγ. Αποστολάτος, και οι Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι Νανά Καραγιάν και Ηλέ-

κτρα Τσιριγώτη. Ο πρόεδρος του Πανο-

ράματος Αντρ. Αγγελιδάκης και ο πρόε-

δρος του “Άρη” Βούλας και ιδρυτικό μέλ-

λος του Συλλόγου, Ησαΐας Βασιλειά-

δης. 

Στις συζητήσεις κυριάρχισε το πρόβλη-

μα της κυκλοφοριακής ρύθμισης της

συνοικίας και η “τύχη” του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δ.Ο. Κορωπίου ορ-

γανώνει συνεστίαση

που θα γίνει την Παρα-

σκευή 29 Φεβρουαρίου

στις 9.00μ.μ. στο Με-

ζεδοπωλείο Κουκουμέ-

λες. (Γ. Παπασιδέρη 6,

πεζόδρομος, κεντρική

πλατεία Κορωπίου)

Γάμος  -  Βάφτιση

…και ότι άλλο κάνετε και 
θέλετε να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 - Τσιάνη Μ. 6947.800190

Ο πρόεδρος Κ. Τσιριγώτης με την Σύμβουλο Γ. Βικελή

Γυναίκες από το χορευτικό του Συλλόγου χορεύουν παραδοσιακά
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Η χιονισμένη Κοινότητα Βαρνάβα - Φωτογραφία: Κόλιας

Η Βούλα ντύθηκε στα άσπρα

Στη Βάρκιζα το χιόνι έφτασε στη θάλασσα - Φωτογ.: Α. Νιαροπέτρου

Ισχυρή η χιονόπτωση στη Παλλήνη - φωτογραφία Δήμος Παλλήνης

Εικόνες από τη χιονόπτωση που “χτύπησε” την Αττική το Σαββατοκύριακο. Άλλοι τις χάρη-
καν, άλλοι τις απολαυσαν, άλλοι ταλαιπωρήθηκαν και κάποιοι έχασαν εισοδήματα από τον
παγετό της. Όπως και να έχει όμως είναι όμορφες εικόνες! 
Εικόνες που έφτασαν σ’ εμάς μέσα από e-mail από τους αναγνώστες μας. 

Όμορφες στιγμές στο χιόνι, συνέλαβε ο φακός του Κωστή Βενετσάνου
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, 

Πώς θα πληρώσουμε λιγότερα

Σήμερα θα ήθελα να βλέπαμε τι γίνεται στο κομμάτι της κατανα-

λωτικής πίστης. Τα περισσότερα νοικοκυριά, κάθε μήνα, καταβά-

λουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος για την εξόφληση κατα-

ναλωτικών υποχρεώσεων.

Αυτές οι υποχρεώσεις αφορούν καταναλωτικά δάνεια για κάλυψη

προσωπικών αναγκών ή αγοράς ειδών διαρκείας, καθώς επίσης και

πιστωτικές κάρτες, οι οποίες καλύπτουν διάφορες αγορές μας

από καταστήματα και όχι μόνο.

Πολλές φορές ο οικογενειακός προϋπολογισμός βγαίνει εκτός

προγράμματος από αστάθμητους παράγοντες π.χ. κάποιο πρόβλη-

μα υγείας, οι σπουδές του παιδιού μας κλπ.

Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί από εμάς οι οποίοι όταν δουν πι-

στωτική κάρτα ο νους τους πάει μόνο στις βιτρίνες των καταστη-

μάτων χωρίς να ξέρουν ότι και ο λογαριασμός θα έρθει στη δική

τους διεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση ο πιο σύντομος δρόμος για να βρούμε χρήμα-

τα όταν έχουμε μια ξαφνική ανάγκη ή επιθυμία είναι ένα κατανα-

λωτικό δάνειο από κάποια Τράπεζα. Υπάρχουν δύο είδη κατανα-

λωτικών δανείων, τα ανοιχτά και τα τοκοχρεωλυτικά. Παίρνοντας

κάποιος ένα ανοιχτό δάνειο έχει στην άκρη ένα εγκεκριμένο ποσό

χρησιμοποιεί ένα μέρος απ’ αυτό και όλο το όριο όταν το επιθυμεί

και πληρώνει ανάλογα το ποσό που του αναλογεί για εξόφληση

τόκων και κεφαλαίου.

Ο δανειολήπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να πάρει τοκοχρεωλυ-

τικό δάνειο. Σ’ αυτή την περίπτωση η εξόφληση γίνεται με δόσεις

που είναι σταθερές αν επιλέξει σταθερό επιτόκιο ή έχουν μικρές

συνήθως διακυμάνσεις, ανάλογα με την πορεία των επιτοκίων αν

αυτό είναι κυμαινόμενο.

Οι περισσότερες τράπεζες δίνουν και πιστωτική κάρτα σε όσους

έχουν εγκριθεί δάνεια καλύπτοντας έτσι και αυτή την ανάγκη των

πελατών.

Οι τραπεζίτες αναγνωρίζουν ότι από την καταναλωτική πίστη βγά-

ζουν ένα σημαντικό μέρος των κερδών τους και δίνουν μεγαλύτε-

ρη σημασία στην πώληση των προϊόντων αυτής της κατηγορίας,

τόσο από τα υποκαταστήματα των τραπεζών όσο και από διάφορα

εξωτερικά δίκτυα συνεργατών. Τέτοια είναι οι αντιπροσωπείες –

εκθέσεις αυτοκινήτων, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών κλπ.

Στους δανειολήπτες της καταναλωτικής πίστης συναντάμε τους

περισσότερους κακοπληρωτές καθώς αυτά τα προϊόντα τα χορη-

γούν οι τράπεζες χωρίς εξασφαλίσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

την ακριβή τιμολόγηση αυτών των προϊόντων. Υπάρχουν βέβαια

και τράπεζες που επιβραβεύουν τους καλοπληρωτές με επιστρο-

φή μέρους των τόκων.

Τώρα αν κάποιος έχει μεγάλο άνοιγμα σε καταναλωτικό δανεισμό

μια λύση είναι η μεταφορά υπολοίπων δανείων και καρτών σε άλ-

λη τράπεζα, ή  να προσημειώσει ένα ακίνητο και να πάρει ένα δά-

νειο με σκοπό την εξόφληση υφισταμένων υποχρεώσεων.

Στην αγορά υπάρχουν δεκάδες τέτοιες προσφορές, οι οποίες πε-

ριλαμβάνουν άτοκη περίοδο χάριτος, χαμηλό επιτόκιο αλλά και

επιπλέον μετρητά σε όποιον τις επιλέξει. Εδώ συναντάμε άλλο

ένα παράδειγμα, όπου ο ανταγωνισμός βγάζει κερδισμένο τον κα-

ταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να λειτουργούμε με οδηγό τη λο-

γική, να μην κάνουμε άσκοπη χρήση των πιστωτικών καρτών, αλ-

λά και των καταναλωτικών δανείων. Αυτά τα προϊόντα μας δίνουν

γρήγορες λύσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση τα χρήματα πρέπει να

τα επιστρέψουμε στην τράπεζα…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
Δι/ντής EFG EUROBANK ERGASIAS κατάστημα Βάρης  

Προς το Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο απευθύ-

νεται η Ενωση Γονέων Δημόσιων Σχολείων Παλλήνης, ζη-

τώντας να συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή σχετικά με

την ασφάλεια των μαθητών που μετακινούνται με σχολι-

κά λεωφορεία. Μεταξύ άλλων γράφουν:

Γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία σας στα θέματα

Παιδείας καθώς και το γεγονός ότι καταβάλλετε κάθε δυ-

νατή προσπάθεια στην κατεύθυνση της επίλυσης των

προβλημάτων, παίρνουμε αφορμή, από πρόσφατο περι-

στατικό με μειοδότη μεταφορέα της Νομαρχίας για τις

μετακινήσεις μαθητών, να σας ενημερώσουμε ότι:

Εν όψει της υπογραφής των νέων συμβάσεων από την

αρμόδια Νομαρχιακή επιτροπή,  για το έτος 2008 σας επι-

σημαίνουμε τα παρακάτω τα οποία έχουν καταγγελθεί

από γονείς - μέλη των συλλόγων της Ένωσης μας:

• Έχει παρατηρηθεί ότι δεν πληρείται η βασική προδια-

γραφή της ζώνης ασφαλείας  στις μετακινήσεις των μα-

θητών από και προς τα σχολεία.

• Αρκετοί γονείς έχουν κατά καιρούς καταθέσει περιστα-

τικά ανάγωγης συμπεριφοράς οδηγών λεωφορείων, χρή-

σης υβριστικού λεξιλογίου, τσακωμούς  με άλλους οδη-

γούς, και όλα αυτά παρουσία παιδιών ακόμη και της πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Η παρουσία συνοδού στα λεωφορεία είναι ανύπαρκτη,

κάτι το οποίο θεωρούμε απαραίτητο ιδιαίτερα όταν αφο-

ρά μετακινήσεις μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών.

Έχει παρατηρηθεί σε κάποια σχολεία οι ίδιοι οι γονείς να

καλύπτουν το κόστος συνοδού, κάτι που καταργεί στην

πράξη την έννοια της δωρεάν παιδείας.

Με δεδομένη την εκφρασμένη και πάγια θέση της ΕΝΩ-

ΣΗΣ και  των συλλόγων για την μεταφορά των μαθητών

με ασφαλή λεωφορεία  με συνοδούς που να πληρώνονται

από το Δημόσιο (μέσα από τη σύμβαση μεταφοράς) αλλά

και τη θέση και δέσμευσή σας ότι μέσα στον πρώτο μήνα

του 2008 θα συγκαλέσετε την αρμόδια Νομαρχιακή Επι-

τροπή για να εξετάσει όλα τα θέματα που αφορούν την

ασφαλή μετακίνηση των μαθητών με σχολικά λεωφορεία

(συνεδρίαση της 21ης /12/2007),

σας καλούμε: 

Όπως συγκαλέσετε άμεσα τη Νομαρχιακή Επιτροπή με

σκοπό την θέσπιση κανόνων για τον πλήρη έλεγχο όλων

των λεωφορείων που εκτελούν σχολικές μεταφορές, βά-

σει χαρακτηριστικών, που θα αποδεικνύεται η αρτιότητα

των μεταφορικών μέσων.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης θέτει τον

όρο της μικρότερης οικονομικά προσφοράς, κάτι το οποίο

μάλλον αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας, θεωρούμε ότι

σ’ αυτούς τους διαγωνισμούς  οι όροι θα πρέπει να είναι

πολύ αυστηροί, αφού αφορούν  παιδιά, δηλ αυριανούς

πολίτες.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων  θεωρεί αναγκαίο να συμμε-

τέχει με τις προτάσεις της, σε κάθε προσπάθεια αλλαγής

αυτών των όρων των συμβάσεων.

Επειδή το θέμα είναι ζωτικής σημασίας παρακαλούμε να

προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Κάποιες λεπτομέρειες... Τη φωτογραφία μας ενεχείρισε ο πρό-
εδρος της Ενωσης Αντώνης Ρεφούλιας.

Παρά τις αντίξοες καιρι-

κές συνθήκες ο κόσμος

δεν πτοήθηκε και προ-

σήλθε στον ετήσιο χορό

του Αθλητικού Οργανι-

σμού του Δήμου Σπάτων

(Α.Ο.Δ.Σ.) που έγινε το

Σάββατο 16 Φεβρουαρί-

ου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο

Πρόεδρος του Α.Ο.,

Αντιδήμαρχος  Χρήστος

Μάρκου ο οποίος ανα-

φέρθηκε επ’ ολίγον

στην αθλητική  δράση της πόλης,  ευχαρίστη- σε  τον Δήμαρχο της πό-

λης Αθανάσιο Τούντα

για την αμέριστη βοή-

θεια και συμβολή του

και δεν παρέλειψε να

ευχαριστήσει τους χο-

ρηγούς  του Αθλητικού

Οργανισμού.

Χαιρετισμό απηύθυνε

και  ο Δήμαρχος τονίζο-

ντας για μια ακόμη φορά

το έργο του Α.Ο. και την

προσπάθεια του Δήμου

να διευρύνει τις υποδο-

μές άθλησης.

Χόρεψε ο Αθλητικός Οργανισμός, παρά το κρύο στα Σπάτα
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

“Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο”!
Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου η

Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιο-

ανατολικής Αττικής παρουσία-

σε τριετές Πρόγραμμα 2008-

2010 Στρατηγικού και Επιχει-

ρησιακού Σχεδιασμού Δράσε-

ων της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, καθώς και τους στόχους

και προτεραιότητές. Την πα-

ρουσίαση έκανε ο Διευθυντής

της δ/νσης Νοτιοανατολικής

Αττικής Ταξίαρχης, Ταξιάρχης

Μποροτής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν υπη-

ρεσιακοί παράγοντες, ο αντινο-

μάρχης Ευαγγ. Ράπτης, οι Δή-

μαρχοι Γλυφάδας (Γιάννης Θεο-

δωρόπουλος), Αργυρούπολης

(Δημ. Ευσταθιάδης), Καλυβίων

(Πέτρος Φιλίππου), Αναβύσσου

(Γκέραλης), οι αντιδήμαρχοι Κο-

ρωπίου (Γάννης Γκίκας μουστά-

κιας), Βουλιαγμένης (Παν. Καριώ-

της) και ο δημ. σύμβουλος Παν.

Σκουζής, ο ειδικός σύμβουλος

του Δημάρχου Μαρκοπούλου και

πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της

Γλυφάδας.

Κατά την παρουσίαση έγινε απο-

τίμηση της Πολιτικής Δημόσιας

Τάξης και Ασφάλειας για το 2007,

παρατέθηκαν στοιχεία δραστη-

ριότητας των Αστυνομικών Υπη-

ρεσιών, τα οποία είχαν θετικά

αποτελέσματα στην αντιμετώπι-

ση της εγκληματικότητας, και στο

αίσθημα ασρφάλειας του πολίτη

κατ’ επέκταση.

Αναπτύχθηκαν ο νέος στρατηγι-

κός και Επιχειρησιακός σχεδια-

σμός δράσεως, οι βασικοί άξονες

και οι στόχοι και προτεραίοτητες

που τέθηκαν από το Αρχηγείο την

τριετία 2008-2010, για τη χάραξη

του οποίου προηγήθηκε σε κε-

ντρικό επίπεδο εμπεριστατωμένη

μελέτη και ανάλυση των νέων δε-

δομένων και τάσεων της εγκλη-

ματικότητας, της διαφοροποίη-

σης των ποιοτικών χαρακτηριστι-

κών των Υπηρεσιών της Ελληνι-

κής Αστυνομίας, καθώς και των

απόψεων και προτάσεων κεντρι-

κών και περιφερειακών υπηρε-

σιών.

“Αστυνομία με ανθρώπινο 

πρόσωπο και νόμιμη δράση”

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος

παραμένει ως βασική αρχή και για

την επόμενη τριετία και, σύμφω-

να με τη φιλοσοφία του προγράμ-

ματος 2008-2010, ενώ βασικοί

του άξονες αποτελούν, αφενός η

ανάπτυξη στενής συνεργασίας

των υπηρεσιών της Αστυνομίας

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

(Τ.Α.) και άλλες υπηρεσίες, για

την αντιμετώπιση υπαρκτών προ-

βλημάτων που απαιτούν συντονι-

σμένη και συμμετοχική παρέμβα-

ση περισσότερων φορέων και,

αφετέρου η αναπροσαρμογή ή η

εκπόνηση νέων στοχευμένων -

εξειδικευμένων σχεδίων δράσης

για τη διαχείριση και αντιμετώπι-

ση συγκεκριμένων εγκληματικών

φαινομένων σε συγκεκριμένες

γεωγραφικές περιοχές.

Ο Τ. Μποροτής στον απολογισμό

παρέθεσε στοιχεία για τις δυνά-

μεις που κινητοποιήθηκαν, (2.499

πεζές περιπολίες, 5.553 εποχού-

μενες περιπολίες με οχήματα και

370 εποχούμενες με μοτοσυκλέ-

τες, 296 μικτά συνεργεία), για την

καταπολέμηση κλοπών - διαρρή-

ξεων οικιών και αφαίρεση οχημά-

των στις περιοχές Καλυβίων, Κε-

ρατέας, Μαρκοπούλου, τα οποία

είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση

κατά 12% των διαρρήξεων και

4,4% της κλοπής οχημάτων.

Οι δράσεις θα στηρίζονται σε

τρεις άξονες:

πρόληψη των εγκλημάτων,

καταστολή των εγκλημάτων,

συνεργασία με πολίτες και φο-

ρείς.

Εριξε μεγάλο βάρος στα θεσμο-

θετημένα Τοπικά Συμβούλια Πρό-

ληψης Παραβατικότητας

(Τ.Σ.Πρ.Παρ.) στον τομέα της

αντιμετώπισης της εγκληματικό-

τητας, σε τοπικό επίπεδο, με στό-

χο τη δημιουργία κλίματος εμπι-

στοσύνης για την ικανότητα του

Κράτους να προστατεύει αποτε-

λεσματικά τα έννομα και κοινωνι-

κά αγαθά τους, σε άμεση συνερ-

γασία με τους ΟΤΑ.

Σ.Σ. Τα Τ.Σ.Πρ.Παρ., τα γνωρίζου-
με μόνο ως τίτλο μέσα στους Δή-
μους. Κάναμε ένα σώμα, για να
πούμε ότι κάναμε. Οπου έγιναν
δεν συνήλθαν ποτέ και δεν είδα-
με καμία δράση.

Το αυτό τόνισε και ο πρόεδρος

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δ.

Κυριαζίδης: «Στα τοπικά συμβού-
λια παραβατικότητας εδώ και
επτά χρόνια γίνονται απλές ανα-
φορές. Δεν βλέπουμε να γίνεται
έργο».

Εκλεισε δε ο ταξίαρχος με το

σύνθημα «μια σύγχρονη, επαγ-

γελματική και αποτελεσματική

Αστυνομία προϋποθέτει τη στενή

συνεγασία με τις τοπικές κοινω-

νίες κυρίως τους ΟΤΑ, με στόχο

την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στη συνέχεια μίλησε ο Δ/ντής της

Υποδ. Ασφάλειας Νοτιοανατολι-

κής Αττικής Φώτης Γεωργόπου-

λος παρουσιάζοντας στοιχεία

από τη δράση της Ασφάλειας

στην περιοχή. 

Η μικροεγκληματικότητα αφορά

ημεδαπούς. Τα σοβαρά, τα σκλη-

ρά εγκλήματα τα έχουν διαπράξει

κατά 80% αλλοδαποί, τόνισε.

Και το λόγο πήραν   εκπρόσωποι

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο

τοπικός Τύπος.

Ο αντινομάρχης Ε. Ράπτης ζήτη-

σε καλύτερο εξοπλισμό στην

Αστυνομία, γιατί η Ανατ. Αττική

έχει βουνά και και δεν μπορεί να

προσεγγίσει το περιπολικό.

Τόνισε ιδιαίτερα ότι τα περιπολι-

κά δεν πρέπει να ξεκινούν από το

Αστυν. Τμήμα (ίδιο σημείο πάντα),

γιατί ο κλέφτης έχει και τσιλιαδό-

ρο και ειδοποιεί.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού

μίλησε για πολλά “φάουλ” από

πολλές πλευρές, και τόνισε ιδιαί-

τερα την ανυπαρξία αναφοράς

στην αστυνόμευση της αυθαίρε-

της δόμησης. Γιατί η αυθαίρετη

δόμηση γεννάει πάρα πολλά, άλ-

λα ποινικά αδικήματα, όπως εξή-

γησε.

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Π. φιλίπ-

που, αναφέρθηκε στις ρατσιστι-

κές τάσεις της κοινωνίας μας, αλ-

λά και στη σκληρή βία της Αστυ-

νομίας προς τους Αλλοδαπούς με

πολλά παραδείγματα που κράτη-

σε στο “φάκελλό του”. 

«Είναι περιπτώσεις που ο κόσμος

δεν αισθάνεται ότι έχει την Αστυ-

νομία δίπλα του», επεσήμανε ο

δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Αναβύσσου Γκέρα-

λης αναφέρθηκε στη μεγάλη επι-

τυχία της Αστυνομίας, για την

εξάρθρωση σπείρας  ναρκωτικών

στην Ανάβυσσο. Μίλησε για το

πρόβλημα των ναρκωτικών  μέσα

στα Λύκεια, που έχουν επισημαν-

θεί από τους διευθυντές των σχο-

λείων.

Επεσήμανε ότι οι Αστυνομικοί

που έρχονται μετά από κλήση

στην Ανάβυσσο, δεν γνωρίζουν

τους δρόμους,  ψάχνουν πολύ

ώρα να βρουν το δρόμο, χάνο-

ντας πολύτιμο χρόνο.

Σ.Σ. Να βάλουν σε όλα οχήματα
..... Και μη μας πουν για το κό-
στος, γιατί αλλού ξέρουν να τα
δίνουν. 
Και δεν είναι μισθοί αυτοί των
800 περίπου ευρώ που δίνουν
στους Αστυνομικούς, πράγμα
που επεσήμαναν οι ομιλητές.

Ο αντιδήμαρχος Κορωπίου Γιάν-

νης Γκίκας (μουστάκιας), έφυγε

ευχαριστημένος, αφού η πρότασή

του να έχει μία Τροχαία το Κορω-

πί (τώρα έχει 3: Αγ. Παρασκευής,

Γλυφάδας & Κερατέας), βρήκε

ανταπόκριση. Ο Διοικητής Τροχαί-

ας του δήλωσε ότι έχει γίνει εισή-

γηση και επανατοποθετείται το

Κορωπί στην Κερατέα.

Περισσότερο ανθρώπινο πρόσωπο

Όπως ανέφεραν, εξεπλάγησαν με

την αντίδραση των πολιτών στην

Πεύκη, που κάποιοι επιτέθηκαν

στο Τμήμα και το έκαψαν. Δεν εί-

δαν, όπως ελέχθη, την αντίδραση

που περίμεναν.

Ομως πόσο είναι κοντά ο Αστυνόμος

στον πολίτη; Εχουμε περιστατικά,

που μόνο αυτό δεν καταδεικνύουν.

Δεν τους βάζουμε όλους σε ένα

τσουβάλι, όμως είναι ένα ποσοστό

που προβληματίζει ιδιαίτερα τους πο-

λίτες και τους βάζει μέτωπο απέναντι

στην Αστυνομία.

Από τα απλά, τα καθημερινά, μέσα

στα Τμήματα, στο δρόμο, στα τρο-

χαία. 

“Αφήνετε τον πολίτη να βγάλει το φί-

δι απ’ την τρύπα”, ανέφερε η ΄εκπρό-

σωπος της εφημερίδας άννα Μπου-

ζιάνη στην τοποθέτησή της. 

Ελπίζουμε σε καλύτερο ανθρώπινο

πρόσωπο. 

Άννα Μπουζιάνη

Ελλειψη προσωπικού και μέσων. Μισθοί ...πείνας

και καλή προσπάθεια είναι τα στοιχεία που βγήκαν από την παρου-

σίαση του προγράμματος για το 2008-2010 της Αστυνομίας

Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ακροατήριο.

Ο Δ/ντης της υποδ. Ασφαλείας Νοτ/κης

Αττικής Φώτης Γεωργόπουλος.

Ο Αντιδήμαρχος Κορωπίου Γ. Γκίκας με τον

Δ/ντή του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου

Ο Δ/ντης της Δ/νσης Ταξίαρχος, Ταξιάρ-

χης Μποροτης.
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«Για διαρκή ενίσχυση της
συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα μεταξύ Ελλάδας

και Ρωσίας με συγκεκρι-
μένα και αισθητά αποτε-
λέσματα» συμφώνησαν

ο Υφυπουργός Εξωτερι-

κών   Πέτρος Δούκας και

ο Υπουργός Αγροτικής

Οικονομίας της Ρωσίας

Alexei Gordeev κατά τις

συνομιλίες που πραγμα-

τοποιήθηκαν  στις εργα-

σίες της 6ης Συνόδου

της Μικτής Επιτροπής Οι-

κονομικής, Βιομηχανι-

κής, Τεχνολογικής και

Επιστημονικής Συνεργα-

σίας Ελλάδας – Ρωσίας

(18-19/2). 

Ο Υφυπουργός Εξωτερι-

κών Π. Δούκας κηρύσσο-

ντας την έναρξη των ερ-

γασιών της 6ης ΜΔΕ Ελ-

λάδας  –Ρωσίας υπο-

γράμμισε την αισιοδοξία

της Ελληνικής πλευράς

για καρποφορία των προ-

σπαθειών για περαιτέρω

ανάπτυξη των οικονομι-

κών σχέσεων των δύο

χωρών τονίζοντας ότι «οι
σχέσεις μας αυτές δεν
στηρίζονται μόνο στο
αμοιβαίο όφελος και στη
γεωγραφική εγγύτητα
αλλά βασίζονται επιπλέ-
ον στις ιστορικές μας
σχέσεις και την πολιτι-
σμική συγγένεια». 
Ο Υφυπουργός επεσήμα-

νε πως η Ρώσικη αγορά,

ιδιαίτερα στον τομέα του

τουρισμού, αποτελεί

προτεραιότητα για την

Ελλάδα ενώ έκανε ιδιαί-

τερη αναφορά στις δυνα-

τότητες που έχει η χώρα

μας ως η μεγαλύτερη πα-

γκοσμίως ναυτιλιακή δύ-

ναμη για επενδύσεις

στον τομέα της ναυτιλίας

και των ναυπηγείων.  

Συνεργασία σε όλα

τα επίπεδα μεταξύ

Ελλάδας & Ρωσίας 
Οι πολλές ευκαιρίες αλλά

και οι ανησυχίες που δημι-

ουργούνται στις χώρες

και κατ’ επέκταση στις κυ-

βερνήσεις από την εμφά-

νιση πολλών επενδυτικών

κεφαλαίων ιδιωτικών και

κρατικών είναι το  θέμα

σεμιναρίου του ΟΟΣΑ με

τίτλο “Θέματα και τελευ-

ταίες εξελίξεις στη χρη-

ματοοικονομική αγορά”,

που εξελίσσεται στο Πα-

ρίσι. Την Ελλάδα εκπρο-

σωπεί αντιπροσωπεία του

Εθνικού μας Κοινοβουλί-

ου με επικεφαλής τον Θα-

νάση Μπούρα, ως Πρόε-

δρο της Διαρκούς Επιτρο-

πής Οικονομικών Υποθέ-

σεων.

Η εμφάνιση χρηματοπι-

στωτικών κρίσεων, η εξα-

γορά μεγάλων ιδιωτικών

και δημοσίων επιχειρήσε-

ων από τα επενδυτικά κε-

φάλαια και η επιλογή της

σωστής πολιτικής αντιμε-

τώπισης αυτών με θέσπι-

ση νόμων και κανονισμών

θα αποτελέσουν θέματα

συζήτησης μεταξύ του

ΟΟΣΑ και εκπροσώπων

των κοινοβουλίων.

Τα θέματα που θα συζητη-

θούν  αναφέρονται:

• Στην κρίση με επίκεντρο

τη δευτερογενή αγορά

ενυπόθηκων δανείων που

δημιουργεί ζητήματα ηθι-

κού κινδύνου, διαφάνει-

ας, ακεραιότητας, κανονι-

σμού, επιτήρησης και οι-

κονομικής εκπαίδευσης.

• Στη ραγδαία άνοδο των

ιδιωτικών μετοχών, οι

οποίες αυτή τη στιγμή εί-

ναι πολύ ισχυρές και παί-

ζουν σημαντικό ρόλο στη

μετατροπή εταιριών που

υπολειτουργούν.

• Και στα Εθνικά Επενδυ-

τικά Κεφάλαια που προ-

καλούν ανησυχία σχετικά

με τον κίνδυνο, ότι οι

επενδυτικές ροές των κε-

φαλαίων αυτών μπορεί να

αποσταθεροποιήσουν

χρηματοοικονομικές αγο-

ρές και ότι οι επενδύσεις

από κέντρα που ελέγχο-

νται από ξένες κυβερνή-

σεις, από ΕΕΚ ή από επι-

χειρήσεις κρατικού ελέγ-

χου, ενδέχεται να υποκι-

νούνται από πολιτικά

οφέλη και να αποτελούν

απειλές στην ασφάλεια,

ιδιαίτερα όταν προέρχο-

νται από αναπτυσσόμενες

οικονομίες που δεν ανή-

κουν στον ΟΟΣΑ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.276.483,85

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.829.773,46

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.112.279,21

––––––––––––––

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.218.536,52

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ 32.632.818,29

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 585.718,23

––––––––––––––

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 32.218.536,52

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή του

άρθρου 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006. 

Ανησυχίες στις  κυβερνήσεις από την 

εμφάνιση πολλών επενδυτικών κεφαλαίων
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Στα Μεσόγεια  Αττικής, στην Παλλήνη

υπάρχει το μοναδικό ενιαίο πευκόφυτο

δασάκι 80 στρεμμάτων που απέμεινε

μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφικές

πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην

περιοχή. Βρίσκεται μέσα στον οικιστικό

ιστό της πόλης και είναι έκταση που

ανήκει σε κατοίκους  Παλλήνης, αλλά

υπεξαιρέθηκε στη διάρκεια της Μεταξι-

κής δικτατορίας προκειμένου ο αυλάρ-

χης του τότε βασιλέως Παύλου ο Δ. Λε-

βίδης να κατασκευάσει την κατοικία

του.

Ο συγκεκριμένος λόφος  με τα χαλά-

σματα των κτιρίων  στην κορυφή του εί-

ναι στην κατοχή ιδιωτών από το  1991

κατόπιν αγοραπωλησίας της εποχής. Τα

τελευταία χρόνια ο Δήμος Παλλήνης

προσπαθεί  να αποκτήσει το λόφο προ-

κειμένου να διασωθεί η τελευταία όαση

πρασίνου και να αποδοθεί ως κοινόχρη-

στος χώρος στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρίσκε-

ται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης

του λόφου σε εταιρεία  με έδρα τη Λευ-

κωσία και με αντίτιμο 6 εκ. €. Οι προ-

σπάθειες απόκτησής του από το Δήμο

φαίνεται να πέ-

φτουν στο κενό κα-

θώς ο Περιφερει-

άρχης Αττικής, η

σύμφωνη γνώμη

του οποίου είναι

υποχρεωτική βάσει

της νομοθεσίας

«περί του δικαιώ-

ματος προτιμήσεως του Δημοσίου» σε

μεταβίβαση ιδιωτικών δασών δεν ενη-

μέρωσε για τα σχέδια ξεπουλήματος ως

όφειλε το Δήμο Παλλήνης όπως δήλω-

σε ο Δήμαρχος Παλλήνης, όταν το θέμα

τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτά:

1. Τι μέτρα θα πάρει άμεσα ώστε το Ελ-

ληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με τη Νο-

μαρχία και το Δήμο, να αποκτήσει το Λό-

φο και να διατηρήσει ένα πάρκο για τους

κατοίκους σε μια περιοχή που δυστυχώς

τσιμεντοποιείται τα τελευταία χρόνια;

2. Γιατί ο Περιφερειάρχης δεν ενημέ-

ρωσε για τα σχέδια πώλησης του λό-

φου το Δήμο Παλλήνης ως όφειλε;

Ο Μάκης Βορίδης, βουλευ-

τής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ.,

στα πλαίσια της συζήτησης

για το αίτημα σύστασης

εξεταστικής επιτροπής για

την Siemens, μίλησε στην

ολομέλεια της Βουλής, ως

κοινοβουλευτικός εκπρόσω-

πος του ΛΑ.Ο.Σ. στις 12 Φε-

βρουαρίου. 

Στην ομιλία του,  τόνισε ότι

η προσέγγιση της κυβέρνη-

σης ως προς το ποια μπορεί

να είναι η αξία της εξεταστι-

κής επιτροπής, ενώ υπάρχει

μια προκαταρκτική εξέταση

η οποία ήδη διερευνά, είναι

σκόπιμα αφελής. Το έργο

της εξεταστικής επιτροπής

είναι πρωτίστως πολιτικό. Η

επιτροπή θα μπορούσε να

ανοίξει λογαριασμούς και

να εξακριβώσει τον ρόλο

του κ. Μαυρίδη, προέδρου

της Siemens σε Ελλάδα και

Τουρκία. 

Εξέφρασε την πεποίθηση

του, ότι αν δεν ερευνηθούν

οι διασυνδέσεις, οι υπόγει-

ες διαδρομές ατόμων και

χρημάτων, δεν πρόκειται να

βρεθεί τίποτα. 

Υποστήριξε ότι η υπόθεση

Siemens είναι ζήτημα δημο-

σίου ενδιαφέροντος και

επομένως, σύμφωνα με τον

κανονισμό της Βουλής μπο-

ρεί να συσταθεί Εξεταστική

Επιτροπή. 

Επεσήμανε προς την κυβέρ-

νηση, ότι οι αιτιάσεις πως

«θα αργήσει η δικαστική

συνδρομή», ή το ότι «θα

πληγεί η μυστικότητα της

διαδικασίας», στερούνται

σοβαρότητας και χρησιμο-

ποιούνται ως πρόσχημα, για

να αρνηθεί η κυβερνητική

πλειοψηφία την σύσταση

Εξεταστικής. 

Ο Μ. Βορίδης κατέληξε λέ-

γοντας ότι με αυτή της την

στάση, η Νέα Δημοκρατία

μένει πολιτικά έκθετη, ενώ

διατυμπανίζει ότι θέλει την

κάθαρση και ότι θέλει να

προστατεύσει τον πολιτικό

κόσμο. 

Το σκάνδαλο Siemens
Τοποθέτηση Μάκη Βορίδη στην Βουλή 

Ζημιωμένοι οι καταναλωτές

από τα νέα μέτρα της κυβέρ-

νησης, στο μέσον της χειμερι-

νής περιόδου, για τη διακίνηση

του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι νέες ρυθμίσεις, που εξήγ-

γειλε πριν λίγες μέρες ο Υφυ-

πουργός Οικονομικών Αντ.

Μπέζας, μπορεί τελικά να επι-

βαρύνουν τον καταναλωτή.

Στα χαρτιά, οι καναλωτές θα

εξακολουθήσουν να αγορά-

ζουν το πετρέλαιο θέρμανσης

με μειωμένο φόρο, αλλά οι

πρατηριούχοι θα πληρώνουν

το φόρο που αντιστοιχεί στο

πετρέλαιο κίνησης, που είναι

αρκετά υψηλότερος. Η διαφο-

ρά του φόρου θα επιστρέφεται

στους δεύτερους αφού υπο-

βάλλουν τα απαραίτητα απο-

δεικτικά στοιχεία πώλησης του

πετρελαίου θέρμανσης σε

όποιους καταναλωτές το δικαι-

ούνται νόμιμα. 

Πολλοί πρατηριούχοι απειλούν

ότι θα αυξήσουν την τιμή ανά

λίτρο από 71-72 λεπτά σε 74-

75 λεπτά μετά τις 15 Φεβρουα-

ρίου που θα ισχύσει το νέο κα-

θεστώς,  γιατί ισχυρίζονται ότι

δεν θα υπάρξει άμεση επι-

στροφή του φόρου από το

Υπουργείο Οικονομίας και ότι

η γραφειοκρατική διαδικασία

συμπλήρωσης και υποβολής

των δικαιολογητικών και τιμο-

λογίων αυξάνει το κόστος δια-

κίνησης-εμπορίας. Σύμφωνα

με τα δημοσιεύματα του τύ-

που,  για να καμφθούν οι αντι-

δράσεις το Υπουργείο Οικονο-

μίας ικανοποίησε το κλαδικό

αίτημα τους για την υπαγωγή

των βενζινοπωλών σε φορο-

λογικό καθεστών τήρησης βι-

βλίων Α΄ κατηγορίας, που ου-

σιαστικά σημαίνει ότι καταρ-

γείται το ήδη παγωμένο από

το 2004, μέτρο της τοποθέτη-

σης ταμειακών μηχανών στις

αντλίες πετρελαίου- βενζίνης. 

Είναι σύμπτωση η απόφαση

για υπαγωγή του κλάδου σε

βιβλία Α’ κατηγορίας και είναι

η κατάλληλη στιγμή για εφαρ-

μογή αυτών των μέτρων;

Ζημιώνονται οι καταναλωτές

από τα νέα μέτρα για το Πετρέλαιο

Την τελική τιμή διάθεσης – χρέωσης του πετρελαίου θέρμαν-

σης  που πληρώνει ο καταναλωτής,  είναι υποχρεωμένα τα

πρατήρια να αναγράφουν  τόσο στην αντλία όσο και στην

αναρτημένη πινακίδα ( δηλαδή η τιμή του απαλλαγμένη της

διαφοράς του εκάστοτε ισχύοντος υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ.

ανά λίτρο και του ελάχιστου συντελεστή Ε.Φ.Κ. των 0,021 ευ-

ρώ ανά λίτρο και προσαυξημένη με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

της ως άνω διαφοράς), σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε ο

Γενικός Διευθυντής ΓΓΕ Μιχ. Χάτσιος με εντολή του Υφυ-

πουργού Ανάπτυξης Γ. Βλάχου προς όλες τις Νομαρχίες.

Τελική τιμή πετρελαίου
υποχρεωτική ανάρτηση

Ξεπουλιέται ο λόφος «Λεβίδη» στην Παλλήνη
Ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Χωρίς ταχυδρόμο
ο Άγιος Κωνσταντίνος 

(Καμάριζα)
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Εδώ και δύο (2) μήνες, η Κοινότητα

Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας),

των 1500 κατοίκων, έχει μείνει χωρίς

ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει χαρακτηρί-

σει την περιοχή σαν αγροτική(!!!),  μό-

λις, έξι χιλιομέτρα από το το Λαύριο. 

Η δικαιολογία της διοίκησης των ΕΛ-

ΤΑ, είναι πως δεν υπάρχουν οδοί και

αριθμοί, ενώ ταυτόχρονα η πολιτική

των ΕΛΤΑ, (πρόσληψης συμβασιούχων ταχυδρόμων με

τετράμηνες συμβάσεις), έχουν ως   αποτέλεσμα να μην

υπάρχει προσωπικό που να γνωρίζει επαρκώς την περιο-

χή και πού μένει ο κάθε κάτοικος. Μαθαίνουμε επίσης, ότι

τα ΕΛΤΑ, εξετάζουν το ενδεχόμενο να τοποθετήσουν τα-

χυδρομικές θυρίδες στην περιοχή.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του,

αποφάσισε ομόφωνα, να συνεχιστεί η διανομή της αλλη-

λογραφίας των κατοίκων του Αγίου Κωνσταντίνου, μέσω

ταχυδρόμου όπως γίνεται από συστάσεως της Κοινότη-

τας και να μη δεχτεί την «υποβάθμιση της διανομής μέσω

θυρίδων» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Κοινότητας, δεσμεύτηκε ότι

θα τοποθετηθούν οδοί και αριθμοί, χωρίζοντας το χωριό

σε τομείς. 

Προτίθεστε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες, έτσι ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διανομή της

αλληλογραφίας, στην Κοινότητα του Αγίου Κωνσταντί-

νου;

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ
Το μεγαλύτερο εμπορικό

κέντρο των Βαλκανίων!

Είχαμε παρουσιάσει στο προηγούμενο

φύλλο, την επερώτηση του βουλευτή

Θ. Πάγκαλου για την εμπορευματοποίη-

ση του Κτήματος Καμπά στην Παλλήνη. 

Με το ίδιο θέμα ερώτηση κατέθεσε και

ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, επι-

σημαίνοντας ότι στόχος τους είναι να

ανεγερθεί στην περιοχή ένα από τα με-

γαλύτερα εμπορικά κέντρα στην Ελλά-

δα και τα Βαλκάνια! αλλοιώνοντας τη

φυσιογνωμία των Μεσογείων, προκα-

λώντας ιδιαίτερη κυκλοφοριακή φόρτι-

ση και φοβερή ηχορύπανση που δεν θα

μπορεί να περιοριστεί με τα όποιας

μορφής ηχοπετάσματα, δίπλα σε τρία

σχολικά συγκροτήματα!
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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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ 2 γρα-

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

Παύλου, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική

χρήση, τηλ. 210 8993.505

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ σε τιμή ευκαιρίας:

σκρίνιο, τραπεζαρία ροτόντα, 6 καρέκλες και 2 πολυ-

θρόνες Louie kens. Tηλ. 6974732664 κ. Μαίρη

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358872

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2, 7μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

25 Φεβρουαρίουστις 8 μ.μ. με 22 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. 

Η συνεδρίαση γίνεται εξ’ αναβολής από την περασμένη

Δευτέρα, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της κακοκαι-

ρίας. Επιλέγουμε:

1, 2 Εγκριση προϋπολογισμών ΚΑΠΗ και ΠΝΕΥΜ. ΕΣΤΙΑΣ.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων με μίσθωσης έργου.

4-16 Ανάκληση αποφάσεων του Δ.Σ. και επιβολή προστί-

μου στην εταιρία ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Δ.Ε.ΚΕ.

17. Εγκριση κανονισμού εκτέλεσης πάσης φύσεως οικο-

δομικών εργασιών.

23. Επι μέρους διορθώσεις της αναθεώρησης της κυκλο-

φοριακής μελέτης στα “Πηγαδάκια”.

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη πρωϊνή απασχόλη-

ση, για προώθηση προϊόντων κινητής τηλεφω-

νίας, στα Νότια Προάστια, με άριστες επικοινω-

νιακές ικανότητες. Η εταιρία παρέχει εξαιρετικό

εργασιακό περιβάλλον σε υπερσύγχρονες εγκα-

ταστάσεις, Σταθερό Μισθό + BONUS, Εκπαίδευ-

ση, Ασφάλιση ΙΚΑ, Άμεση Πρόσληψη. Τηλ: 210-

6770523 FAX : 210-6770526, Υπεύθυνη: Κα Χρι-

στοπούλου
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...για την υγειά μας

Αρτηριακή πίεση
Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση του αί-

ματος στις αρτηρίες. Η πίεση του αίμα-

τος μετριέται σε χιλιοστά στήλης

υδραργύρου (mmHg) και καταγράφε-

ται ως δύο τιμές. Για παράδειγμα

150/95 mmHg και λέμε ότι ο ασθενής

έχει πίεση 150 με 90.

To πρώτο νούμερο είναι η συστολική

πίεση. Αυτή είναι η πίεση στις αρτη-

ρίες όταν η καρδιά συσπάται.

Αυτή η πίεση στις αρτηρίες όταν η

καρδιά συσπάται. 

Το δεύτερο νούμερο είναι η διαστολι-

κή πίεση. Είναι η πίεση στις αρτηρίες

όταν η καρδιά ξεκουράζεται ανάμεσα

σε δύο παλμούς, 

Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση;
Υψηλή αρτηριακή πίεση είναι η αρτη-

ριακή πίεση με τιμές άνω των

140/90mmHg κάθε φορά που μετράται.

Αυτό σημαίνει ότι η αρτηριακή πίεση

διατηρείται στα επίπεδα 140/90

mmHg. ή σε μεγαλύτερα. Η αρτιριακή

υπέρταση μπορεί να είναι:

Μόνο συστολική (π.χ. 170/70 mmHg

Μόνο διαστολική (π.χ. 120/104 mmHg)

Ή και τα δυο (π.χ. 170/110 mmHg).

Αρτηριακή πίεση 160/100 ή μεγαλύτε-
ρη: Αυτή η πίεση είναι οπωσδήποτε

υψηλή και σε όλους τους ασθενείς θα

πρέπει να χορηγείται φαρμακευτική

αγωγή.

Αρτηριακή πίεση 140/90 mmHg ή με-

γαλύτερη αλλά μικρότερη από 160/100

mmHg. Είναι γνωστή και ως ήπια αρτη-

ριακή υπέρταση. Κανονικά θα έπρεπε

να είναι χαμηλότερη αλλά ο κίνδυνος

για τους ασθενείς είναι μικρός οπότε

δεν ενδείκνυται φαρμακευτική αγωγή.

Κάποιες κατηγορίες ασθενών όμως με

αυτές τις τιμές αρτηριακής πίεσης θα

πρέπει να λάβουν φάρμακα προκειμέ-

νου να τη μειώσουν. Εδώ ανήκουν

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, καρ-

διαγγειακές παθήσεις ή αυξημένο κίν-

δυνο ανάπτυξής του και με βλάβες

στην καρδιά ή στα νεφρά εξαιτίας της

αρτηριακής υπέρτασης.

Αρτηριακή πίεση μεταξύ 130/80 και
140/90 mmHg.
Για τους περισσότερους αυτό το επί-

πεδο είναι φυσιολογικό. Όμως πρό-

σφατες μελέτες απέδειξαν ότι το επί-

πεδο αυτό είναι πολύ υψηλό για συ-

γκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. Θα

πρέπει, λοιπόν να λαμβάνουν φαρμα-

κευτική αγωγή όσοι έχουν αρτηριακή

πίεση 130/80 mmHg ή μεγαλύτερη και

επιπλέον:

Εχουν αναπτύξει κάποια επιπλοκή του

σακχαρώδους διαβήτη (π.χ. πρόβλημα

στους νεφρούς).

Εχουν υποστεί κάποιο σοβαρό καρ-

διαγγειακό επεισόδιο π.χ. καρδιακή

προσβολή, αγγειακό εγκεφαλικό επει-

σόδιο.

Πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρ-

κεια.

Πως διαγιγνώσκεται η αρτηριακή
υπέρταση;

Η ανεύρεση υψηλής τιμής αρτηριακής

πίεσης σε μία τυχαία μέτρηση δε ση-

μαίνει απαραίτητα ότι κάποιος είναι

υπερτασικός. Μπορεί να είναι υψηλή

όταν είμαστε αγχωμένοι ή μετά από

έντονη σωματική άσκηση. Κάποιος εί-

ναι υπερτασικός όταν έχει αυξημένες

τιμές αρτηριακής πίεσης σε διαφορετι-

κές μετρήσεις και ο ασθενής είναι ξε-

κούραστος. Όταν στο ιατρείο ανευρί-

σκεται μία αυξημένη μέτρηση ο για-

τρός συστήνει στον ασθενή μία περίο-

δο παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο

ασθενής θα ελέγχει την πίεσή του σε

τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στο διάστημα αυτό καλό είναι να απο-

κτήσει πιο υγιεινό τρόπο ζωής, γεγο-

νός που συμβάλλει στη μείωση της αρ-

τηριακής πίεσης. Εάν η πίεση εξακο-

λουθεί να διατηρείται υψηλή τότε ο

γιατρός χορηγεί φαρμακευτική αγωγή.

Αρκετοί επηρεάζονται αρνητικά από

το περιβάλλον του Νοσοκομείου με

αποτέλεσμα να εμφανίζουν υπέρταση,

όταν βρίσκονται στο χώρο του, ενώ

στο σπίτι  δεν εμφανίζεται, γιατί είναι

χαλαροί.

Τι προκαλεί την αρτηριακή υπέρταση;

Στις μέρες αποτελεί μια πολύ συχνή

πάθηση που ξεπερνά το 20% του πλη-

θυσμού. Η αιτία δεν είναι γνωστή στις

περισσότερες περιπτώσεις. Πιστεύε-

ται ότι ακόμη και μια ήπια στένωση του

αυλού των αρτηριών αυξάνει την αντί-

σταση στη ροή αίματος, αυξάνοντας

έτσι την αντίσταση στη ροή αίματος.

Πολλοί παράγοντες φαίνεται να παί-

ζουν ρόλο, όπως η παχυσαρκία, το

επάγγελμα, το κάπνισμα, η έλλειψη

σωματικής άσκησης, η κατάχρηση αλ-

κοόλ, ο τρόπος ζωής, το οικογενειακό

περιβάλλον κ.ά.

Από τους «ρυθμούς της καρδιάς»

Δ. Τζιακας – Κων/να Μητρούση

Ολομέλεια της Νομαρχιακής Οργάνωσης 

ΠΑΣΟΚ στο Κορωπί

Την περασμένη Τετάρτη

(20/2) συνεδρίασε η ολομέ-

λεια της Νομαρχιακής Οργά-

νωσης του ΠΑΣΟΚ Κορωπίου

σε αίθουσα του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου.

Στο μικρόφωνο ο Γιάννης

Σκουμπούρης, που είναι και

δημοτικός σύμβουλος του

Δήμου Βούλας, ενώ στο

πάνελ βλέπουμε και τον δη-

μοτικό σύμβουλο Παλλήνης

Λαμπρόπουλο, και σίγουρα

κάποιους που δεν είδαμε.

Εκεί είδαμε και το βουλευ-

τή Ντίνο Βρεττό.

Στα πλαίσια της Διεθνούς Εκστρατείας για την

απελευθέρωση του Κούρδου Ηγέτη Αμπτουλαχ

Οτσαλάν στην οποία πρωταγωνιστούν πολλοί

κάτοχοι των Βραβείων Νόμπελ δεκάδες Έλλη-

νες και εκατοντάδες Κούρδοι Δημοκράτες

πραγματοποίησαν μια σημαντική εκδήλωση

στην Αθήνα την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου.

Συγκενρώθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

και κατάθεσαν στεφάνι  στο Άγαλμα του Ρήγα

Φεραίου στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. (Ο

Ρήγας συνελήφθη και παραδόθηκε από τους

Αυστριακούς στους Οθωμανούς). Ενθουσιασμό

προκάλεσε ιδιαίτερα στους Κούρδους Δημο-

κράτες η παρουσία του Στάθη Παναγούλη.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΤΣΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥ-

ΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Άμε-

ντ η ελευθερία, η ειρήνη, η δημοκρατία, ο πολι-

τισμός, ο ανθρωπισμός και η αξιοπρέπεια ονο-

μάζονται Αμπντουλάχ Οτζαλάν. Τις προηγούμε-

νες δεκαετίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον

κόσμο φωνάζαμε λευτεριά στον Μαντέλα. Τώρα

φωνάζουμε λευτεριά στον Οτζαλάν. Έναν επό-

μενο Φεβρουάριο θα είναι ελεύθερος όπως Φε-

βρουάριο ελευθερώθηκε ο Μαντέλα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΜΠΤΟΥΛΑΧ ΟΤΣΑΛΑΝ
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Φίλες και Φίλοι,

Η προηγούμενη χρονιά ήταν μια χρονιά σημα-

ντικών πολιτικών εξελίξεων και διεργασιών. Οι

εκλογές του Σεπτέμβρη, ο σχηματισμός της νέ-

ας κυβέρνησης καθώς και οι εσωκομματικές

εκλογές στο ΠΑΣΟΚ σημάδεψαν τη χρονιά που

έφυγε και έδωσαν τροφή για νέες πολιτικές ζυ-

μώσεις και διεργασίες, κυρίως στην ευρύτερη

Αριστερά.

Το ΠΑΣΟΚ, εγκλωβισμένο στην έλλειψη ιδεο-

λογικής ταυτότητας και πολιτικής κατεύθυν-

σης, έχασε μια νέα εκλογική μάχη, δίνοντας

την ευκαιρία στη δεξιά παράταξη να γραπωθεί

από τις καρέκλες τhς εξουσίας, που με πάθος

αποζητούσε για άλλα 4 (ή όσα μπορέσει) χρό-

νια.

Η εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ, που

έκλεισε με την εκλογή του Γεωργίου Παπαν-

δρέου, τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχει

φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ούτε άλλαξε

το κλίμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό συμ-

βαίνει γιατί η κρίση στο ΠΑΣΟΚ δεν οφείλεται

στα πρόσωπα, ούτε στο πρόσωπο του αρχηγού

του, αλλά στην έλλειψη ξεκάθαρου πολιτικού

προσανατολισμού.

Δυστυχώς, οι πόλοι του ΠΑΣΟΚ, απασχολημέ-

νοι σε ένα παιχνίδι προσωπικής εξουσίας, δε

δίνουν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα των

ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, με βασικότερο από

αυτά την ιδεολογική κατεύθυνση του κόμμα-

τος. 

Μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, και κυρίως

εμείς οι νέοι άνθρωποι, η γενιά των 30άρηδων,

που είναι το βασικό θύμα της αναποτελεσματι-

κής πολιτικής των κυβερνήσεων της δεξιάς, η

γενιά που αναφέρεται στη συνταξιοδότησή της

μόνο γελώντας, αφού αποτελεί στις παρέες

μας ανέκδοτο το ότι κάποτε θα πάρουμε σύ-

νταξη, έχει δυσανασχετήσει σε μεγάλο πλέον

βαθμό με τις πρακτικές και την αναποτελεσμα-

τικότητα των εφαρμοσμένων πολιτικών και των

κυβερνητικών επιλογών.

Δυστυχώς, η σημερινή νέα γενιά δε μπορεί να

στηρίξει τις ελπίδες της στο σημερινό ΠΑΣΟΚ,

που κινείται ιδιαίτερα δύσκολα με τα βαρίδια

των λανθασμένων επιλογών του παρελθόντος.

Φυσικά, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συγκριθεί με

τη ΝΔ. Η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, που ξε-

κάθαρα έχει δείξει ότι στόχος της είναι η εξυ-

πηρέτηση των κατεχόντων και το βόλεμα των

«γαλάζιων παιδιών», αποτελεί τη χειρότερη

κυβέρνηση στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Οι

πρακτικές της ΝΔ προσβάλλουν όλους εμάς

που συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς, βασιζό-

μενοι μόνο στα προσόντα μας και όχι σε γνω-

ριμίες με γραμματείς και φαρισαίους. 

Το σημερινό ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρα ανεπαρκές

και αποδείχτηκε "λίγο" στην αντιμετώπιση των

προβλημάτων κυρίως της νέας γενιάς, χωρίς

να βάλει τις βάσεις για να αντιμετωπιστούν οι

προκλήσεις του μέλλοντος. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και πιστεύοντας

ότι ήρθε η στιγμή να διεκδικήσουμε με περισ-

σότερη ζωντάνια αυτά που οι συντηρητικές πο-

λιτικές μας στέρησαν, αποφάσισα την αποχώ-

ρησή μου από το ΠΑΣΟΚ και την ένταξή μου

στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλευρό του Αλέ-

ξη Τσίπρα.

Η δημιουργία μιας Νέας Αριστεράς, που θα μας

βγάλει από το θλιβερό τοπίο της σημερινής πο-

λιτικής πραγματικότητας, αποτελεί ανάγκη για

τη σημερινή ελληνική κοινωνία. Ένας νέος με-

γάλος πόλος, μια νέα μεγάλη Δημοκρατική Πα-

ράταξη πρέπει να  ορθώσει το ανάστημά της

στη λαίλαπα των κυβερνήσεων Καραμανλή. Η

χώρα πρέπει να βγει από τον αυτόματο πιλότο

και να πετάξει σε καινούργιους ουρανούς, σί-

γουρα διαφορετικούς. Αυτήν τη νέα ελπίδα,

που είναι ανάγκη για τον τόπο, δε μπορεί να

την εκφράσει πλέον το σημερινό ΠΑΣΟΚ.

Ευχαριστώ όλους εκείνους τους συντρόφους

μου στην οργάνωση της Νεολαίας στη Γερμα-

νία, που με τίμησαν στα φοιτητικά μου χρόνια

στη Χαϊδελβέργη με την εμπιστοσύνη τους και

τους συντρόφους μου στην Οργάνωση Ετερο-

δημοτών Αιτωλοακαρνανίας.

Φίλες και Φίλοι, ήρθε η ώρα να γίνει μια πραγ-

ματική ανασύνταξη της 

Αριστεράς, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τη

νεολαία, όλους εμάς που οι πολλές εμπειρίες

μας, παρά το νεαρό της ηλικίας μας, μάς καθι-

στούν σίγουρα ικανούς συνομιλητές της κοινω-

νίας.

Εμείς αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα προ-

βλήματα, εμείς μπορούμε να συνθέσουμε τις

καλύτερες λύσεις. 

Μια νέα μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη πρέπει

να δημιουργηθεί, που δεν θα καταγγέλλει μό-

νο, αλλά θα προτείνει λύσεις, λύσεις που θα

προκύψουν από την ενεργή συμμετοχή όλων

μας.

Η προοπτική μιας αριστερής κυβέρνησης δεν

αποτελεί πια ουτοπία, μιας και ο δικομματισμός

κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Το πεί-

ραμα της νέας αυτής μεγάλης Δημοκρατικής

Παράταξης μπορεί να πετύχει, αφού αποτελεί

ανάγκη των καιρών και η κοινωνία είναι αρκετά

ώριμη να το δεχθεί.

Σας καλώ όλους λοιπόν στο πλευρό του Αλέξη

Τσίπρα, στα πλαίσια μιας σοσιαλιστικής συνι-

στώσας, για να κάνουμε όλοι μαζί μια πραγμα-

τικά ωραία προσπάθεια. Για να αφήσουμε και

εμείς το στίγμα μας στην ιστορία, δίνοντας αυ-

τή τη φορά ουσιαστικές λύσεις και όχι μόνο κα-

ταγγέλλοντας. Απαιτούμε αξιοπρέπεια και το

αυτονόητο.

Και θα το διεκδικήσουμε.

Σταύρος Καραγκούνης

Πρώην Γραμματέας Νεολαίας  ΠΑΣΟΚ Γερμανίας

www.stavroskaragkounis.gr

Πολλοί  ισχυρίζονται ότι είμαστε μάρτυρες ενός πολιτικού τριγ-

μού στη χώρα. Η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα, στη θέση του Προέ-

δρου του ΣΥΝ αποτελεί μια νέα πραγματικότητα που έχει φέρει

στις δημοσκοπήσεις τα πάνω κάτω.

13 έως και 15% δίνουν οι πιο πρόσφατες στον ΣΥΝ, βάζοντας

φωτιά στο πολιτικό τοπίο. Αμφίπλευρα φαινόμενα domino αναμέ-

νονται να επιδράσουν στις ανακατατάξεις ηγεσιών ΚΚΕ και ΠΑ-

ΣΟΚ.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται να εκδηλωθούν μετά τις ευρωε-

κλογές του Ιουνίου.

Παρατηρήθηκε ήδη το φαινόμενο ψηφοφόροι και μέλη του ΠΑ-

ΣΟΚ να δείχνουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του νέου προέδρου

του Συνασπισμού και να το εκφράζουν αυτό αβίαστα στις δημο-

σκοπήσεις αλλά και μέσα στην κοινωνία. Νέοι κυρίως άνθρωποι

στρέφονται προς την επιλογή Τσίπρα, ελπίζοντας σε μια ανατρο-

πή του πολιτικού κατεστημένου και στην ανανέωση των πολιτι-

κών δυνάμεων.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ και

ένταξής του στο Συνασπισμό, του τριαντατριάχρονου πρώην

γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Γερμανίας Σταύρου Καραγκού-

νη που ακολουθεί. O Σταύρος Καραγκούνης, ως κάτοικος Ανατο-

λικής Αττικής, επέλεξε την «Εβδόμη» για να ενημερώσει τους συ-

ντοπίτες μας για την ουσιαστική αλλαγή της πορείας του. 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ανεβαίνει ο ΣΥΝ με την εκλογή Τσίπρα

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η 23η

Αγωνιστική της Β’ κατηγορίας διεξάχθη το Σάββατο

8 Μαρτίου και η 25η Αγωνιστική την Τετάρτη 19

Μαρτίου προκειμένου να περατωθεί το πρωτάθλημα

έως το τέλος του Μαΐου.

Καλεί τα Σωματεία της Γ’ Κατηγορίας να παραβρε-

θούν στα γραφεία της Ενωσης την Τετάρτη 27 Φε-

βρουαρίου και ώρα 7μ.μ.

Ενημερώνει τα Σωματεία ότι το πρωτάθλημα Junior

θα διεξαχθεί μόνο με δελτία αθλητικής ιδιότητας

Ε.Π.Π.

ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Καλούνται οι παρακάτω ποδο-

σφαιριστές να βρίσκονται το Σάββατο 23/2, 11.30

στο γήπεδο Ανθούσας για τον αγώνα Μικτών ομά-

δων Junior 3  μεταξύ ΕΠΣΑΝΑ - ΕΠΣΑΔΑ.

Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται την Κυριακή

24/2, στις 10.45 στα γραφεία της Ενωσης.
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“MARKOPOULO-MESOGEA

TOURNAMENT 2008”

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Μια ακόμη μεγάλη αθλητική

διοργάνωση θα φιλοξενήσει ο

Δήμος Μαρκοπούλου. Μετά

την επιτυχημένη διοργάνωση

του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-

τος Τένις Junior τον Ιούλιο του

2007, η Διεθνής Ομοσπονδία

Αντισφαίρισης (I.T.F.) ανακοί-

νωσε την ανάθεση της διοργά-

νωσης του Διεθνούς Τουρνουά

Τένις Γυναικών 2008, στην

Αθλητική Ένωση Πόρτο Ράφτη

(Α.Ε.ΠΟ.Ρ).

Με την ανακοίνωση της ανάθε-

σης ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Φώτης Μαγουλάς δήλωσε τα εξής: «Εί-
μαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη
σπουδαία αυτή διοργάνωση. Αποτελεί
σπουδαία παρακαταθήκη για την εξέλι-
ξη της αντισφαίρισης στην πόλη μας.
Δηλώνουμε το παρών σε αυτό το διε-
θνές πλέον βήμα για την Αθλητική
Ένωση Πόρτο Ράφτη, το οποίο και θα
στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο».

Ομόφωνα το Τμήμα Τένις και το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης

Πόρτο Ράφτη, ευχαρίστησε το Διοικητι-

κό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αλλά

και προσωπικά τον Πρόεδρό της Σπύρο

Ζαννιά για την απόφασή τους να ειση-

γηθούν στην Διεθνή Ομοσπονδία Αντι-

σφαίρισης (I.T.F.) και να αναθέσουν

στην συνέχεια μια ακόμα κορυφαία εκ-

δήλωση για το Ελληνικό Τένις, που εί-

ναι το Διεθνές Τουρνουά Γυναικών με

χρηματικό έπαθλο το ποσό των

10.000$, στην Ένωση. 

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί 15 –

23 Μαρτίου 2008 στις νέες δημοτικές

εγκαταστάσεις αντισφαίρισης στο Πόρ-

το Ράφτη και αποτελεί την πρώτη διορ-

γάνωση τέτοιου μεγέθους και κύρους

που πραγματοποιείται για το συγκεκρι-

μένο άθλημα στην ευρύτερη περιοχή. 

Στη κορυφαία αυτή διοργάνωση αναμέ-

νεται να συναντηθούν αθλήτριες του-

λάχιστον από 25 κράτη, προκειμένου

να δώσουν το αγωνιστικό τους παρόν.

Οι αθλητές και οι προπονητές του τμή-

ματος τένις μαζί με τους γονείς τους,

την Αθλητική Ένωση Πόρτο Ράφτη και

τον Δήμο Μαρκοπούλου, θα δώσουν

για μια ακόμα φορά τον καλύτερο εαυ-

τό τους, προκειμένου οι συναθλητές

τους που θα αγωνιστούν στις Ελληνι-

κές εγκαταστάσεις αλλά και οι συνοδοί

τους που θα επισκεφτούν τον Δήμο

Μαρκοπούλου, να τύχουν όπως και το

καλοκαίρι, άριστης φιλοξενίας.

Ύστερα από σχετική απόφαση της

Α.Ε.ΠΟ.Ρ. το συγκεκριμένο Τουρνουά

θα φέρει πλέον το Διεθνές λογότυπο

«MARKOPOULO – MESOGEA

TOURNAMENT 2008»

Π
αρά τις αντίξοες και-

ρικές συνθήκες που

επικρατούσαν σε όλη

τη χώρα, εν τούτοις, η συμ-

μετοχή στην 4η ατομική

συνάντηση ανεξάρτητων

αθλητών – αθλητριών που

διοργάνωσε ο Πανελλή-

νιος Όμιλος Φίλων Επιτρα-

πέζιας Αντισφαίρισης

(Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.) ξεπέρασε σε

συμμετοχή και την περσινή

διοργάνωση. 

Στο πρωτάθλημα αυτό έλα-

βαν συνολικά μέρος 65

αθλητές και αθλήτριες. 

Οι νικητές για κάθε κατηγο-

ρία έχουν ως εξής:

Ηλικίες 18-40 ετών

1. Μανουσάκης Βαλάντης

2. Τσακανίκας Αντρέας

3. Λεγάντης Χρήστος, Γα-

βριήλ Πέτρος

Ηλικίες 40-50

1. Παπαδόπουλος Λεωνίδας

2. Μαρδικιάν Γρηγόρης

3. Ανθόπουλος Θεόκλητος,

Ζαρόγιαννης Θόδωρος

Ηλικίες 50-60 ετών

1. Προκοπίου Μανώλης

2. Δελακούρας Αντρέας

3. Ντιπ Μιχάλης, Καλαν-

δράκης Κώστας

Ηλικίες άνω των 60

1. Ζέρδιλας Απόστολος

2. Νίκολιτς Παύλος

3. Γεωργίδης Κώστας, Δη-

μίδης Δημήτρης

Κατηγορία Γυναικών

1. Παπαδάκη Ελένη

2. Παπαθανασίου Ευαγγελία

3. Πετροπούλου Νατάσα,

Κούκα Μίρκα

Μαζί με τους κύριους αγώ-

νες έγιναν και πρωταθλή-

ματα παρηγοριάς με τους

παρακάτω νικητές:

18-40 ετών:

Εκίζος Αντώνης

40-50 ετών:

Ροδόπουλος Νίκος

50-60 ετών:

Σταματιάδης Βασίλης

Άνω των 60:

Θεοδώρου Παντελής

Κατηγορία Γυναικών: 

Καλυβάκη Ειρήνη

Ιδιαίτερα τιμήθηκε ο αθλη-

τής Βερεντίδης Νίκος, ο

οποίος ήρθε από τον Βόλο

για να λάβει μέρος στο

πρωτάθλημα.

Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Ατομικοί αγώνες Ανεξάρτητων 

Ανδρών – Γυναικών

Με στόχο την πρόκριση στον τελικό
Με βασικό στόχο την πρόκρισή του στον τελικό της Λίγκας της Νότιας Κεντρι-

κής Ευρώπης, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, o Αυγερινός Λινάρδος θα συμ-

μετάσχει έως και την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου στο διεθνή αγώνα υπερπήδησης

εμποδίων, CSI2*-W, στο Brno της Τσεχίας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής μαζί με το

άλογό του, R Tyson, θα λάβει μέρος στο Grand

Prix της Κυριακής του διεθνή αγώνα, που θα

γίνει στο κλειστό ιπποδρόμιο της πόλης, για

να συγκεντρώσει επιπλέον βαθμούς, 

οι οποίοι ελπίζει ότι θα τον φέρουν στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της λί-

γκας. 

Αυτή τη στιγμή ο Λινάρδος είναι στην 14η θέση της βαθμολογίας με συνολικά

37 βαθμούς, ενώ ο 10ος ιππέας έχει 41 βαθμούς. Οι 10 πρώτοι της βαθμολογίας

της Νότιας Κεντρικής Λίγκας και οι 10 πρώτοι της βαθμολογίας από την Βόρεια

Κεντρική Λίγκα θα λάβουν μέρος στον τελικό της λίγκας της Κεντρικής Ευρώ-

πης, που θα γίνει το Μάρτιο σε κλειστό ιπποδρόμιο στη Βαρσοβία της Πολωνίας. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α



Για ποια διαφάνεια;
Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία το 2004 με σύνθη-

μα τη διαφάνεια και πολλά άλλα ωραία λόγια, που δίψαγε να

ακούσει ο λαός, που είχε αρχίσει να “τσούζεται”  από την τε-

λευταία διαχείριση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Ε, αυτή τη διαφάνεια την έχουν τεντώσει οι κατέχοντες την

εξουσία σήμερα έτσι, που έχει γίνει διάτρητη· μπάζει από

παντού. Από το τόσο δα μικρό έως το πολύ πολύ μεγάλο. 

Κάθε τόσο και ένα καινούριο στοιχείο εμφανίζεται, που δεί-

χνει πόσο αδιαφανείς θέλει τις διαδικασίες και τις αποφά-

σεις η εξουσία.

Θα καταπιαστώ λοιπόν με ένα “μικρό” αλλά πολύ μεγάλο θέ-

μα. Την μη διατάραξη της ησυχίας των πολιτών.

Βαράτε βιολιτζήδες...
Αναφέρομαι στις άδειες μουσικών οργάνων που παίρνουν τα διά-

φορα νυχτομάγαζα και όλο το Καλοκαίρι δεν αφήνουν άνθρωπο

να κλείσει μάτι. Και εξηγούμαι:

Την απόφαση για να πάρει ένα κατάστημα άδεια μουσικών οργά-

νων την έπαιρνε μέχρι πριν ένα χρόνο που άλλαξε ο νόμος το

Δημοτικό Συμβούλιο κάθε πόλης. Ετσι ο πολίτης μπορούσε να

ενημερώνεται και να γνωρίζει ποιος και πως παίρνει άδεια μου-

σικών οργάνων.

Με πρόσφατη απόφαση την απόφαση αυτή τη λαμβάνει η Δη-

μαρχιακή Επιτροπή. Ο πολίτης δεν μαθαίνει, διότι οι αποφάσεις

της δημαρχιακής Επιτροπής δεν φθάνουν ποτέ στον πολίτη·

φθάνουν μόνο τα αποτελέσματα των αποφάσεων...

Τις άδειες αυτές τις έδινε ο κάθε Δήμος για ένα χρόνο και τις

ανανέωνε.

Με πρόσφατο έγγραφο (αρ.πρωτ.08/Δ.Τ.Α./24394/19.12.07) που

το απευθύνει στους Ο.Τ.Α η Περιφέρεια Αττικής κοινοποιεί από-

φαση του Υπουργείου Εσωτερικών που καθορίζει τον τρόπο χο-

ρήγησης άδειας μουσικών οργάνων.

Γράφει λοιπόν εκείνα τα ωραία, που δεν εφαρμόζονται ΠΟ-
ΤΕ, ότι δηλαδή: «άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορη-
γείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων», και

παρακάτω ότι τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μπο-

ρούν να παίζουν μέχρι τις 3 τη νύχτα, ενώ τα κέντρα που λει-

τουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι τις 2!! «με την προϋπόθεση ότι

δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».

Τώρα πώς γίνεται να βρίσκονται μέσα στην πόλη σε απόσταση

αναπνοής από τα σπίτια και να μη διαταράσσεται η ησυχία των

περιοίκων με μουσική στις 2 τη νύχτα σε ανοιχτό χώρο, πρέπει να

μας το πει η Πυθία!!

Και έρχεται και το καινουριο!

«Ο κάθε πρωτοβάθμιος ΟΤΑ μπορεί να εκδώσει τοπική κανονιστι-

κή απόφαση, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 79 του

ΚΔΚ, ορίζοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος μουσικών οργάνων.

Για παράδειγμα μπορεί να οριστεί από κάποιο Δήμο ότι η χρονι-

κή διάρκεια ισχύος μουσικών οργάνων για τη χωρική του αρμο-

διότητα είναι τρία έτη. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της

ΚΥΑ 10551/2007 ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τον

οικείο Δήμο άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για χρονικό

διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που έχει προσδιο-

ρίσει ο Δήμος»...

Ετσι λοιπόν οι διάφοροι Δήμαρχοι θα τακτοποιούν τα του οίκου

τους με βάση τις “χορηγίες” που τους παρέχουν τέτοιου είδους

επιχειρήσεις και ας τρέχουν, οι άυπνοι από τα ντεσιμπέλ, πολί-

τες να βρουν το δίκηο τους στις Αστυνομίες, στο Δήμαρχο, στα

Δικαστήρια καταλήγοντας στα τρελάδικα ή στη φυλακή...

Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Τα “βαριά” θέματα 

αναβλήθηκαν
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Η μπάλα είναι θεός!!!

Το περίεργο είναι ότι ξεκίνησε

κυριολεκτικά στην ώρα της η

συνεδρίαση. 7.15 είχαν φτά-

σει κιόλας στο 9ο θέμα! Δεν

μπορούσα να καταλάβω γιατί

“τρέχουν” έτσι τα θέματα,

όταν ρώτησα: μήπως έχει κα-

νένα ποδόσφαιρο απόψε (καθ’

ότι άφιλη του ποδοσφαίρου

δεν γνώριζα η αδαής), και πή-

ρα βεβαίως απάντηση; και ότι

παίζει ο Ολυμπιακός και γιατί

φεύγουν με συνοπτικές διαδι-

κασίες τα θέματα. 

Τι τα θες, η μπάλα είναι θεός!

Αναβλήθηκαν οι καντίνες

Αναβλήθηκε λοιπόν το 12ο

θέμα που αφορά τις καντίνες

του Μεγάλου Καβουρίου, με

πρόταση του Προέδρου και αι-

τιολογικό ότι λείπει ο δήμαρ-

χος.

Ο Κ. Καραγεώργος επεσήμα-

νε ότι είναι η δεύτερη φορά

που έρχεται και το αναβάλου-

με πάλι γιατί λείπει ο δήμαρ-

χος.

– Είναι κάτι που δεν ξέρετε ή
δεν καταλαβαίνετε κύριε πρό-
εδρε; Αφού έχουμε την εισή-
γηση.
– Πολλά ξέρω και πολλά κατα-
λαβαίνω, γι’ αυτό θέλω να εί-
ναι εδώ και ο Δήμαρχος...

Σ.Σ.: Είναι γάτα ο Κοντονής...

Ο Παν. Κουλουβάρης συμφώ-

νησε στην αναβολή, αλλά

επεσήμανε ότι την επόμενη

φορά θα πρέπει να έχουν μία

νομική γνωμάτευση, γιατί ο

Σύλλογος επισημαίνει κάποια

πράγματα.

Ο Πρόεδρος το θεώρησε πε-

ριττό, λέγοντας:

– Γιατί εσύ δεν ξέρεις· δεν
γεννήθηκες εδώ;...
Την αναβολή καταψήφισε ο Κ.

Καραγεώργος.

Να βγουν οι κάμερες

από το Σχολείο
Είχαμε γράψει προ καιρού ότι

ο Δήμος Βουλιαγμένης απο-

φάσισε να βάλει κάμερες στο

Λύκειο, για να αποφεύγονται

οι βανδαλισμοί. Μάλιστα τότε

μας είχανε τηλεφωνήσει ανα-

γνώστες και είχαν “βγει από

τα ρούχα τους” μ’ αυτή την

απόφαση.

Τελικά δικαιώθηκαν, γιατί σή-

μερα με τον αριθμό 17, συζη-

τήθηκε η αφαίρεση των καμε-

ρών από το Σχολείο γιατί θίγει

ευαίσθητα προσωπικά δεδομέ-

να, βάσει της Αρχής.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας

Δημ. Τζιώτης, τόνισε ότι πρέ-

πει να φύγουν βεβαίως από το

σχολείο οι κάμερες, και όπου

αλλού υπάρχουν παράνομα.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης είχε διανεί-

μει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ενημερωτικό σημείωμα

στο οποίο επισημαίνει όσον αφορά το 12ο θέμα των καντινών:

Τί πρέπει να ξέρετε πριν ψηφίσετε το θέμα 12

1) Εκκρεμεί προσφυγή του Συλλόγου στο ΣτΕ κατά του ΠΔ254/2004

που προβλέπει την εγκατάσταση 3 καντινών στο Μεγάλο Καβού-

ρι.

2) Πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. για να ξεκινήσει ο Δήμος την κατα-

σκευή μιας καντίνας διατάχθηκε να σταματήσει μέχρις αποφάσε-

ως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

3) Εκκρεμεί πρωτόκολλο κατεδαφίσεως της Κτηματικής Υπηρεσίας

Πειραιά για τις παλαιές καντίνες του Μ.Καβουρίου.

4) Εκκρεμούν αγωγές κατά του Συλλόγου και των μελών του Δ.Σ. αυ-

τού εκ μέρους του Δημάρχου κ. Κασιδόκωστα και των εταιρειών

του κ. Μουστάκα που ζητούν αποζημιώσεις άνω των 5.000.000 ευ-

ρώ συνολικά.

5) Ο Σύλλογος ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο.

6) Εχει Δικαστικές Αποφάσεις υπέρ αυτού.

7) Δεν εκβιάζεται

8) Θα απαντήσει σε κάθε παράνομη απόφαση αυτών που θα την

αποφασίσουν.

Θα απαντήσει σε κάθε παράνομη απόφαση

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, μετά την κακο-

καιρία, που ανέστειλε πάρα πολλές δραστηριότητες, αφού το παγωμένο χιόνι, έκλεισε κυριολε-

κτικά δρόμους και πεζοδρόμια.

Η συνεδρίαση έγινε και πάλι χωρίς το Δήμαρχο (και την προηγούμενη), και απόντος του δημάρ-

χου, πολλά θέματα αναβάλλονται.


