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Γλεντησαν οι Ηπειρώτες

Με το Σύλλογο “Ρόβα” στη Βάρη Σελ.10

“ΒΑΡΗ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”

Εκοψε την πίτα του ο Συνδυασμός Σελ.11

Με το κεφάλι ψηλά

Τέλος στην προδοσία και

την ασχήμια!

του Μίκη 

Θεοδωράκη

Ανεξάρτητα από τα απο-

τελέσματα των αμερικα-

νικών εκλογών, δηλαδή

ανεξάρτητα από το ποι-

ος θα είναι ο μελλοντι-

κός πρόεδρος, η κολοσ-

σιαία πολεμική μηχανή έχει ήδη μπει μπρο-

στά με στόχο την εξόντωση όλων όσων θε-

ωρεί εχθρούς της.

Ακόμη και αυτών όπως η Ελλάδα που δεν

υπακούνε τυφλά τις εντολές της, Ιράν, Κο-

ρέα, Αραβικός κόσμος, μη υποτελείς και φυ-

σικά άμεσα η Ρωσία και στο βάθος η Κίνα.

Μετά θα έρθει η σειρά των «ατάκτων» της

Νοτίου Αμερικής. Ένας άμεσος και

θανάσιμος κίνδυνος, πολυπρόσωπος, πολυ-

πλόκαμος σαν χταπόδι κάνει αργά αλλά στα-

θερά την εμφάνισή του στο προσκήνιο της

παγκόσμιας ιστορίας. 

Σημερινός στόχος είναι τα Βαλκάνια με κύριο

σύμμαχο την «Μεγάλη Αλβανία», ξεκινώντας

από το Κόσσοβο με συνεργάτες τους υπεύ-

θυνους για μαζικές δολοφονίες U.C.K.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, γεγονός

πρωτοφανές για τη χώρα μας, μερικοί «επι-

στήμονες» επέλεξαν το αμφιθέατρο του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου για να αναπτύξουν

δημόσια την υποστήριξή τους σε ένα βασικό

αίτημα της «Μεγάλης Αλβανίας», την κατά-

κτηση της Ηπείρου έως την Πρέβεζα, με την

δικαιολογία ότι ανήκε στην Αλβανική Τσα-

μουριά, από όπου τους έδιωξαν με εγκλημα-

τικές πράξεις οι Ελληνες!!!

Ασφαλώς πρόκειται για οργανωμένη προβο-

κάτσια των Η.Π.Α, ώστε να μελετηθούν οι δι-

κές μας αντιδράσεις και να προπαρασκευα-Συνέχεια στη σελ. 2
Συνέχεια από τη σελ. 1

Προχειρότητα. Όλα την τε-

λευταία στιγμή. Χωρίς συ-

ζήτηση, χωρίς επεξεργα-

σία, χωρίς προσπάθεια διά-

δοσης της ιδέας, ένα χρό-

νο τώρα. Τώρα σπεύδουν

όλοι, για να είναι «εν τά-

ξει», τώρα που στις 7 Μαρ-

τίου λήγουν οι εγγραφές

στα μητρώα, για να διενερ-

γηθούν οι εκλογές στο τέ-

λος του μήνα!

Και μετά θα φταίει η αδια-

φορία των νέων!...

Είναι ή δεν είναι καταδικα-

σμένος ο θεσμός;

Θυμάστε τα “αλήστου μνή-

μης” Συνοικιακά Συμβούλια;

Ποια τύχη είχε αυτός ο ορθός θεσμός αποκέντρωσης και συμμετοχής; 

Όταν οι θεσμοί υποσκάπτονται αντί να στηρίζονται, όταν η συμμετοχή είναι επιθυμητή μόνο για να χει-

ροκροτεί ή να χειραγωγείται, όταν αποκαρδιώνεται τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους, θέλουμε

πραγματική Δημοκρατία και συμμετοχή;

Ολοι οι Δήμοι κλήθηκαν και ειδιοποιήθηκαν. Πόσοι ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά και ενεργοποιοήθηκαν

και ποιοι θα είναι υποψήφιοι; Του κόμματος και της δημοτικής παράταξης;

Και τι σχέση έχει ο 15άρης με τον 28άρη;        Εκτενές ρεπορτάζ της Ηλέκτρας Βενετσάνου σελ. 13

Τοπικά Συμβούλια Νέων
Άλλος ένας καταδικασμένος θεσμός

“Τίποτα δεν θα
μείνει χωρίς

έλεγχο”
δηλώνει 

ο Υφ. Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος

Σελίδα 12

Αγώνες 
Of Road
Κερατέα

Σελίδα 19

STOP
στην ανέγερση 

Ιατρικού 
Κέντρου

στην Παιανία
σελίδα 9

ΚΩΣΤΗΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

γιάννης κορναράκης

Αρης Ευστρατιάδης

Σελίδα 6

Η διαφθορά είναι παντού!

Η σήψη είναι προχωρημέ-

νη! Ο εθισμός και η απο-

δοχή, μας ανησυχεί. Το

να προσλάβουμε στη

ζούλα “το δικό μας παιδί”

το θεωρούμε περίπου, να

μην πούμε απόλυτα δι-

καιολογημένο. Το να αυ-

θαιρετούμε, να μερολη-

πτούμε, υπέρ ή κατά,

“στα πλαίσια του νόμου”

τον οποίο ερμηνεύουν

κατά το δοκούν, το θεω-

ρούν ορισμένοι δικαίωμά

τους. Εμείς το πολεμάμε

με κάθε μέσον σε όλα τα

μέτωπα. 

Δεν μας ενδιαφέρουν οι

λόγοι, δεν μας ενδιαφέ-

ρουν τα πρόσωπα. Μας

ενδιαφέρει το χτύπημα

της διαφθοράς. Η “μηδε-
νική ανοχή στη διαφθο-

ρά”, που διακήρυξε ο

Πρωθυπουργός, για μας,

έγινε σημαία που δεν θα

την υποστείλουμε.

Διαβάστε για τις αυθαι-

ρεσίες του ΟΠΑΠ με

ερώτηση 22 βουλευτών.

Σελίδα 15

Εσκεμμένες παρερμηνεί-

ες “Νομός & Νομαρχία”

Σελίδα 2 & 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Υποπτες αυθαιρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο γνωστός “δαίμων του τυπογραφείου” συχνά χώνει

την ουρίτσα του και μάλιστα στα πιο απίθανα σημεία!

Εμείς λοιπόν τον διαπομπεύσουμε.

Στο προηγούμενο φύλλο μας,  (αρ. 521) της 23/2/08

σελ. 2, στο άρθρο «Εχει δίκηο ο Καρατζαφέρος”, στη

στήλη 3, αντί: Να έχει δίκηο ο Καραμανλής, διάβασε

“Καρατζαφέρης”».

Υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτό βγάζει μάτι...

Οι “πομπές” του ...δαίμονα
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Το 18ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

την περασμένη Δευτέρα έφερε τα πάνω - κάτω

στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Απλό στην αναφορά του, «Εξειδίκευση και διά-

θεση πίστωσης ανεξόφλητων οφειλών παρελ-

θόντων οικονομικών ετών», διαβάζει ο πρόε-

δρος και ρωτάει: ομόφωνα; Δεν ήταν όμως

απλό.

Η Νανά Καραγιάν είχε πιάσει μία – μία πίστωση

και την είχε ξεσκονίσει. Ετσι φώναξε όχι κύριε

πρόεδρε, έχω κάποιες ερωτήσεις.

Από ένα τόσο «απλό» θέμα βγήκαν ειδήσεις!

Ο Δήμος Βούλας ενημερώνει για διαγωνι-

σμούς και προκηρύξεις τους Πειραιώτες και

τους Υδραίους!!

Μια σειρά πιστώσεις κίνησαν το ενδιαφέρον της

Καραγιάν, στην εφημερίδα «Το Πειραϊκό Βήμα»,

όπου δημοσιεύει κατ’ εξακολούθησιν τους δια-

γωνισμούς και τις προκηρύξεις ο Δήμος. Ετσι

στη Βούλα δεν παίρνει κανείς «χαμπάρι», αλλά

αποκτούν γνώση οι Πειραιώτες.

Η Νανά Καραγιάν ρωτάει γιατί δημοσιεύουμε

στον Πειραιά που δεν το μαθαίνει κανένας δη-

μότης μας, και δεν δημοσιεύονται σε εφημερί-

δες της περιοχής μας που γνωρίζουμε. Όταν

μάλιστα είμαστε Νομαρχία Ανατ. Αττικής και

δεν έχουμε καμία σχέση με τον Πειραιά που εί-

ναι άλλη διοικητική περιφέρεια, άλλη Νομαρχία.

Εγώ δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό, απορεί ο

αντιδήμαρχος Κωνσταντέλλος.

Το σκεπτικό είναι ότι αυτό γίνεται  για να το

δουν οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται ή να προ-

σληφθούν ή να πάρουν ένα έργο στη Βούλα.

Δεν έχει νόημα να μπαίνει στον Πειραιά όταν

δεν την ξέρει κανένας Βουλιώτης αυτή την εφη-

μερίδα. 

Ετσι εξελίχθηκε ένας ενδιαφέρον διάλογος με-

ταξύ της Καραγιάν και του Κωνσταντέλλου, που

αξίζει να παρακολουθήσουμε:

Κωνσταντέλλος: Κυρία Κάραγιαν οι δημοσιεύ-

σεις που γίνονται είναι πάρα πολλές. 7-8 το μή-

να και έχουμε υποχρέωση να κάνουμε δημοσί-

ευση. Αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Δημοτική

Αρχή είναι το φτηνότερο τιμολόγιο. Εχετε  να

προτείνετε κάποια για να κάνουμε τις δημοσι-

εύσεις σε ημερήσια;

Καραγιάν: Όχι δεν έχω προτίμηση, αλλά μου

έκανε εντύπωση.

– Αρα το ενδιαφέρον είναι φιλολογικό

– Δεν είναι φιλολογικό, μου έχει κάνει εντύπω-

ση, γιατί είναι όλες άγνωστες εφημερίδες.

– Επειδή όλες οι δημοσιεύσεις έχουν γίνει στο

άγνωστο για μας “Πειραϊκό Βήμα”, έχω απορία.

– Αυτό είναι παράνομο; Γιατί αν είναι παράνο-

μο πρέπει να καταπέσουνε όλες οι προκηρύ-

ξεις που έχουνε γίνει.

Σ.Σ. Δηλαδή κύριε Αντιδήμαρχε το ενδιαφέρον

ενός δημοτικού συμβούλου στην ενημέρωση

του πολίτη είναι φιλολογικό;

Εμείς συστήνουμε στους δημότες να κάνουν

προσφυγές κατά των προκηρύξεων που έχουν

δημοσιευθεί σε άλλη Νομαρχία, για να δούμε

πόσο φιλολογικό είναι το ενδιαφέρον της δη-

μοτικής συμβούλου.

Αυτό είναι τροφή στην αδιαφάνεια και τη δια-

πλοκή κύριε Αντιδήμαρχε. Δημοσιεύουμε αλ-

λού, δεν μαθαίνει ο πολίτης, βάζουμε τους δι-

κούς μας ανθρώπους που τους έχουμε κόψει

στα μέτρα τους την προκήρυξη. (Και έχουμε πα-

ραδείγματα) Τέτοια “διαφάνεια”, δηλαδή.

Και αν ανατρέξει κανείς στα έργα, όπως ανέ-

τρεξε στα τιμολόγια των εφημερίδων η Νανά

Καραγιάν θα βρει έναν συγκεκριμένο εργολάβο

που παίρνει όλα τα έργα, τον εκλεκτό του δη-

μάρχου.

Άλλη μία ένσταση προέβαλε η Ν. Καραγιάν σε

κονδύλι 608.000 ευρώ για εξόφληση λογαρια-

σμού αποχετευτικού έργου στην εταιρία ΕΒΟ-

ΚΑΤ. «Θέλω να ξέρω αν είναι το επιπλέον ποσό

που μπήκε ως λογιστικό λάθος, σε αποχετεύ-

σεις του Πανοράματος και εκλήθηκαν οι κάτοι-

κοι να πληρώσουν 2 και 3000 ευρώ. Αν είναι αυ-

τό δεν θα το ψηφίσω», σημείωσε η Ν. Καραγιάν.

Ξανά απορεί ο Αντιδήμαρχος: “Μήπως δεν

έχουμε καταλάβει. Ενσταση για τα έξοδα  που

έχουν γίνει; Εσείς σήμερα και όλοι μας έχουμε

κληθεί να εγκρίνουμε όλες τις ανεξόφλητες

υποχρεώσεις του Δήμου. Δεν έχουμε έρθει να

εγκρίνουμε αν οι ανεξόφλητες δαπάνες μας

αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Αυτές έχουν γίνει,

είναι δεδομένες, είναι υποχρεώσεις που έχει

αναλάβει ο Δήμος και πρέπει να πληρωθούν.

Αυτό είναι μια τυπική διαδικασία που γίνεται κά-

θε χρόνο με την έγκριση του προϋπολογισμού

και είναι έργα ή προμήθειες που έγιναν το

προηγούμενο οικονομικό έτος”.

Κανείς δεν γνώριζε από πού προερχόταν το

κονδύλι. Η Ν. Καραγιάν κρατούσε ολόκληρο

τον προϋπολογισμό μαζί της, και τους βεβαίωνε

ότι όπως δείχνει ο πίνακας είναι αυτό το κονδύ-

λι. Και επειδή της είπε ο πρόεδρος ότι δεν μπο-

ρεί να ψηφίσει επιμέρους κονδύλια. “Ή τα ψηφί-

ζετε όλα ή τα απορρίπτετε”. Τα καταψήφισε.

Μπράβο Νανά. Μακάρι να το έκαναν κι άλλοι

σύμβουλοι αυτό μήπως και αρχίσει να αχνοφέγ-

γει κάτι μέσα στα πλοκάμια του Δήμου και των

υπηρεσιών του, που ως φαίνεται δεν χαλούν τα

χατήρια του Δημάρχου.

Ρομποτική χειρουργική 
Σελ. 17

Αναδάσωση με 
επιχωμάτωση στη Βούλα 

Σελ. 7

Α-ταξίες Βάρκιζας Σελ. 7

1ο Διεθνές Τουρνουά
τέννις Γυναικών Σελ. 19

Μακεδονία-Ελλάδα -
Σκόπια  Σελ. 8

Καταναλωτικός δανεισμός  
Σελ. 12

Παιδότοπος Π. Φαλήρου         
Σελ. 10

στεί ψυχολογικά η εδαφική επέκταση της Αλ-

βανίας μετά το Κόσσοβο και σε ένα μεγάλο

τμήμα των Αλβανοφώνων των Σκοπίων και

ακολούθως και σε δικά μας εδάφη.

Από την άλλη μεριά η σύμπλευση της Τουρ-

κίας με τις Η.Π.Α στο Κόσσοβο, που έσπευσε

πρώτη αυτή να το αναγνωρίσει, προετοιμάζει

το έδαφος για πονηρά σχέδια σε βάρος της

χώρας μας με βάση όχι μόνον το Αιγαίο και

την Κύπρο, αλλά κα τη μουσουλμανική μειο-

νότητα στη Θράκη, που ακολουθώντας το πα-

ράδειγμα του Κοσσόβου μπορεί να διεκδική-

σει την δική της ανεξαρτησία.

Η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων φαίνεται ότι

γνωρίζει από πρώτο χέρι τα σχέδια των Η.Π.Α

και για αυτό δείχνει αυτή την αλαζονική

αδιαλλαξία.

Και πράγματι σε αυτή τη φάση συμπορεύονται

με την πολιτική που εκθέσαμε. Όμως τι θα κά-

νουν όταν ξεκινήσει η επόμενη φάση, αυτής

της φιλοαλβανικής τακτικής, οπότε το κρατί-

διό τους θα κοπεί στη μέση, γιατί θα πρέπει να

γνωρίζουν τόσο αυτοί, όσο και οι ΗΠΑ, ότι

μπορούν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες,

όμως φυλετικά είναι Σλάβοι και ως εκ τούτου

κατατάσσονται ουσιαστικά στη χορεία των

εχθρών των ΗΠΑ μαζί με την Ρωσία, τη Σερβία

αλλά κα τη Βουλγαρία που και αυτή δεν πρέ-

πει να έχει αυταπάτες.

Έτσι γυρίζοντας σε εμάς τους Έλληνες θα

πρέπει να δούμε ότι η κατάσταση όντως εξε-

λίσσεται όπως εξελίσσεται και είναι παραπά-

νω από τραγική δεδομένου ότι οι Αμερικανοί

δεν πείθονται, όσες υποκλίσεις και αν κάνουν

απέναντί τους οι ποικιλόμορφες αμερικανόφι-

λες ηγεσίες, και αυτό γιατί φοβούνται, μισούν

τον λαό μας, για τον οποίο είναι βέβαιοι ότι

στη μεγάλη του πλειοψηφία απορρίπτει τα φι-

λοπόλεμα σχέδιά τους, γι’ αυτό θέλει να μας

τιμωρήσει με κάθε τρόπο εκτός και αν αποφα-

σίσουμε όλοι μαζί να γονατίσουμε και να φι-

λήσουμε τα πόδια τους, κάνοντας όρκους ότι

από δω και στο εξής θάμασε «καλά παιδιά»

και πειθήνια όργανα, στην όποια πολιτική

τους.

Όμως αφού το παιχνίδι είναι για μας, έτσι και

αλλιώς, χαμένο, τότε ας πέσουμε με το κεφά-

λι ψηλά. Ας μην περιμένουμε βοήθεια από

πουθενά. Ούτε έχουμε συμμάχους, είμαστε

εμείς και εμείς, ας φροντίσουμε λοιπόν να εί-

μαστε τουλάχιστον ωραίοι, περήφανοι και για-

τί όχι χαρούμενοι, αφού θα έχουμε πάρει τη

μεγάλη απόφαση να γίνουμε όλοι μαζί μια

γροθιά ενωμένοι μπροστά στην προδοσία και

την ασχήμια που χτυπάει την πόρτα μας.

Γιατί είναι προδοσία η αναγνώριση του Κοσ-

σόβου χωρίς την έγκριση της διεθνούς κοινό-

τητας του ΟΗΕ, δηλαδή μιας επαρχίας που

από αιώνες αποτελεί τμήμα της Σερβίας και τι

θα νοιώθαμε εμείς αν μεθαύριο έπαιρναν με

το έτσι θέλω τη μισή Κύπρο, την Θράκη ή την

Ήπειρο;

Όπως είναι ασχήμια να ανεχόμαστε να μας

περιφρονούν και να μας εξυβρίζουν οχυρωμέ-

νοι κάτω από τα σκέλια των Αμερικανών οι

Σκοπιανοί και εμείς να τους παρακαλάμε και

να ζητάμε μεσολάβηση των Αμερικανών, χά-

νοντας κάθε μέρα όλο και πιο πολύ την αξιο-

πρέπειά μας και την υπερηφάνειά μας.

Ας κλείσουμε τα σύνορα, ας σταματήσουμε

τις οικονομικές και διπλωματικές μας σχέσεις

και ας τους αφήσουμε να αυτοαποκαλούνται

όπως θέλουν, κοροϊδεύοντας τους εαυτούς

τους.

Οφείλουμε να περάσουμε και από αυτή τη νέα

δοκιμασία με το κεφάλι ψηλά. Μπορεί να υπο-

φέρουμε, όμως το ζητούμενο για μας είναι να

παραμείνουμε Έλληνες και θα παραμείνουμε

Έλληνες αν δεν ξεχνάμε από πόσες δοκιμα-

σίες περάσαμε ως τώρα, όμως στο τέλος πά-

ντα βγήκαμε νικητές.

Το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον.

Σημείωση: Η επιστολή αυτή του Μίκη Θεοδω-

ράκη διαβάστηκε από τον Λ. Λαζόπουλο στην

εκπομπή του και μας εστάλη με e-mail. Αθάνα-

τε και …αδιόρθωτε Μίκη. 

Με το κεφάλι ψηλά

Τέλος στην προδοσία και την ασχήμια!

Ο Δήμος Βούλας ενημερώνει

τους ...Πειραιώτες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Οι Διοικήσεις των Δήμων,

των Νομαρχιών και των

Υπουργείων πολλές φορές,

αυθαιρετούν και παρανο-

μούν. Τα δε αίτια της αυθαι-

ρεσίας και της παρανομίας

είναι ασαφή και δυσδιάκρι-

τα. Αν δηλαδή οφείλονται σε άγνοια, σε σκοπιμότητα,

ή αβελτηρία (τεμπελιά) και αδιαφορία. 

Η αυθαιρεσία των φορέων αυτών του δημοσίου παράγει

αποτελέσματα κυρίως οικονομικής φύσεως εις όφελος

ορισμένων και εις βάρος άλλων, αλλά και διοικητικής

φύσεως, που οδηγούν σε διοικητικές διαφορές και αστι-

κές αλλά και ποινικές.

Η συνήθης πρακτική του υπαλλήλου, όταν ενοχληθεί

από τον θιγόμενο πολίτη, είναι να «ερμηνεύσει», δίκην

αυθεντίας, αποσπασματικά και κατ’ επιλογήν κάποιες

νομικές διατάξεις, ή να ερωτήσει την προϊσταμένη καθ’

ύλην αρχή, της οποίας ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρά-

ξει συνήθως αναλόγως και κατά την ίδια πρακτική.

Ένα σημείο το οποίο επανειλημμένα μας έχει απασχο-

λήσει και δημοσιογραφικά και προσωπικά, είναι ο Νο-

μός, η Νομαρχία και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η σ

ύ γ χ υ σ η των οποίων παράγει διοικητικές διαφορές και

έκνομα αποτελέσματα που αγγίζουν πολλές φορές τη

διαφαινόμενη διαφθορά της Δημ. Διοίκησης.

Το Σύνδρομο «του… Δημοτικού»

Όλοι μάθαμε στο Δημοτικό Σχολείο, στο μάθημα της Γε-

ωγραφίας για το «Νομό Αττικής». Αυτό μας εμπεδώθη-

κε και το αντιμετωπίζουμε περίπου ως αξιωματικό γε-

γονός, είτε είμαστε απλοί πολίτες, είτε διευθυντές Δή-

μων, Δήμαρχοι, Υπουργοί, Βουλευτές, είτε ακόμη και

Νομικοί Σύμβουλοι (!).

Και δεν φτάνει που δεν γνωρίζουμε, αλλά εφησυχαζό-

μαστε στη πλάνη μας (;) είτε από αβελτηρία, είτε εξαρ-

τώμενοι από άνωθεν εντολές. 

Τι σημασία έχουν όλα αυτά; Τι μας ενδιαφέρουν;

Οι διάφοροι νόμοι ορίζουν ότι πολλές πράξεις και απο-

φάσεις της διοικήσεως Δήμων και Νομικών τους προ-

σώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να δημο-

σιεύονται και μάλιστα και στον τοπικό τύπο (τ.τ.) Για

παράδειγμα,

Δημοπρασίες έργων,

Πολεοδομικά θέματα

Προσλήψεις υπαλλήλων

Ισολογισμοί, απολογισμοί κλπ, κλπ.

Οι δημοσιεύσεις αυτές, όπως είναι ευνόητο, ΔΕΝ γίνο-

νται για να ενισχυθούν οικονομικά οι εφημερίδες. Γίνο-

νται για να δημοσιοποιηθούν στο ευρύτερο ενδιαφερό-

μενο κοινό. Και δεν γίνονται κατά την αρέσκεια ή απα-

ρέσκεια των Δημάρχων, γιατί κάτι τέτοιο, συν τοις άλ-

λοις, θα οδηγούσε στην ποδηγέτηση του Τοπικού Τύ-

που.

Ποια είναι η Αττική;

Ας επανέλθουμε κατόπιν τούτων στη διάκριση των Νο-

μών, ή Νομαρχιών, ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της

Αττικής. Ας αρχίσουμε από τις εννοιολογικές ερμηνείες

που δίνονται στα λεξικά και στα συγγράμματα του Διοι-

κητικού Δικαίου. 

Νομαρχία: Το αξίωμα του Νομάρχη // η διοικητική περι-

φέρεια του Νομάρχη, αλλιώτικα νομός1.

Νομάρχης: Ο πολιτικός άρχων του Νομού (πριν από το

1994 ήταν διοικητικός υπάλληλος «έχων την ανώτατην
διεύθυνσιν της διοικήσεως του υπαγομένου εις αυτόν
νομού», κατά το άρθρο 1 του Β.Δ. Της 5 Δεκ. 18452)

Νομός: ο προς νομήν τόπος // Διοικητικόν διαμέρισμα,

του οποίου προΐσταται ο Νομάρχης3. Η εδαφική περι-

φέρεια κάθε νομαρχίας ορίστηκε αρχικά από το Βασιλι-

κό διάταγμα της 3ης Απριλίου 1833 και μετά από αλλε-

πάλληλες αλλαγές, από τον ισχύοντα Κώδικα Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/ 1996 ΦΕΚ 21 Α΄ της 2-

2-1996)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση: Είναι ο δεύτερος βαθμός

τοπικής διοίκησης του κράτους (ο πρώτος είναι οι Δήμοι

και οι Κοινότητες), ο οποίος καθιερώθηκε ως αυτοδιοι-

κούμενος, πρόσφατα, με το Νόμο 2218 του 1994, και

κατά την έκταση «συμπίπτει με την περιφέρεια του νο-
μού» (άρθρο 2 §2 του παραπάνω Νόμου). Η Νομαρχια-

κή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) ως 2ος βαθμός διοικητικής διαί-

ρεσης του κράτους – και όχι γεωγραφικά – αντικατέ-

στησε τη Νομαρχία ή την ταυτόσημη περίπου έννοια

στη νομοθετική πρακτική, νομός, για να τονίσει ακρι-

βώς την ιδιότητα της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας,

αφού μέχρι τότε – το 1994 – αν και προβλεπόταν από

το Σύνταγμα του 1985, δεν είχε καθιερωθεί. Ο Νομάρ-

χης διοριζότανε από την Κυβέρνηση. Τώρα ε κ λ έ γ ε τ

α ι. Ο Νομός, στα πλαίσια του Συντάγματος και των νό-

μων, α υ το δ ι ο ι κ ε ί τ α ι. Έτσι, το ουσιαστικό «νο-

μός» μεταβάλλεται σε επιθετικό προσδιορισμό (νομαρ-

χιακή) της Αυτοδιοίκησης. Της αυτοδιοικούμενης δηλο-

νότι ορισμένης περιφέρειας του κράτους. 

Η Αττική, ως γεωγραφική έννοια, ονομαζόταν έτσι από

την αρχαιότητα, όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Μα-

κεδονία κλπ. Μετά την πα-

λιγγενεσία και την πρώτη δι-

οικητική διαίρεση του κρά-

τους, με το προαναφερθέν

Β.Δ. του 1833, που το νεαρό

τότε κράτος, χωρίστηκε δι-

οικητικά σε 10 Νομούς και

47 επαρχίες, η Αττική δεν ήταν νομός. Ήταν επαρχία

του Νομού Αττικής και Βοιωτίας (Αττικοβοιωτίας).

Κι αυτό στην ουσία κράτησε μέχρι το 1955 (Ν. 3200)

οπόταν καθιερώθηκε ως Νομός και δικαιολογημένα

αφού το λεκανοπέδιο τότε είχε πληθυσμό άνω του ενός

εκατομμυρίου. 

Το 1994 χωρίστηκε σε 4 νομούς, ήδη αυτοδιοικούμενους

και γι’ αυτό, επαναλαμβάνω, «Νομαρχιακές Αυτοδιοική-

σεις», και πάλι ορθώς αφού στο λεκανοπέδιο διαμένουν

πλέον άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων, δηλα-

δή σχεδόν η μισή Ελλάδα (Ν. 22189/ 1994). Η Αττική πλέ-

ον διοικητικά, είναι μια από τις 14 περιφέρειες. 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εν πάσει περιπτώσει το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 30

του 1966, στο άρθρο 6 – που κωδικοποιεί τις διατάξεις του

Νόμου 2240/94 και τα Π.Δ. 217 και 428 του 1994 – ορίζει

σαφώς ότι:  «Η χωρική αρμοδιότητα των Νομαρχιών του

Νομού Αττικής ανακαθορίζεται ως εξής: 

Α) Η Νομαρχία Αθηνών με έδρα την Αθήνα περιλαμβάνει

τους δήμους Αθηναίων, τάδε, τάδε και μέχρι το Δήμο Γλυ-

φάδας.

Β) Η Νομαρχία Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά περιλαμβά-

νει τους Δήμους Πειραιώς κλπ. μέχρι τα Κύθηρα, την Τροι-

ζηνία και την Ύδρα!!!

Γ) Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη

περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος,

Αυλώνος, Αχαρνών, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γέρα-

κα, Γλυκών Νερών, Καλυβίων Θορικού, Κερατέας, Κρω-

πίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογεί-

ων, Νέας Μάκρης, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας και Σπά-

των και 16 Κοινότητες συνολικά 46 και

Δ) Η Νομαρχία Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα

που περιλαμβάνει συνολικά 12 Δήμους».

Από ‘κει και πέρα μένει ένα ερώτημα, για εκείνους που

ισχυρίζονται ότι άλλο είναι ο  «Νομός» και άλλο Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση, με την έννοια της διοικητικής διαίρε-

σης του κράτους. Αφού φαντάζονται ότι υπάρχει «νομός

Αττικής», ποιος είναι ο Νομάρχης του και ποιο το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο. Η Υπερνομαρχία περιλαμβάνει μόνο

τους Νομούς των Αθηνών και Πειραιώς.

Ας ξεχάσουν επιτέλους τι έμαθαν στο  Δημοτικό Σχολείο.

––––––––––––––

1. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τόμος ΙΗ

2. Ομοίως και «Διοικητικό Δίκαιο», Γ. Παπαχατζή, 1952, σελ. 257,

258

3. Σ.Σ. Μεότερος ορισμός: Αιρετός άρχων προϊστάμενος Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης, όπως ο νόμος ορίζει.

4. Μ.Ε.Ε. τομ. ΙΗ.

Νόμος και Νομαρχία

για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου

γίνε συνδρομητής τώρα

με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail γραφτείτε συνδρομητές

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

“Μια ερμηνευτική διάταξη χρειάζεται, κύριε

Παυλόπουλε, για να μην τρέχουμε στα Δικα-

στήρια, αφού κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Σ’

ένα Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου σας, “όπου

Νομός” ή “Nομαρχία” στο νομικό μας πλέγμα,

εννοείται «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση”.
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“Η συμβολή της γυναίκας

στη σύγχρονη κοινωνία 

ως ενεργός πολίτης”

Ο αναπτυξιακός και επιστημονικός Σύνδεσμος Παλ-

λήνης οργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση με την ευκαι-

ρία του εορτασμού της Γυναίκας (8 Μαρτίου) με θέ-

μα: “Η συμβολή της γυναίκας στη σύγχρονη κοινω-

νία ως ενεργός πολίτης”, την Τρίτη 4 Μαρτίου στις

9.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματι-

κού Κέντρου του Αγίου Τρύφωνα.

Ομιλήτριες θα είναι οι γυναίκες από το χώρο της Αυ-

τοδιοίκησης:

Αφροδίτη Παπαδοπούλου-Δαλακλή, εκπαιδευτικός

Μαρία Λεβαντή, Δημοτ. σύμβουλος Παλλήνης

Πόπη Ζινέλη, δημοτ. σύμβουλος Παλλήνης και 

Χριστιάνα Φράγκου νομαρχιακή σύμβουλος

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με ορ-

γανώσεις Πολιτών και γονέων του Δήμου Παλλήνης.

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας οργανώνει την ετήσια

συνάντηση της Τοπικής Εκκλησίας και Εκπαιδευτι-

κών Φορέων, η οποία ανεβλήθη λόγω της κοιμήσεως

του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστο-

δούλου. Διοργανώνεται εκ νέου την Κυριακή 23

Μαρτίου στις 7μ.μ. στο Συνεδριακό κέντρο “Αττικα

Centre” (Aρτεμισίου 1 Γλυφάδα) και θα έχει ως θέ-

μα: “Η αναζήτηση του δομικού υλικού, που συγκρο-
τεί ένα ουσιαστικό υπόδειγμα Παιδείας”.
Θα προηγηθεί ο κατανυκτικός Εσπερινός στις 6μ.μ.

στον παρακείμενο Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δικηγορικών Γλυφάδας.

“Η αναζήτηση του δομικού υλικού,

που συγκροτεί ένα ουσιαστικό 

υπόδειγμα Παιδείας”

Εγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου 
του μαστού

Ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ και το

Πνευματικό Κέντρο διοργανώνει ομιλία με θέμα:

“Εγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου

του μαστού”, την Τετάρτη 5 Μαρτίου στο Δημοτικό

Θέατρο Βάρης. Θα μιλήσουν οι ιατροί του ΙΑΣΩ Δημ.

Κορωνάρχης χειρουργός μαστού και Σταύρος Παρα-

σκευόπουλος πλαστικός χειρουργός.

Στειρότητα
Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει ομιλία με

θέμα “Στειρότητα”, αίτια και θεραπευτική αντιμετώ-
πιση - εξωσωματική γονιμοποίηση. 
Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Μαρτίου στις

7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο

και ομιλητής θα είναι ο Δρ. Ιατρικής Παν/μίου Αθη-

νών Σταμάτης Ζαφειρίου.

Έναρξη για τη χειμερινή περίοδο  κάνει η θεατρική

πορεία «ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ» με το κοινωνικό αρι-

στούργημα του Μάικλ Γκάτσο «Ένα καπέλο γεμάτο

βροχή». 
Το κοινωνικό δράμα του Γκάτσο, θίγει την εξάρτηση από

τα ναρκωτικά και τις επιπτώσεις πάνω στις σχέσεις. Οι

ήρωές του δυναμικοί, προκαλούν από τα πρώτα λεπτά το

ενδιαφέρον του θεατή πάνω σε ένα πρόβλημα κατά βάση

κοινωνικό, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και τις δραμα-

τικές συνέπειες πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Μαρτίου στις

8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Καλυβίων. 

Το πλήρες πρόγραμμα των παραστάσεων έχει ως εξής:

• Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

• Κυριακή 9 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

• Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

• Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)και 

• Κυριακή 16 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Πετρινόλη και τους ρό-

λους ερμηνεύουν οι: Χρήστος Πιζάνιας, Γιώργος Μιχά-

λης, Γιούλη Μαρκάκη, Μιχάλης Κόλλιας, Μανώλης Κα-

ραμβάσης, Δημήτρης Μπουρέκας και Δήμητρα Κόλλια. 

Στόχος της παράστασης είναι όχι μόνο να σχολιάσει την

πραγματικότητα αλλά παράλληλα να θίξει κοινωνικά προ-

βλήματα και να προωθήσει κοινωνικά ζητήματα. 

«Ένα καπέλο γεμάτο βροχή», Πρεμιέρα

ΚΑΛΥΒΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-

κών Ερευνών, η Μαραθώ-

νιος Αναπτυξιακή ΑΕ, και ο

Δήμος Γέρακα σε συνεργα-

σία με τις Διευθύνσεις Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Αν. Αττι-

κής οργανώνουν εκδήλωση

με θέμα: «Ο Μαραθώνιος
της Ανακύκλωσης στην
Ανατολική Αττική. Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση και Συ-
στήματα Ανακύκλωσης»,
την Τετάρτη, 5 Μαρτίου,

στις 18:00, στο Δημαρχείο

Γέρακα (Ιθάκης 12)

Η εκδήλωση εντάσσεται

στο σεμιναριακό κύκλο της

Ενέργειας ΙΙΙ του έργου:

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΙΜΟΤΗΤΑ» (Κοινοτική

Πρωτοβουλία EQUAL, που

υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικών Ερευνών και η

Μαραθώνιος Αναπτυξιακή

ΑΕ ως εταίροι της Αναπτυ-

ξιακής Σύμπραξης «ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ»).

Πληροφορίες: Μαραθώνιος

Αναπτυξιακή ΑΕ τηλ. 210 60

36 310.

Στο χώρο της εκδήλωσης

θα φιλοξενείται έκθεση με

θέμα την ανακύκλωση από

το καλλιτεχνικό Γυμνάσιο

Γέρακα. 

«Ο Μαραθώνιος της Ανακύκλωσης στην 

Αν. Αττική. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και

Συστήματα Ανακύκλωσης»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ

Την Πέμπτη 6 Μαρτίου και ώρα 6 το απόγευμα ο

Σύλλογος Γονέων του 3ου Δημοτικού διοργανώνει

αποκριάτικο πάρτυ στο προαύλιο του σχολείου.

Πλούσιος μπουφές, χορός, τραγούδι και πολλές εκ-

πλήξεις, για μικρούς και μεγάλους, έχουν ετοιμαστεί

από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.

ΒΟΥΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ «Η ΣΤΟΡΓΗ»

Μετά το θέατρο που πήγαν τα μέλη και οι φίλοι του Συλ-

λόγου Γυναικών Κορωπίου «Η στοργή» στη μιούζικαλ θεα-

τρική παράσταση «Δύο τρελοί τρελοί παραγωγοί» (θέατρο

Αλίκη),  διοργανώνουν την Παρασκευή 7 Μαρτίου Απο-

κριάτικη Εσπερίδα στην ταβέρνα Αφροδίτη, στην Λεωφό-

ρο Λαυρίου, στην Παιανία. 



Τζιοακίνο Ροσίνι:

Η Ιταλίδα στο
Αλγέρι  

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

“Απ’ τον παππού

στον εγγονό”

Tο Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού σε

συνεργασία με το 1ο Δημο-

τικό Σχολείο Λαυρίου

διοργανώνει Διαγωνισμό

Κατασκευής Παραδοσιακού

Χαρταετού, από 25 Φεβρουαρίου μέχρι 7 Μαρτίου για τη

διάδοση της παράδοσης  από παππού σε εγγονό.

Για συμμετοχή στο  22920 25323 (1ο  Δημ. Σχολείο

Λαυρίου), και 210 6020026 (Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και

Πολιτισμού).

Διαγωνισμός Χαρταετού

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 πρωι-

νά κατόπιν επικοινωνίας

στο 6974 380541.

“Βιολί-κατασκευή και παράδοση” 
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Αποκριάτικα Δρώμενα με εργαστήρι και έκθεση χαρ-

ταετού, φακίρη, ζογκλέρ, κλόουν, face painting, 

Show με μαριονέτες, πολύ μουσική & χορό

ετοιμάζει ο Δήμος Κορωπίου για το ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3 το

πρωί,  στο Πνευματικό Κέντρο Κορωπίου (Πεζοδρό-

μος οδού Γ.Σ. Παπασιδέρη).

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας το Μουσικό Ξεφάντω-

μα θα πάει στην Αγ. Μαρίνα για όλα τα παιδιά του σχο-

λείου, με μάγους, ζογκλέρ, κλόουν, face painting,

caraoke-show, samba party, δώρα και λιχουδιές στις 4

μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Μαρίνας

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης σε συνεργασία

με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης οργανώνουν τα

“Κούλουμα” στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας, την

Καθαρή Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Σας περιμένουν σαρακοστιανά, μουσική και παραδοσιακά

χορευτικά συγκροτήματα. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 12

το μεσημέρι.

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:

– Τμήμα Παραδοσιακών χορών Πνευματικού Κέντρου.

– Λαογραφικός και Φυσιολατρικός Ομιλος Σεμέλη.

– Πολύμορφη Εκδραση Πολιτισμού και παράδοσης - Λίνα

Λαβούτα Μαντά.

– Χοροθέατρο ΜΥΙΑ

– Δικταίοι - Καστρινοί.

Τα αστέρια της μουσικής 

κάνουν στάση στην Ελλάδα
Ο Lenny Kravitz στην Ελ-

λάδα για μια μοναδική παρά-

σταση, την 1η Αυγούστου

στο Λυκαβητό!

Ο μοναδικός Kravitz με το

εκρηκτικό Funk & Rock n Roll

κοκτέιλ ήχων και με την

10μελή μπάντα του έρχεται

για να «ταρακουνήσει» την

καλοκαιρινή Αθήνα στους

ρυθμούς των “Are you gonna

go My Way”, “American

Women”, “Fly away” κ.α.

Οι λάτρεις του Lenny Kravitz,

σημειώστε ότι η προπώληση

των εισιτηρίων αρχίζει στις

5 Μαρτίου!

Προλάβετε λοιπόν εισιτήρια

για τη μαγευτική αυτή βρα-

διά που θα είναι το finale της

παγκόσμιας περιοδείας του

για τον εορτασμό της κυκλο-

φορίας του νέου του άλ-

μπουμ, με τίτλο «Ήρθε η ώρα

της Επανάστασης της Αγά-

πης» (It’s time for a Love

Revolution).

H νέα παγκόσμια περιοδεία της

Kylie θα κάνει μια και μοναδική

στάση στην Ελλάδα τον Μάιο

και οι θαυμαστές της θα την

αποθεώσουν στο Terra Vibe

Park.

Η προπώληση των εισιτηρίων

για την πιο όμορφη βραδιά της

Άνοιξης βρίσκεται σε εξέλιξη

...Τα εισιτήρια για τις συναυλίες

της  εξαντλούνται με ταχύτητα

αστραπής σε όλο τον κόσμο γι’

αυτό ενεργείστε γρήγορα.

Τιμές εισιτηρίων στη διάρκεια

της προπώλησης: 

Pl1  100€, ειδική περιοχή αμφι-

θεατρικά αριστερά και δεξιά

της σκηνής.

Pl2 70€ Oρθίων, ειδική περιο-

χή μπροστά από τη σκηνή

(pitch A)

Pl3  50€ Γενική είσοδος

Σημεία  Προπώλησης: 

ΤΙCKET HOUSE Αθήνα τηλ.

3608366, Μέσω internet:

www.ticketpro.gr 

H ιστορική παράσταση σε σκηνοθεσία

του αξέχαστου Ζαν-Πιέρ Ποννέλ 

αναβιώνει στο Μέγαρο Μουσικής

με την Αγνή Μπάλτσα 

14, 17, 19 και 21 Μαρτίου, 

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Είκοσι χρόνια μετά

την πρώτη παρου-

σίασή της στη

Βιέννη, η ιστορική

πλέον «Ιταλίδα
στο Αλγέρι» - του

Τζοακίνο Ροσίνι -

σε σκηνοθεσία του

αείμνηστου Γάλ-

λου σκηνοθέτη και

σκηνογράφου

Ζαν-Πιέρ Ποννέλ ανεβαίνει για τέσσερις μόνο παραστά-

σεις (14, 17, 19 και 21 Μαρτίου) στο Μέγαρο, στην Αί-

θουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, στο πλαίσιο της Σειράς Όπε-

ρα στο Μέγαρο Μουσικής. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο,

ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του παγκόσμιου λυρικού

στερεώματος, η μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα. 

Για την καλύτερη κατανόηση του ποιητικού κειμένου και

της πλοκής, έχει προβλεφθεί η προβολή ελληνικών υπερ-

τίτλων. 
Ο πνευματικός «πατέρας» της «Ιταλίδας στο Αλγέρι», ο Αντό-

νιο Τζοακίνο Ροσσίνι (Πέζαρο 1792 - Παρίσι 1868) θεωρείται

μία από τις εμβληματικές μορφές του ιταλικού μπελ κάντο.

Υπήρξε ένας συνθέτης με εξαιρετική ευκολία στο γράψιμο, ο

οποίος, παρά τις μοτσάρτιες επιρροές του, κατόρθωσε να δια-

μορφώσει το δικό του προσωπικό ύφος, σε ό,τι αφορά το με-

λόδραμα, χάρη στην ευρηματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων

της ανθρώπινης φωνής, στην ευφάνταστη μελωδική του

έμπνευση, αλλά και στο ειλικρινές του χιούμορ. Καταξιώθηκε

ήδη από τα πρώτα του κιόλας έργα. 

Το δίπρακτο παιγνιώδες ή χιουμοριστικό δράμα (dramma

gioccoso) «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» πρωτοπαρουσιάστηκε στις

22 Μαΐου 1813 στο Θέατρο Σαν Μπενεντέττο της Βενετίας

και μάλιστα ο δημιουργός της αιφνιδιάστηκε τόσο πολύ από

τη μεγάλη απήχησή της στο κοινό που φέρεται να δήλωσε:

«Νόμιζα ότι ακούγοντας την όπερά μου οι Βενετοί, θα πίστευ-

αν ότι είμαι τρελός. Τελικά αποδείχτηκε ότι αυτοί είναι πιο

τρελοί από μένα». Η «Ιταλίδα» βασίστηκε σε λιμπρέτο του

Άντζελο Ανέλλι, το οποίο είχε γραφτεί για ένα προγενέστερο

έργο με τον ίδιο τίτλο που είχε ήδη ανέβει σε άλλη ιταλική πό-

λη πέντε χρόνια νωρίτερα. 

Χαρταετοί στο Οβριόκαστρο

Ο Δήμος Κερατέας με τη Συντονιστική Επιτροπή

αγώνα κατά της Χωματερής θα γιορτάσουν τα

Κούλουμα, στις εγκαταστάσεις του Δήμου, με

την  ορχήστρα δημοτικών λαϊκών τραγουδιών

τα “Κάγκελα” (κλαρίνο, ακορντεόν, κρουστά, λα-

ούτο, ούτι). Από τις 11 το πρωί.

Σαρακοστιανά εδέσματα θα προσφερθούν 

δωρεάν.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
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«Το σπίτι που γεννήθηκα
κι άς το πατούν οι ξένοι, 
στοιχειό είναι και με προσκαλεί. 
Ψυχή και με προσμένει».

Αυτές τις μέρες κληθήκαμε σε ένα χρέ-

ος: Να θυμηθούμε έναν από τους κορυ-

φαίους ανθρώπους, τους πνευματικούς

του τόπου μας, τον ποιητή Κωστή Παλα-

μά. Αυτές τις μέρες, που ήδη έχουν σχε-

δόν περάσει 150 χρόνια  από τη γέννη-

σή του και  σχεδόν 65 από τον θάνατο

του. Ο θάνατος του Παλαμά δεν ακο-

λούθησε μια συνηθισμένη εξόδειο διαδι-

κασία, ήταν μια παλλαϊκή σύναξη σ’ ένα

Αθηναϊκό συλλαλητήριο αντίστασης. Στην βίωση των “πι-

στεύω” μας και στις ρίζες της φυλής μας. Ήταν μια διακή-

ρυξη ενός λαού, μια διακήρυξη υποταγής στα πεπρωμένα

του, ένα προσκύνημα στους αγώνες του έθνους, ένα και-

νούργιο “Οχι” στα έκπληκτα μάτια του κατακτητή που ξαφ-

νιάστηκε σε αυτό το πρωτόγνωρο γι’ αυτόν, υπερήφανο

ξεσήκωμα. Η Ελλάδα έδειχνε να υψώνει το ανάστημά της.

Συντηρητικοί και προοδευτικοί, δεξιοί και αριστεροί, γέροι

και νέοι, ισοπέδωσαν ηλικιακές και ιδεολογικές τοποθετή-

σεις. Μαζί τώρα αντάμα, και εκείνοι που τον είχαν σεβα-

στεί στη ζωή του και εκείνοι που είχαν δηλώσει τις αντιρ-

ρήσεις τους, ένωναν τη φωνή τους σε ένα σάλπισμα του

Σικελιανού “Ηχήστε σάλπιγγες. Σ’ αυτό το φέρετρο ακου-

μπά όλη η Ελλάδα”.

Ο Παλαμάς  υπήρξε  μεταξύ των κορυφαίων  νεοελλήνων

ποιητών του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα. Συνάμα διη-

γηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, χάραξε το δι-

κό του  δρόμο και έδωσε τη δική του διακονία στην θεά

της τέχνης του. 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859 - πέθανε το 1943,  στην

Αθήνα. Στο γενεαλογικό του δένδρο, καταγράφεται μια

παλιά Θεσσαλική και Ρουμελιώτικη κα-

ταγωγή. Και πορεύεται μια ζωή στο Με-

σολόγγι, όπου και οι εγκύκλιες σπουδές

του. Το 1875, τον βρίσκομε φοιτητή στη

Νομική σχολή στην Αθήνα, την οποία

και δεν τελείωσε· τον τραβούσε η λογο-

τεχνία. Αρχίζει να συνεργάζεται με λο-

γοτεχνικά περιοδικά  και λοιπά έντυπα.

Το 1886, εκδίδει την πρώτη του συλλο-

γή. Παντρεύεται, και το 1897 διορίζεται

γραμματέας στο Πανεπιστήμιο  Αθηνών,

όπου και παραμένει μέχρι το 1928.

Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας  και

γλωσσοπλάστης, μερικές φορές, απο-

μακρύνεται από τη γλώσσα που μιλιέται

από τον λαό και ολισθαίνει σε  διανοήστικα τεχνοφτιαγ-

μένες  ατραπούς. Είναι η εποχή, που πολλοί ξεφεύγουν

από μια φυσιολογική εξέλιξη της γενικής ντοπιολαλιάς και

προσπαθούν να τη στρατεύσουν. (Ψυχάρης κ.λ.π.) Τιμάται

και με το Αριστείο των Γραμμάτων και τεχνών και το 1915,

γίνεται ιδρυτικό  μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.  Το 1930,

δικαιωματικά αξιώνεται και χρηματίζει και πρόεδρός της. 

Δεσπόζει  και θα δεσπόζει στο χώρο της Ελληνικής λογο-

τεχνίας και ποίησης αλλά πληττόμενος από την ειμαρμέ-

νη, γονατίζει ψυχικά από το θάνατο του μικρού τρυφερού

παιδιού του, Άλκη. Στη μνήμη του, αφιερώνει σειρά σπα-

ρακτικών ποιημάτων. (Ίαμβοι και ανάπαιστοι)

Όπως ανέφερα στην αρχή του παρόντος άρθρου, ο ποιη-

τής Παλαμάς έχει ανάστημα. Δεν διστάζει να βλέπει το

κατάντημα του Έθνους, το ξεφτίλισμα της φυλής και το

φέρνει στο φώς του ήλιου. “Να το δούμε όλοι, - προσπα-

θεί  να μας πεί - μήπως και κάποτε ξυπνήσομε” .

Για τη Ρωμιοσύνη και την κατηφορική της πορεία, σε κά-

ποιο σημείο στον “Δωδεκάλογό” του γράφει: 

«Και οι προφήτες που θα προσκυνά, νάνοι και αρλεκίνοι…

Και σοφοί του και κριτάδες 

του άδειου λόγου οι τροπαιούχοι,

και διαφεντευτάδες του, οι ευνούχοι».

Σέβεται τους αγώνες του Έθνους  και στους “Βωμούς” του

προβαίνει σε παραίνεση  

«Παιδί, το περιβόλι μου  που θα κληρονομήσεις,

όπου το βρής κι όπως το δής να μην το παρατήσεις». Και

προχωρεί ορμητικά και αποφασιστικά: 

«Κι αν είναι κι΄έρθουν χρόνια δίσεκτα, 

πέσουν καιροί ωργισμένοι,/

….μη φοβηθείς το χαλασμό: Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα 

ξεσπέρμεψε το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο». 

Και  καταλήγει: 

“Και μη έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί 

να κατρακυλίσης  πιο βαθειά στου Κακού τη σκάλα, 

- για τα ανέβασμα ξανά που σε καλεί 

θα αιστανθής να σου φυτρώσουν, ώ  χαρά!

τα φτερά,

τα πρωτινά σου τα μεγάλα!”

Στο θάνατο του Ποιητή, εκείνη τη στιγμή,  η Ελλάδα στά-

θηκε κοντά στο λόγο του. «Σε ακούμε, στα προστάγματα

σου - βροντοφώνησε. Ο σπόρος σου δεν χάθηκε». Τελι-

κά τον ακούσαμε τότε, τον ακούμε όμως τώρα ή δεν τον

ακούμε και αν τον ακούμε πού είναι ο σπόρος του; Ο σπό-

ρος  θα πω που δώσαμε στα παιδιά μας. Ή μήπως και δεν

τον δώσαμε ποτέ, γιατί και εμείς ποτέ δεν ακούσαμε ή δεν

θελήσαμε να τον ακούσομε; 

Αλλά για τον Παλαμά θα συνεχίσω σε άλλο άρθρο προ-

χωρώντας σε περαιτέρω δείγματα της γραφής  και προ-

πάντων των μηνυμάτων του. Γιατί όντως είχε μηνύματα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––

Βοηθήματα
1) “Νέα Εστία” Αφιέρωμα 1943.

2) Ε Παπανούτσου: “Καβάφης, Παλαμάς,  Σικελιανός”. Εκδ Ίκαρος

1955 

3) Κ Παλαμά “Βωμοί” Εκδ Σιδέρης 1915

4) Κ Παλαμά: “Δωδεκάλογος του Γύφτου”, Αξιός

5) Π. Χάρη “Κ. Παλαμάς”, “Βήμα” 1968

Παλαμάς,  ένας κορυφαίος!

Εκείνο το “σκυθρωπό” και συννεφια-

σμένο πρωινό της 28ης Φεβρουαρίου

του 1943, μέσα από την αχλύ των αιώ-

νων, οι συγκεντρωμένοι στο Α’ Κοιμη-

τήριο των Αθηνών Ελληνες και Ελλη-

νίδες, “άκουσαν” τους επικούς στίχους

του  Δ. Σολωμού.

Σαν “κεραυνός” έπεσε η είδηση ότι ο

Κωστής Παλαμάς άφησε την τελευ-

ταία του πνοή... Εφυγε για το χώρο

των ίσκιων και της αιώνιας σιωπής,

αφήνοντας την Ελλάδα σκλαβωμένη

και ματωμένη...

Η πείνα και η σκλαβιά, ο θάνατος που

καραδοκούσε σε κάθε βήμα και η από-

γνωση, τα συσσίτια και τα σκελετωμέ-

να κορμιά των υποδούλων Ελλήνων, οι

τυφεκισμοί και οι ομαδικοί τάφοι, οι

λαχανίδες και το σκουπόψωμο, η απα-

γόρευση της κυκλοφορίας πέρα από

κάποια ώρα με ποινή την επί τόπου

εκτέλεση από τον βάρβαρο κατακτητή,

ήταν τα πλαίσια μέσα στα οποία ζού-

σαν οι υπόδουλοι Ελληνες, οι υπόδου-

λοι Αθηναίοι...

Τα τανκς και τα πολυβόλα είχαν ζώσει

το Κοιμητήριο και τα βλοσυρά βλέμμα-

τα των κατακτητών παρακολουθούσαν

τις 50.000 αδούλωτου λαού που

έσπευσαν να αποχαιρετήσουν το νε-

κρό και να συμπαρασταθούν στην εξό-

διο τελετή... Σήμερα ο ελληνισμός

θρηνεί! Κλαίει με λυγμούς τον ποιητή

του Εθνους! Με καυτά δάκρυα και τρε-

μάμενη φωνή, μπροστά στη σορό του

Παλαμά, ο Αγγελος Σικελιανός απαγ-

γέλει: «Ηχήστε σάλπιγγες! Καμπάνες
βροντερές, δονήστε σύγκορμη τη χώ-
ρα πέρα ως πέρα! Βόγκα παιάνα! Οι
Σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς ξε-
διπλωθήτε στον αέρα. Σ’ αυτό το φέ-
ρετο ακουμπά όλη η Ελλάδα...».
Πόνος, δάκρυα, συντριβή, σπαραγμός

και περηφάνια γιγάντωσαν τις ακατά-

βλητες ψυχές των σκλαβωμένων Ελ-

λήνων... Ακολουθεί ο Σωτήρης Σκίπης:

“Δεν τον εβάσταξες τον πόνο της φυ-

λής και έπεσες σαν δρυς”.
Και μέσα σ’ αυτή τη μυσταγωγία των

χιλιάδων Ελλήνων οι οποίοι  έκλαιγαν

με αναφυλλητά για την  αναπάντεχη

απώλεια, ακούστηκε μία ριπή αυτόμα-

του όπλου! Ο λαός παραμέρισε και

ένας βλοσυρός Γερμανός αξιωματικός

πλησίασε το μνήμα και  πριν το φέρε-

τρο κατεβεί στον τάφο και το σκεπάσει

το χώμα της Αττικής γης, άφησε επά-

νω του το στεφάνι του Χίτλερ με τη

χρυσή υπογραφή του. Χαιρέτησε με

πάταγο στρατιωτικά την σορό και απο-

χώρησε...

Οταν ο Σικελιανός είδε τον Γερμανό

να απομακρύνεται, άρπαξε το στεφάνι

που αεροπορικώς είχε έλθει από το

Βερολίνο εκείνο το πρωινό και με όση

δύναμε διέθετε, το πέταξε έξω από

τον μαντρότοιχο του νεκροταφείου

πέφτοντας στην ερπύστρια ενός άρμα-

τος μάχης που είχαν περικυκλώσει το

κοιμητήριο...

Και τότε, ακούστηκε η βροντερή φωνή

του Γιώργου Κατσίμπαλη να ψάλλει

τον απαγορευμένο Εθνικό μας Υμνο:

“Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθι-
ού την τρομερή...”. Η ανθρωποθάλασ-

σα των σκλαβωμένων Ελλήνων αψη-

φώντας τα τανκς και τα πολυβόλα του

βάρβαρου και αιμοσταγούς κατακτητή,

όλοι μαζί έψαλλαν, τον Υμνο στην

Ελευθερία...

Αδούλωτε Ελληνα! Αδούλωτη Ελληνί-

δα! Δεν πτοήθηκες από τα τανκς και τα

όπλα, δεν σκιάστηκες από τη βαρβα-

ρότητα και τους βανδαλισμούς των κα-

τακτητών, αλλά έστειλες στα ουράνια

τη φωνή σου,  την ελεύθερη ψυχή

σου...

Από τα φυλλώματα των δέντρων, σαν

ρέκβιεμ ακούστηκαν οι επικοί στίχοι του

Δ. Σολωμού, ενώ ένα σύννεφο που εκεί-

νη την ώρα περνούσε πάνω από την

Αθήνα, δεν άντεξε και δάκρυσε...

Αρης Ευστρατιάδης

ΣΩΠΑΣΕΝ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ...
Ω, Τριακόσιοι σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας,
τα παιδιά σας θέλει ιδείτε, πόσο μοιάζουνε με σας...”

Δ. Σολωμός
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Από τις εκδόσεις “Κασταλία” κυκλοφόρησε

η 5η συμπληρωμένη έκδοση του βιβλίου

“Διονύσιος Σολωμός - ο εθνικός Ποιητής”

του συγγραφέα Χαρίλαου Μηχιώτη, ιδρυτή

του εκδοτικού οίκου. Πρόκειται για μια ολο-

κληρωμένη και σφαιρικη θεώρηση της προ-

σωπικότητας και του έργου του μεγάλου

μας εθνικού ποιητή.

Ο συγγράφεας ξεκινά το βιβλίο του με μια

μυθιστορηματικού τύπου βιογραφία του Σο-

λωμού, στηριγμένη σε αδιαμφισβήτητα

ιστορικά στοιχεία μέσα από τα οποία προ-

βάλλει ανάγλυφη η προσωπικότητα του

ποιητή. Οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής

του και ειδικότερα η επίδραση που άσκησε

επάνω του η εθνεγερσία του 1821.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβά-

νει τη γενική εισαγωγή - πρόλογο στο έργο

του Σολωμού, αισθητικές αναλύσεις κλπ.

Στο τρίτο μέρος του συγκεντρώνονται τα

μεγάλα του ποιήματα, ολόκληρος ο “Υμνος

εις την ελευθερίαν”, “Ο θάνατος του λόρ-

δου Μπάιρον”, το ποίημα στο “Μάρκο Μπό-

τσαρη”, “Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”. Η

έκδοση συνέπεσε με τις πανελλήνιες εκδη-

λω΄σεις για το έτος Σολωμού (2007) - 150

χρόνια από το θάνατό του.

Διαστάσεις βιβλίου 16,7x21 εκ., σελ. 244,

τιμή 14 ευρώ.

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ: ο εθνικός μας ποιητής
του Χαρίλαου Μηχιώτη

Με την ευκαιρία της συμπλή-

ρωσης 150 ετών από το θάνα-

το του Εθνικού ποιητή μας, ο

Αττικός Πνευματικός Ομιλος

Γλυφάδας πραγματοποίησε

εκδήλωση (21 Φεβρουαρίου). 

Ομιλήτρια ήταν η πρόεδρος

του Ομίλου Νότα Θεοδωρακά-

κου-Ζόμπολα, με θέμα “Το

νόημα της ελευθερίας και ο

μυστικός πυρήνας στο έργο

του Διονυσίου Σολωμού”.

Η ομιλήτρια αφού αναφέρθηκε

στα βιογραφικά στοιχεία του

ποιητή, στάθηκε διεξοδικότε-

ρα σε μια αληθινή γνωριμία με

το έργο του, ως προς τη γνη-

σιότητα και την ελληνικότητά

του:  “Πρωτοπόρος της πνευ-

ματικής μας ζωής, προσπάθη-

σε πρώτα άγρυπνος να ξυπνή-

σει το έθνος από τον αιώνιο

λήθαργό του, μέσα στη μαύρη

σκλαβιά, και να ανοίξει νέους

δρόμους με την αισθητική του

παιδεία. Το επεδίωξε με τη

διάπλαση των ποιητικών και

ηθικών μορφών και με την επι-

στροφή στη ζωντανή  παράδο-

ση της νέας Ελλάδας”.

Δεν είναι εθνικός ποιητής

επειδή έγραψε τον Υμνο στην

ελευθερία, αλλά διότι πραγμα-

τεύθηκε την ηθική ανύψωση

της Ελευθερίας σε υψηλότερα

εθνικά επίπεδα, είπε η ομιλή-

τρια, και έκλεισε επισημαίνο-

ντας ότι: “Ο Διονύσιος Σολω-

μός δίδαξε ότι σημασία δεν

έχει απλώς το ότι η Ελλάδα

αγωνίστηκε για την Ελευθερία

της, αλλά ότι πρέπει και να

αγωνίζεται διαρκώς για να τη

διασφαλίζει με σιγουριά στο

μέλλον, χωρίς να ξεχνάει ότι η

γνώση είναι ανάμνηση. 

Ο Σολωμός προσπάθησε να

συλλάβει την πραγματική ου-

σία του Ελληνισμού για την

επιβίωσή του. Γι’ αυτό στη δική

μας δύσκολη εποχή είναι επι-

τακτική ανάγκη η παιδεία να

πορεύεται με τα κατακυρωμέ-

να από το χρόνο έργα του Σο-

λωμού”.

Εκδήλωση για τον Διονύσιο Σολωμό
από τον Αττικό Πνευματικό Ομιλο Γλυφάδας

Επιχωματώσεις στο Πανόρα-

μα της Βούλας, μας κατήγγει-

λαν αναγνώστες μας εναγω-

νίως. Ερχονται φορτηγά και

αδειάζουν όλη μέρα.

Ανεβήκαμε λοιπόν στον Κρε-

μαστό Λαγό, και βρήκαμε τα

χώματα τα οποία πέφτουν

στα πρανή στο δρόμο προς το

Κοιμητήριο.

Επικοινωνήσαμε με τον αρμό-

διο Αντιδήμαρχο, ο οποίος εί-

χε ειδοποιηθεί επίσης από κα-

τοίκους του Πανοράματος,

αλλά δήλωσε αναρμόδιος,

γιατί το θέμα χειρίζεται ο εκ-

πρόσωπος του Συλλόγου

Προστασίας & Ανάπτυξης

Υμηττού (ΣΠΑΥ) Παν. Σωτη-

ρόπουλος.

Μιλώντας με τον Π. Σωτηρό-

πουλο, μας εξήγησε ότι ο

ΣΠΑΥ απέστειλε επιστολή

στο Δήμο Βούλας, όπου επι-

σημαίνει ότι «κατά μήκος του

δρόμου προς το Κοιμητήριο

της Βούλας υπάρχουν ατά-

κτως ριγμένα μπάζα.

Για λόγους αισθητικούς, ώστε

να μην παρασύρονται τα μπά-

ζα προς την κατοικημένη πε-

ριοχή από τις βροχοπτώσεις,

απαιτείται η φύτευση. Για το

λόγο αυτό θα ήταν ενδεδειγ-

μένο να επιστρωθεί το έν λό-

γω σημείο με κηπευτικό χώ-

μα».

Ο Δήμος Βούλας σε συνερ-

γασία με ΣΠΑΥ θα πραγματο-

ποιήσουν εκτεταμένη αναδά-

σωση σε χέρσα τμήματα των

υπωρειών του Υμηττού. Η

προσπάθεια θα ξεκινήσει στις

14 Μαρτίου, 10 το πρωί στο

τέρμα της οδού Ιωαννίνων και

Ζαλόγγου και θα ολοκληρω-

θεί την επομένη 15 Μαρτίου

στα πρανή της Υμηττού στο

δρόμο προς το Κοιμητήριο.

Η προσπάθεια γίνεται με την

εθελοντική συμμετοχή των

σχολείων της πόλης, την εκ-

κλησία, τοπικούς φορείς και

πολίτες.

Εμείς έχουμε έναν προβλη-

ματισμό, γιατί ο παθός είναι

μαθός. 

Όλα αυτά τα χώματα, που

έπεσαν πάνω σε μπάζα, θα

κρατηθούν με τα δεντράκια

που θα φυτέψουν ή με  τη

πρώτη μεγάλη βροχή θα πνί-

ξουν την πόλη; Το λέμε γιατί

υπάρχει προηγούμενο. Το συ-

νυπολόγισαν αυτό οι υπεύθυ-

νοι του ΣΠΑΥ και ο Δήμος

Βούλας;Α-ΤΑΧΙ-ες στη Βαρκιζα!

Τριτη μεσημερι, λιγο πριν τη θερινη περιοδο και το φαινομενο που συνανταμε εδω και

πολλα χρονια, το ιδιο: ταξι σταθμευμενα οπου θελουν οι οδηγοι τους! Η κυκλοφορια πα-

ρεμποδιζεται, η ορατοτητα για να διασχισεις την παραλιακη περιορισμενη και οι ερημοι

οι πεζοι περπατανε αναμεσα στα παρκαρισμενα! Εχω προλαβει τη Βαρκιζα με 2-3 ταξι πε-

ριμετρικα του περιπτερου, το κακο ομως τωρα παραγινε: «μονιμοι» οδηγοι και περιστα-

σιακοί, που ξεπερνάνε τους δέκα, προκαλούν κυκλοφοριακό χάος και θετουν σε κινδυνο

τη ζωη μικρων και μεγαλων. Χωρος υπαρχει: απεναντι απο τον Σαβαλα, ή ακομα διπλα

απο το Al Cielo. Οριοθετηση με κιτρινη γραμμη και ταμπελες. Αποφαση τωρα, πριν ερθει

το καλοκαιρι! Θανασης Πουλοπουλος 

Ο Λαογραφικός και Φυσιολατρικός Ομιλος  “Σεμέλη” έκοψε την πίτα του (20/1) στα γραφεία του ομί-

λου. Ακολούθησε γλέντι και παραδοσιακούς χορούς. Κοντά τους βρέθηκε ο δήμαρχος Παν. Καπε-

τανέας, η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Αγγελική Ράπτη, οι αντιδήμαρχοι Δ. Σουτόγλου και

Τ. Χατζηδαβιτίδης, ο τ. δήμαρχος Δ. Αναστασίου και ο δημ. σύμβουλος Βασ. Κάββαλος.

Επίσης στις 26 Ιανουαρίου έγινε ο ετήσιος χορός του Ομίλου. Η νεανική χορευτική ομάδα του, πα-

ρουσίασε χορούς από τη

Μικρά Ασία και ξεσήκωσε

τον κόσμο που σηκώθη-

καν και χόρεψαν μέχρι

αργά. Από τις πιο ενδια-

φέρουσες στιγμές της

βραδιάς ήταν όταν ο φί-

λος του ομίλου και λά-

τρης της ελληνικής παρά-

δοσης Δρ.Γεώργιος Σφα-

κιακός (Νεροχειρουργός

και αναπλ. Δ/ντής του Νο-

σοκομείου Παίδων Αγία

Σοφία), έπαιξε ζωντανά

με το κλαρίνο του ελληνι-

κές παραδοσιακές μελω-

δίες.

Αναδάσωση με επιχωμάτωση στο Πανόραμα Βούλας

Εκδηλώσεις του Λαογραφικού

Φυσιολατρικού Ομίλου Σεμέλη
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Τις μέρες αυτές ζούμε έντονα έναν

αγώνα δύσκολο για μια μεγάλη αδι-

κία που επιχειρούν τα Σκόπια εις βά-

ρος της Ελλάδος της ιστορίας της και

του πολιτισμού της.

Η δημιουργία ενός κυρίαρχου κρά-

τους Σκοπίων στα σύνορά μας με την

ονομασία Μακεδονία, έχει γίνει το

σοβαρότερο πρόβλημά μας μετά την

τουρκική απειλή. Τα διεθνή επικοινω-

νιακά επιτεύγματα των Σκοπίων

υπήρξαν εντυπωσιακά, αφού τα εγκυ-

ρότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης

προέβαλαν μονόπλευρα τις θέσεις

των Σκοπιανών με έντονες και σαφέ-

στατες ανθελληνικές αιχμές. Ορισμέ-

να μάλιστα όπως το Newsweek προ-

χώρησαν σε υπεράσπιση των απόψε-

ων των Σκοπίων. Ακόμη η γνωστή Hill

& Knowlton που δουλεύει στην Ουάσι-

γκτον για την Τουρκία ανέλαβε και

την προπαγανδιστική εκστρατεία των

Σκοπίων. Μερικοί μιλούν απλώς για

δεσμό ή ειδύλλιο της Τουρκίας-Σκο-

πίων, αλλά μάλλον πρόκειται για δε-

σμά γάμου.

Η ύπαρξη ενός κυρίαρχου κράτους

στα βόρεια σύνορά μας με ελληνικό

όνομα προκαλεί πρόβλημα στην

ασφάλειά μας για τους εξής λόγους:

1. Φαλκιδεύει την ελληνική ιστορία

γιατί είναι η μοναδική περίπτωση λα-

ού που αυτοπροσδιοριίζεται με ξένο

ελληνικό όνομα.

2. Η ιδεολογία των Σκοπίων για διαι-

ρεμένη Μακεδονία και η αυταρέσκειά

των, ότι αποτελούν το ελεύθερο τμή-

μα της, προορισμένο να απελευθερώ-

σει τους δούλους αδελφούς του δεί-

χνει την επεκτατική πολιτική των.

3. Οι δυνατότητες των Σκοπιανών

σαν ανεξάρτητο κράτος είναι μεγα-

λύτερες από αυτές που είχαν όταν

ήταν στην ομοσπονδία. 

4. Επειδή οι Σκοπιανοί δεν έχουν τη

δυνατότητα να δράσουν μόνοι τους

καταδικάζονται να γίνουν επικίνδυ-

νο όργανο τρίτων και πιο πολύ της

Αγκυρας και δευτερευόντως των

Αμερικανών.

5. Οσο ευρίσκουν υπερασπιστές και

μάλιστα από ισχυρές χώρες τόσο θα

συνεχίζουν όλο και εντονότερα τις

ανθελληνικές των ενέργειες εις βά-

ρος της Ελλάδος. Η δύναμη παγίδευ-

σης των ξένων κυβερνήσεων αυξάνει

και η πλαστογράφηση της ιστορίας

θα γίνεται εντονότερη. Ο Εμπεδο-

κλής έλεγε: Το όνομα έχει τελικά

απίστευτη δύναμη (Φύσις είναι εν

χρήσει) (101).

Την ύπαρξη ενός κυρίαρχου κράτους

με ελληνικό όνομα στα βόρεια σύνο-

ρά μας έγινε με τις ακόλουθες πλα-

στογραφήσεις της ιστορίας. Τα Σκό-

πια ισχυρίζονται και διαδίδουν έντο-

να με τη βοήθεια άλλων ότι!

1. Οι Μακεδόνες δεν είναι Ελληνες

και ούτε η γλώσσα των είναι ελληνι-

κή.

2. Οι Σλάβοι δημιούργησαν το λαό

που είναι οι Σλαβομακεδόνες.

3. Κάθε τι που αναφέρεται ως Μακε-

δονικό π.χ. ήθη, έθιμα, ιστορία, πολι-

τισμός, μνημεία, δεν είναι ελληνικά

και ούτε είναι δημιούργημα των Ελ-

λήνων αλλά των Μακεδόνων τύπου

Σκοπίων.

Ολοι οι προαναφερόμενοι ισχυρισμοί

των δεν στηρίζονται σε ιστορικά

στοιχεία και γι’ αυτό η Ελλάδα θα

πρέπει κάποτε να περάσει στην αντε-

πίθεση γιατί έχει να παρουσιάσει την

ιστορία της και τους αδιάβλητους

ισχυρισμούς της που είναι:

1. Στον Ολυμπο ήταν η κατοικία των

12 θεών και στην Πιερία η λατρεία

των Μουσών, ο δε Μακεδών ήταν

πρόγονος του Μακεδονικού λαού κα-

τά τον Ησίοδο.

2. Γενάρχης των βασιλέων της Μακε-

δονίας ήταν ο Ηρακλής κατά τον

Ηρόδοτο και ο Στράβων έλεγε: Ελλάς

ουν εστί και η Μακεδονία.

3. Οι Μακεδόνες ήταν μέλη της αμ-

φικτιονίας των Δελφών εις δε τους

ολυμπιακούς αγώνες που ήταν ΜΟ-

ΝΟ Ελληνες νίκησαν 10 Μακεδόνες.

4. Τρία αρχαία θέατρα: του Δίου, της

Βεργίνας και των Φιλίππων παρου-

σίαζαν ελληνικές τραγωδίες και όλα

αυτά είναι στη Μακεδονία μας.

5. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται

τα ακόλουθα στοιχεία υπέρ της Ελλά-

δας:

α. Ο βασιλιάς των Περσών θα ηττηθεί

από τον Ελληνα βασιλέα (Προφ. Δα-

νιηλ κεφ.Η).

β. Ο Αλεξάνδρος Φιλίππου ο Μακε-

δών νίκησε τον βασιλέα των Περσών

(Μακκαβαίοι Α).

γ. Από τη Μακεδονία άρχισε το απο-

στολικό του έργο ο Απόστολος  Παύ-

λος και τούτο εξάγεται από τις ίδιες

τις αποστολές του.

δ. Οι επιστολές προς Φιλιππισίους και

προς Θεσσαλονικείς στην Ελληνική

γλώσσα γράφτηκαν.

ε. Από τη Μακεδονία ξεκίνησαν οι

Ελληνες μοναχοί Κύριλλος και Με-

θόδιος τους οποίους ο Πάπας Ιωάν-

νης Παύλος ο Β’ χαρακτήρισε Ελλη-

νες Μοναχούς.

στ. Στη Μακεδονία μας βρέθηκαν

65.000 ευρήματα όμοια με τα ευρή-

ματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

ζ. Χιλιάδες ευρήματα μόνο σε Ελλη-

νικές επιγραφές υπάρχουν στη Μα-

κεδονία, στην Ασία, στην Αφρική.

Ελληνική είναι η γλώσσα των Μακε-

δόνων.

η. Καμιά επιγραφή δεν υπάρχει της

λεγόμενες από τους σκοπιανούς μα-

κεδονικής γλώσσας, ενώ αντιθέτως

υπάρχουν 6.000 αρχαίες ελληνικές

επιγραφές της αρχαίας Μακεδονίας

που δημοσιεύει το κέντρο ελληνικής

και ρωμαϊκής αρχαιότητας.

θ. Η εγκατάσταση των Σλάβων στη

Βαλκανική έγινε τον 6ο μ.Χ. και η πο-

λιτιστική τους ιστορία αρχίζει τον 10ο

μ.Χ. αιώνα.

ι. Την πλαστογράφηση της ιστορίας

της Μακεδονίας επιβεβαιώνουν άμε-

σα ή έμμεσα οι θέσεις του προέδρου

της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν, του

τέως προέδρου της Γαλλίας Ζισκάρ

Ντεσταίν, του τ. καγκελάριου της Δυ-

τικής τότε Γερμανίας Χέλμουτ Σμιτ

καθώς και του πάπα Ιωάννου Παύλου

καθώς και το βιβλίο  του τ. υπουργού

κ. Μάρτη με το οποίο καταγγέλεται η

πλαστογράφηση της ιστορίας της

Μακεδονίας.

Τα ψεύδη των Σκοπιανών αποδει-

κνύονται και από τους εθνογραφι-

κούς χάρτες από τους οποίους απο-

δεικνύεται ότι το μακεδονικό έθνος

ούτε υπήρξε ούτε και υπάρχει. Οι

χάρτες αυτοί είναι: 

1. Εθνογτραφικός χάρτης του 1878

του Kieport που κυκλοφόρησε στο Βε-

ρολίνο στο συνέδριο του Βερολίνου,

το σοβαρότερο για τα προβλήματα

της βαλκανικής.

2. Εθνογραφικός Χάρτης του Amen

Tore Virgilli του 1908, που στηρίχτη-

κε στην τουρκική απογραφή του Χιλ-

μή Πασά του 1905.

3. Εθνογραφικός χάρτης Εθνοτήτων

στη Μακεδονία 1912-1916 που δημο-

σιεύθηκε στην έκδοση του 1970 New

Cambridge Modern History.

4. Ο χάρτης της ιστορίας της Ελλά-

δος που κυκλοφόρησε το 1823 στη

Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, όπου αναφέρε-

ται ότι η Μακεδονία είναι ανέκαθεν

επαρχία Ελληνική και τα πληθυσμια-

κά στοιχεία τα ανέφερε ο τότε πρόε-

δρος των ΗΠΑ στο Κογκρέσο.

5. Τα στρατιωτικά αρχεία όλων των

χωρών τα οποία αναφέρονται στη

Γερμανική επίθεση της 6ης Απριλίου

1941 κατά της Ελλάδος και της Γιου-

γκοσλαβίας αναφέρουν ότι τα γερμα-

νικά στρατεύματα επετέθησαν κατά

της Ελλάδος στα οχυρά της Μακεδο-

νίας τα οποία υπεράσπιζαν Ελληνες.

6. Από τη Μακεδονία κατάγεται ο

Αριστοτέλης του οποίου το έργο

επηρεάζει πάντα την έρευνα και τη

γνώση.

7. Από τη Μακεδονία ξεκίνησε ο Μέ-

γας Αλέξανδρος και οι Ελληνες Μα-

κεδόνες διάδοχοί του που μετάδω-

σαν στην Ανατολή τον Ελληνικό πο-

λιτισμό και καθιέρωσαν σαν μόνη

γλώσσα τους την ελληνική. Συνέπεια

των προαναφερομένων ήταν να με-

ταφραστεί η Παλαιά Διαθήκη στην

ελληνική και να γραφτεί η Καινή Δια-

θήκη στην ελληνική.

8. Στη Μακεδονία αναφέρεται σε όλο

τον κόσμο ότι ευρίσκεται η μοναδική

στον κόσμο Μοναστική Πολιτεία, δη-

λαδή το Αγιο Ορος με τον αρχαιότε-

ρο καταστατικό χάρτη (963 μ.Χ.) που

είναι ζωντανός οργανισμός, περισ-

σότερο από 1000 χρόνια του ελληνι-

σμού και της ορθοδοξίας.

9. Ο Γάλλος φιλόλογος και θρησκειο-

λόγος και ιστορικός Otto Kern γράφει

ότι οι Μακεδόνες είναι όλοι Ελληνες,

όπως παραδέχεται η επιστήμη.

10. Ο Αγγλος ιστορικός Μπιούρι γρά-

φει ότι ο Μακεδονικός λαός και οι

βασιλείς των ήταν ελληνικής κατα-

γωγής.

11. Ο Γερμανός γλωσσολόγος και φι-

λόσοφος Bilelm Smit τονίζει ότι οι

κατοικούντες στη Μακεδονία είναι

ελληνικής φυλής, διεθνώς αναγνω-

ρισμένο.

Ενας καλός μελετητής της ιστορίας

θα μπορούσε να γράψει πολλά βιβλία

με επιχειρήματα που αποδεικνύουν

ότι η Μακεδονία ήταν και είναι ελλη-

νική διαψεύδοντας τους Σκοπιανούς

με την ανταπόδειξη ότι οι Σκοπιανοί

πλαστογραφούν την ιστορία. Τούτο

κατά τη γνώμη μου οφείλεται στο γε-

γονός ότι πολλές φορές σε μακρο-

χρόνιες περιόδους ΔΕΝ αντιδράσαμε

δυναμικά στις ενέργειες των Σκοπια-

νών με αποτέλεσμα να ενεργούν

ανενόχλητοι.

Μακεδονία - Ελλάδα - Σκόπια
Λεωνίδας Κατερίνης

Ανώτατος Αξιωματικός ε.α. Οικονομολόγος Στατιστικός

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Για την Μακεδονία
Για την αξιοπρέπεια και το σεβασμό μας

Νέοι και ώριμοι, γυναίκες και άντρες με άσπρα μαλλιά ή και χωρίς,

απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους, χωρίς κομματική ταυτότητα και

δίχως ιδιοτέλεια. Απλά, Έλληνες. 

Ούτε εθνικιστές – με την απαξιωτική έννοια του όρου, ούτε Ελληνα-

ράδες. Απλά, πολίτες με αξιοπρέπεια, που δεν «ντρέπονται» να αι-

σθάνονται και να λένε πως είναι Έλληνες. 

Αυθόρμητη κίνηση πολιτών, που δεν τους καλύπτει η πολιτική ηγε-

σία, που δεν δέχονται το «καπέλωμα» ή την χειραγώγηση κανενός. 

Μια τέτοια κίνηση πολιτών, ευαισθητοποιημένοι ως επί το πλείστον

από την επιστολή Θεοδωράκη που εκφωνήθηκε από το Λ. Λαζόπου-

λο στην εκπομπή του, δημιουργήθηκε στη Βούλα – ίσως κι αλλού –

και πρέπει να τους μιμηθούν παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες. 

Μίλησαν όλοι, άλλοι θερμά, άλλοι ψύχραιμα, μα όλοι προς την ίδια

κατεύθυνση: Φτάνει πια!

Δεν μπορούν να κλέβουν το όνομά μας. Να κλέβουν την ιστορία μας,

να ποδοπατούν την αξιοπρέπειά μας και να καμώνονται άλλοι πως

δεν καταλαβαίνουν και άλλοι, οι Σλάβοι των Σκοπίων, ν’ αποκαλούν

τους Έλληνες «βαρβάρους»!

Σεβόμαστε όλους τους λαούς. Μα πρώτα – πρώτα οφείλουμε να σε-

βόμαστε την αλήθεια και την ιστορία μας. Το αίμα, τις θυσίες και το

κλέος των πατεράδων μας. Ξεσηκωθείτε, αντισταθείτε. Ας στείλου-

με το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Δεν ήμασταν ποτέ και δεν θα

γίνουμε τώρα ανδράποδα.

Η κίνηση των πολιτών θα πραγματοποιησει συγκέ-

ντρωση στην Πλατεία της Βούλας, 

Κυριακή 16 Μάρτη, πρωί στις 11.00.
Όλοι οι Έλληνες θα είναι εκεί. 

Υποχρέωση έναντι του 

Εθνους και της Αλήθειας

Ειλικρινά απορώ, γιατί το Mega και η Λιάνα Κανέλλη δεν δίνουν στη

δημοσιότητα τη συνέντευξη του τέως Σκοπιανού Προέδρου Κίρο

Γκλιγκόροφ στην Λιάνα Κανέλλη το 1992.

Οπου, όπως ενθυμούμαι και εγώ και πολλοί άλλοι Ελληνες, ο εκλι-

πών Γκλιγκόροφ ανέφερε επί λέξει ότι: «Δεν έχουμε εθνολογική
σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες. Οι πρόγονοί μας ήρθαν στην
περιοχή την 6ο αι.π.Χ. Ομως ο Τίτο ονόμασε την περιοχή μας Μακε-
δονία και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλω-
σαν μαθαίνοντας ότι η πατρίδα τους ονομάζεται Μακεδονία. Κι αυτό
είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε».
Πιστεύω ότι τόσο οι ιδιοκτήτες του Mega, όσο και η τότε δημοσιογράφος

και νυν βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, έχουν εθνική υποχρέωση να

δώσουν στη δημοσιότητα εκείνη τη συνέντευξη. Γρ. Δ. Ρώντας
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Ο
σοι Έλληνες τηλεθεατές εξοργιστή-

καμε με το σύνθημα «Έλληνες κρετί-

νοι», των Σκοπιανών διαδηλωτών έξω

από την πρεσβεία μας στα Σκόπια, μάλλον

όψιμα εξοργιστήκαμε. Έπρεπε να είχαμε

εξοργιστεί πριν από 16 χρόνια. Η αλήθεια

πονά και γι’ αυτό πιστεύω εξοργιστήκαμε

περισσότερο. Γιατί στην πραγματικότητα

οι Σκοπιανοί έχουν δίκιο. Και εξηγούμαι:

“Είμαστε κρετίνοι”, επειδή καθ’ έξιν και κατ’

εξακολούθηση ψηφίζουμε κυβερνήτες,

που δεν έχουν να επιδείξουν περγαμηνές

υπερασπιστή των εθνικών μας δικαίων.

“Είμαστε κρετίνοι”, επειδή ασχολούμα-

στε με τον Μάκη, τον Λάκη και τον Λαλάκη

ενώ κλονίζεται συθέμελα το ελληνικό οικο-

δόμημα, που οι πρόγονοί μας έκτισαν με

ιδρώτα και μ’ αίμα ψυχής και κορμιού για

να το υποσκάπτουν σήμερα οι διάφοροι

“εκσυγχρονιστές» που δεν είναι ικανοί να

δέσουν ούτε τα κορδόνια των υποδημάτων

τους.

Είμαστε κρετίνοι επειδή δεν ενδιαφερ-

θήκαμε ποτέ να μάθουμε, ποιές ελληνικές

εταιρείες έχουν επενδύσει στα Σκόπια, με

χρήματα του ελληνικού λαού (ως επιδοτή-

σεις!!), αφήνοντας άνεργους χιλιάδες Έλ-

ληνες εργαζόμενους.  

Είναι κρετίνοι οι ευάριθμοι Βορειοελλα-

δίτες, οι υποτιθέμενοι πιο ευαίσθητοι από

εμάς τους άλλους για το όνομα της Μακε-

δονίας, που πάνε κάθε Σαββατοκύριακο και

τ’ ακουμπάνε στο καζίνο της Γευγελής και

στις Σκοπιανές «πεταλουδίτσες».

Είμαστε κρετίνοι γιατί δεν διεκδικούμε

το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά

μας για δημοψήφισμα, την ίδια στιγμή που

ο πρωθυπουργός των Σκοπίων ανακοινώνει

ότι οι Σκοπιανοί θα αποφασίσουν με δημο-

ψήφισμα για την συνταγματική ονομασία

της χώρας τους.

Όλη η έγνοια των ηγεσιών των κομμά-

των της Βουλής-πλην ΛΑ.Ο.Σ.- είναι πως

θα μας χρυσώσουν το χάπι. «Γεωγραφικός

προσδιορισμός» αντί της σκέτης «Μακεδο-

νίας» θα είναι τελικά-κατά πως φαίνεται-το

αποτέλεσμα των γλυκανάλατων «πιέσε-

ών» μας προς τα Σκόπια. Που όλος ο κό-

σμος «Μακεδονία» θα τ’ αποκαλεί. Έτσι

παραμένει και η εκρηκτική μαγιά των αλυ-

τρωτικών βλέψεων των Σκοπιανών αφού

όλος ο πλανήτης θα παρακολουθεί το

«δράμα» των «αλύτρωτων» νοτιο-Μακεδό-

νων και την αγωνιώδη προσπάθεια της

«Μακεδονίας» να τους λευτερώσει. 

Και το υπουργείο Εξωτερικών πως απα-

ντά στις αιτιάσεις του Τύπου για το διαφαι-

νόμενο εθνικό ρεζιλίκι; Με έκφραση δυσα-

ρέσκειας δια στόματος του εκπροσώπου

Τύπου του υπουργείου Κουμουτσάκου,

επειδή υπήρξαν διαρροές προς τον Τύπο

των προτάσεων Νίμιτς. Το δεύτερο άρθρο

των οποίων ορίζει ότι τα δύο μέρη συμφω-

νούν στη συνταγματική ονομασία «Δημο-

κρατία της Μακεδονίας» υπό τον όρο να μη

χρησιμοποιείται στους διεθνείς οργανι-

σμούς και στις διακρατικές σχέσεις (εφημ.

«το Βήμα» 21/2/2008). Τώρα το πώς δεν θα

χρησιμοποιείται η συμφωνημένη ως συ-

νταγματική ονομασία στις διακρατικές

σχέσεις, ε αυτό μόνο αδαείς μπορούν να

το χάψουν.

Ιδιαίτερα μία παράγραφος των προτά-

σεων Νίμιτς ενόχλησε πάρα πολύ την κυ-

ρία Μπακογιάννη επειδή βγήκε στη φόρα.

Εκείνη που ορίζει ότι όποια ονομασία κι αν

συμφωνηθεί τελικά, καμία από τις δύο χώ-

ρες δεν θα έχει το δικαίωμα χρήσεως του

όρου Μακεδονία και των παραγώγων του

σε εγκαταστάσεις, προϊόντα και οποιοδή-

ποτε άλλο, δημόσια ορατό αντικείμενο.

Περαστικά μας! 

Ίσως τελικά ο ανιστόρητος Γερμανός

ιστορικός Φαλμεράϋερ να είχε εν μέρει δί-

κιο όταν υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν πλέ-

ον Έλληνες στην Ελλάδα. Τι σόϊ Έλληνες

είμαστε, άλλωστε, όταν ανεχόμαστε για

διαπραγματευτή με τα Σκόπια τον ανιστό-

ρητο και θρασύτατο Αμερικανό Νίμιτς, που

αποκάλεσε τον Μέγα Αλέξανδρο «σφαγέα

των λαών»; Φαίνεται ότι το ζητάει ο οργα-

νισμός μας και το δούλεμα και το μαστίγιο.

Πριν και πάνω από οπαδοί του οποιουδή-

ποτε κόμματος, είμαστε οπαδοί του Μα-

ζόχ.

Κι όταν θα επιλυθεί κατά τη βούληση

των Αμερικανών το Σκοπιανό, θα ακολου-

θήσει το Κυπριακό. Κι ύστερα θα πάρουν

σειρά προς επίλυση το Θρακικό, το Αιγαια-

κό και… όρεξη να υπάρχει!!

Κι όσο εμείς θα εξακολουθούμε ν’

ασχολούμαστε με κάποιον Μάκη, Λάκη και

Λαλάκη, μοιραία τα ελληνικά σύνορα θ’ αρ-

χίσουν να κατηφορίζουν προς τη Λάρισα.

Έχουν δίκιο οι Σκοπιανοί. Λίαν επιει-

κώς, είμαστε κρετίνοι!

Μήπως είμαστε κρετίνοι;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ανακλήθηκε η άδεια ανέγερσης ιδιωτι-

κού Ιατρικού Κέντρου 60.000 τ.μ. από

την Πολεοδομία Μαρκοπούλου, στην

Παιανία-Κάντζα. 

Πρόκειται για σημαντική επιτυχία της

τοπικής κοινωνίας - των συλλόγων

ΦΕΣ «Η ΚΑΝΤΖΑ» και ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΥ, οι οποίοι αντέδρασαν από την

πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργα-

σίες ανοικοδόμησης, καθώς οι επιπτώ-

σεις από την κατασκευή και τη λει-

τουργία μιας τέτοιας επένδυσης θα

προκαλούσε προβλήματα στον οικισμό

της Κάντζας και ευρύτερα της Παλλή-

νης. 

Στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας ο

Δήμαρχος Παλλήνης   Σπ. Κωνστα-

ντάς, κινητοποίησε άμεσα τις υπηρε-

σίες του Δήμου, προκειμένου να ερευ-

νήσουν όλες τις παραμέτρους και τις

διαδικασίες με τις οποίες είχε εκδοθεί

η άδεια.

Ταυτόχρονα ενημέρωσε με έγγραφό

του στις 12/02/2008 τη Νομαρχία Ανα-

τολικής Αττικής για την έναρξη των

εργασιών, την αγωνία και τις αντιδρά-

σεις των κατοίκων, ζητώντας και τη δική

της συνδρομή προκειμένου να σταμα-

τήσουν άμεσα οι εργασίες.

Τελικά λίγες μόλις μέρες μετά το έγ-

γραφο του Δημάρχου, που κοινοποιήθη-

κε στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου,

τους συλλόγους της Κάντζας και το

Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας, καθώς ο

εν λόγω χώρος βρίσκεται στα διοικητι-

κά όρια της Παιανίας, η Πολεοδομία

Μαρκοπούλου ανακάλεσε την άδεια

του 2004 σταματώντας έτσι τις εργα-

σίες. Να επισημανθεί ότι η Πολεοδομία

προχώρησε σε ανάκληση της άδειας και

όχι απλώς σε διακοπή των εργασιών. 

Μετά την ανάκληση της άδειας από την

Πολεοδομία Μαρκοπούλου, ο Δήμαρ-

χος Παλλήνης δήλωσε: «Η ανάκληση
της άδειας από την Πολεοδομία Μαρκο-
πούλου και η προστασία ενός σημαντι-
κού για την Παλλήνη και την Ανατολική
Αττική, ελεύθερου χώρου, αποτελεί κα-
λή είδηση για την πόλη μας. Η αγαστή
συνεργασία των συλλόγων, του Δήμου
Παλλήνης και της Νομαρχίας έφερε
άμεσα αποτελέσματα. 

Εμείς θα επαγρυπνούμε για το συγκε-
κριμένο θέμα και θα ενεργούμε αποφα-
σιστικά κάθε φορά που θα απειλείται η
ποιότητα ζωής των δημοτών μας». 

Σταμάτησε η ανέγερση του Ιατρικού Κέντρου 

στα όρια Παιανίας - Κάντζας
με παρέμβαση του Δήμου Παλλήνης και της

τοπικής κοινωνίας

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Ενωση Συλλόγων γονέων δημοτικών σχολείων

Παλλήνης καταγγέλει την σύμπτυξη των τμημάτων

σε τάξη του 1ου δημοτικού Σχολείου.

Γράφει μεταξύ άλλων:  

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αιφνίδια και προ-

κλητική απόφαση του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής, όπου

ελήφθη κατά πλειοψηφία, για σύμπτυξη τμημάτων

της Ε΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Παλλήνης και  το-

ποθέτηση της αναπληρώτριας Δασκάλας σε σχο-

λείο της ευρύτερης περιοχής.

Θεωρούμε την απόφαση αυτή  ευθεία βολή κατά

της αναβάθμισης της Δημόσιας Παιδείας, στην

οποία όλοι προσβλέπουμε και επαναλαμβάνουμε

την πάγια θέση μας πως τα προβλήματα της έλλει-

ψης εκπαιδευτικών και γενικότερα της Παιδείας,

ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, αλ-

λά με διορισμούς ΜΟΝΙΜΩΝ εκπαιδευτικών έγκαι-

ρα.

Τονίζουν ότι η απόφαση αυτή έχει επιφέρει ανα-

στάτωση στη σχολική κοινότητα και ψυχολογικά

προβλήματα στους μαθητές, που άλλαξαν 3 δασκά-

λους από την αρχή της χρονιάς.

Και καταλήγουν ζητώντας: 

• την άμεση σύγκληση του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής και

την ανάκληση της απόφασης

• Να μην μετακινηθεί η Εκπαιδευτικός ΟΥΤΕ ΠΡΟ-

ΣΩΡΙΝΑ από το 1ο Δημοτικό.

To Δ.Σ. της Ενωσης      

Ερώτηση στους αρμόδιους Υπουργούς κατέθεσε

για το ίδιο θέμα ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Ανταποκρίθηκε για άλλη

μια φορά ο κόσμος στο κά-

λεσμα του Δήμου Καλυβίων

για δεντροφύτευση στο

Πάνειο Ορος.

Ετσι την περασμένη Κυρια-

κή πλήθος κόσμου, οικογέ-

νειες και νέοι, φύτεψαν

4.000 δενδρύλλια που θα

ξαναδώσουν ζωή στο δά-

σος. Παράλληλα,   δόθηκε

ιδιαίτερη βαρύτητα στη

φροντίδα των ήδη φυτεμέ-

νων -από τις προηγούμενες

αναδασώσεις – δέντρων,

κυρίως με την τοποθέτηση

μικρών πασσάλων που θα

τα προστατεύουν από τους

δυνατούς ανέμους και με

το πότισμά τους. 

Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων, του Δημοτικού Σχολείου Κιτσίου, διοργάνωσε (24
Φεβρουαρίου) αποκριάτικο πάρτυ για τα παιδιά στο κτήμα Λιάρου (ο χώρος παραχωρή-
θηκε δωρεάν). Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους χορηγούς που κάθε χρόνο τον στη-
ρίζουν με τις προσφορές τους.

Ξεφάντωσαν τα παιδιά του Δημοτ. Σχολείου Κιτσίου

Γάμος  -  Βάφτιση

…και ότι άλλο κάνετε  και  θέλετε να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 

Τσιάνη Μ. 6947.800190

ΔΔεεννττρροοφφύύττεευυσσηη  
σστταα  ΚΚααλλύύββιιαα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα

πραγματοποιήθηκαν τα

εγκαίνια του νέου, πρότυ-

που Δημοτικού Παιδότο-

που, του Δήμου Παλαιού

Φαλήρου, από τον Υπουργό

Εσωτερικών Προκόπη Παυ-

λόπουλο, την Υπουργό

Απασχόλησης και Κοινωνι-

κής Προστασίας Φάνη Πάλ-

λη Πετραλιά και βεβαίως το

Δήμαρχο Διονύση Χατζη-

δάκη.

Ο παιδότοπος αυτός είναι ο

μεγαλύτερος στην Ελλάδα,

μπορεί να φιλοξενήσει ταυ-

τόχρονα 1400 παιδιά ηλι-

κίας 2 έως 12 ετών και

εκτείνεται σε 13 στρέμ. στο

Πάρκο του Φλοίσβου.

Διαθέτει πρότυπα, δημιουρ-

γικά και ασφαλή σύνολα

παιχνιδοκατασκευών, όλα

κατασκευασμένα σύμφωνα

με τις κοινοτικές οδηγίες

και υπάρχει πρόβλεψη για

παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ολες οι κατασκευές είναι

κινητές! Η χρήση του από

τους δημότες θα γίνται δω-

ρεάν, ενώ το κόστος του

έργου ανήλθε στα

1.000.000€ και καλύφθηκε

από την F-K Group με μόνη

υποχρέωση την εκτέλεση 8

event το χρόνο για 5 χρό-

νια.

Θεωρούμε ότι είναι ένα ση-

μαντικό έργο για την περιο-

χή, και μία μεγάλη επιτυχία

του Δημάρχου Διονύση

Χατζηδάκη, όταν ακόμη και

η Υπουργός Φ.Πάλλη-Πε-

τραλιά, αναφέρθηκε στις

πιέσεις που δέχθηκε ως

Υπουργός Ανάπτυξης προ-

κειμένου να δρομολογηθεί

το έργο.

Ο Δήμαρχος ιδιαίτερα συ-

γκινημένος για την απόκτη-

ση και αξιοποίηση του Πάρ-

κου του Φλοίσβου, ευχαρί-

στησε τους Υπουργούς για

τη στήριξη και συμπαρά-

στασή του, ώστε να ξεπε-

ραστούν όλες οι δυσκολίες

που προέκυψαν.

Κλείνοντας την ομιλία του

προανήγγειλε ότι σύντομα

το πάρκο θα μεταμορφωθεί

σε μία όαση πρασίνου,

αφού ήδη στο χώρο έχουν

φυτευτεί μια μεγάλη ποικι-

λία φυτών και δέντρων.

γιαννης κορναρακης

Πρότυπος Δημοτικός Παιδότοπος

Παλαιού Φαλήρου

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών 

“Ρόβας” ξεφάντωσε στη Βάρη
Την ετήσια χοροεσπερί-

δα του πραγματοποίησε

ο Σύλλογος Ηπειρωτών

“Ρόβας” στα Βλάχικα

της Βάρης.

Πολλοί ήταν οι Ηπειρώ-

τες που ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα και όχι μό-

νο.

Ο πρόεδρος του Συλλό-

γου Βασίλης Σιαμέτης

χαιρέτησε την εκδήλω-

ση και στη συνέχεια τί-

μησαν τις γυναίκες Αλε-

ξάνδρα Τσάμη, Φερενίκη

και Αθηνά Σιαμέτη και

Μαρία Γραβάνη.

Και το γλέντι ...άναψε.

Του έδωσαν και κατάλαβε του χορού οι Ηπειρώτες την περα-
σμένη εβδομάδα στη Βάρη. Ο πρόεδρος Βασ. Σιαμέτης με τους
νομαρχιακούς συμβούλους Γάκη και Φουρναράκη.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΛΜΟΥΝ

Το Πάρκο Φλοίσβου είναι ένα απόκτημα του Δήμου Π. Φα-

λήρου και ιδιαίτερα του Δημάρχου Δ. Χατζηδάκη, που έκα-

νε πραγματικό αγώνα για να το κερδίσει· και τα κατάφερε.

13 στρέμ. με έναν πρότυπο χώρο που κόστισε μόνο 1 εκα-

τομμύριο€. Κάντε τη σύγκριση του πάρκου της Βούλας,

που έχει κόστος αναμόρφωης 3.5 εκατ. ευρώ, και που ο

Δήμαρχος το βάφτισε πλατεία για να  το πλακόστρώσει και

να και το γεμίσει ...αθλοπαιδιές.
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Ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης τσίκνισε εθιμικά με μέλη και φίλους την
...Τσικνοπέμπτη στις εγκαταστάσεις του. Φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Την πίτα του συνδυασμού του “Βάρη, Νέα Εποχή“

έκοψε ο δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας την πε-

ρασμένη Παρασκευή στο κτήμα Λιάρου.

Η αίθουσα κατάμεστη, τα πλούσια φαγητά και η κα-

λή μουσική έδωσαν το στίγμα για να εξελιχθεί σε μια

βραδιά με πολύ κέφι και χορό.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο βουλευτής Βα-

σίλης Οικονόμου, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Παντε-

λής Ασπραδάκης και Μαίρη Φουρναράκη, εκπρόσω-

ποι τύπου και εκπρόσωποι φορέων.

Εκδήλωση με τη “ΒΑΡΗ - Νέα Εποχή” 

Αλησμόνητες μελωδίες στα Σπάτα

Γέμισε με μελωδίες η κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της πόλης μας «Χρή-

στος Μπέκας» το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παλιά αλησμόνητα πολυαγαπη-

μένα τραγούδια, παραδοσιακά από την Μακεδονία και δημιουργούς όπως ο Μ. Πλέσσας,

Μ. Χατζηδάκης,  Πρετεντέρης, Τραιφόρος κ.α.

Η μουσική αυτή βραδιά πλαισιώθηκε από μία ομάδα ταλαντούχων  νέων, στο τραγούδι η

συντοπίτισσά μας Γεωργία Ψαραδέλλη, στο πιάνο η Σοφία Τσόγκα, στο βιολοντσέλλο ο

Διονύσης Κοτταρίδης, χορός και χορογραφία από τη Σοφία Καλαμάκη.

Ο επικεφαλής της παράταξης και δήμαρχος Παναγιώτης Καπε-
τανέας κόβει την πίτα του συνδυασμού.

Πάνω οι εκδότες της εφημερί-
δας ΕΒΔΟΜΗ με τον δήμαρχο
Παν. Καπετανέα.

Πάνω δεξιά: το ζεύγος Χα-
τζηδαβιτίδη. Ο Τάσος Χατζη-
δαβιτίδης είναι αντιδήμαρχος
Βάρης.

Κάτω δεξιά: Ο Τάσος Βαγε-
νάς από δεξιά και η Αργυρώ
από αριστερά περικλείουν την
παρέα με το δήμαρχο.

Η αντιδήμαρχος Μαρία Γεμελιάρη σέρνει το χορό.



12 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Στη χώρα μας το όνειρο πολλών οικογενειών είναι μία θέση στο

Δημόσιο για τους ίδιους ή τα παιδιά τους.

Αλλοι το καταφέρνουν και άλλοι όχι βγαίνοντας τελικά τις πιο

πολλές φορές κερδισμένοι.

Το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Ελληνα έχει κάνει το θαύμα του

στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας καθώς το μεγαλύτερο μέ-

ρος του εθνικού μας εισοδήματος προέρχεται από εισοδήματα

ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Συχνά στην αγορά συναντάμε το φαινόμενο των οικογενειακών

επιχειρήσεων, όπου δηλαδή υπάρχει διάδοχος κατάσταση, η οποία

απασχολείται με το ίδιο αντικείμενο, γεγονός το οποίο είναι βασι-

κό για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις είτε ατομικές είτε με μορφή εταιρειών, έχουν ανά-

γκη τη ρευστότητα για κάλυψη υφισταμένων υποχρεώσεων, αγο-

ρών κλπ. Τη ρευστότητα αυτή την αντλούν από τις Τράπεζες, οι

οποίες γι’ αυτή την κατηγορία έχουν αναπτύξει ξεχωριστές διευ-

θύνσεις εξυπηρέτησης επαγγελματιών. Μέχρι σήμερα οι περισσό-

τεροι επαγγελματίες έβρισκαν χρήματα μέσω καταναλωτικών δα-

νείων, πιστωτικών καρτών, ή στην καλύτερη περίπτωση από κάποιο

στεγαστικό δάνειο άλλης χρήσης.

Οι τράπεζες έχουν φτιάξει προγράμματα για επιχειρήσεις, τα

οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης στα οποία ο πελάτης παίρνει το ποσό

που αιτείται χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά για τον προορι-

σμό των χρημάτων. Τα συγκεκριμένα δάνεια καλύπτουν διαρκείς

ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως μισθοδοσία, πληρωμή ΙΚΑ, πλη-

ρωμή φόρου κλπ.

Σ’ αυτή την κατηγορία χορηγήσεων υπάρχει η δυνατότητα  τόσο

τοκοχρεωλυτικών όσο και ανοιχτών δανείων.

Δάνεια αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού, όπου οι τράπεζες

χρηματοδοτούν την προμήθεια, ανανέωση ή αντικατάσταση του

εξοπλισμού μιας επιχείρησης, π.χ. ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο,

ένα καινούριο μηχάνημα, γραφεία, έπιπλα κλπ.

Επειδή οι ανάγκες σ’ αυτή την κατηγορία δανείων είναι εφάπαξ, ο

προγραμματισμός μιας τοκοχρεωλυτικής δόσης τις περισσότερες

φορές εξυπηρετεί καλύτερα τον πελάτη.

Δάνεια για αγορά ή κατασκευή επαγγελματικής στέγης. Εδώ χρη-

ματοδοτείται η ανάγκη στέγασης της κάθε επιχείρησης. Η μορφή

της χορήγησης μπορεί να είναι με εφάπαξ καταβολή του ποσού

του δανείου, όταν ο πελάτης αγοράζει τελειωμένο ακίνητο ή με

σταδιακές εκταμιεύσεις, όταν το ακίνητο είναι υπό κατασκευή.

Πολλές τράπεζες έχουν βγάλει κλαδικά προϊόντα χρηματοδότη-

σης επαγγελματιών. Π.χ. για γιατρούς, μηχανικούς, εργολάβους,

αρτοποιούς, αυτοκινητιστές κλπ.

Τα πλεονεκτήματα ενός επαγγελματικού δανείου είναι πάρα πολ-

λά καθώς η επιχείρηση μπορεί να πετύχει καλύτερες τιμές αν αγο-

ράζει μετρητοίς (χρησιμοποιώντας το κεφάλαιο κίνησης) να γλι-

τώνει το ενοίκιο εισπράττοντας ταυτόχρονα την υπεραξία του ακι-

νήτου, αν έχει αγοράσει επαγγελματική στέγη, και να έχει φορο-

απαλλαγές από τους τόκους του επαγγελματικού δανείου ή από

όλο το ποσό της δόσης μιας χρονομίσθωσης.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι επαγγελματικοί σύμβουλοι των τρα-

πεζών είναι οι πλέον ειδικοί να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερω-

τήματα που απασχολούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και με-

τά από συζήτηση μαζί τους να βρεθεί η λύση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, 

Πώς θα πληρώσουμε λιγότερα

“Τίποτα δεν
θα μείνει 

χωρίς 
έλεγχο”

δήλωσε ο Υφ. Ανάπτυξης

Γ. Βλάχος

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος παρέδω-

σε στον εισαγγελέα  Γ. Σα-

νιδά φάκελο με στοιχεία

για τη διακίνηση εισαγόμε-

νων οπωρολαχανικών. 

Ο Υφυπουργός δήλωσε, ότι

παρέδωσε στον εισαγγε-

λέα του Αρείου Πάγου φά-

κελο με τεκμηριωμένα

στοιχεία για ζητήματα που

αφορούν τις εισαγωγές

οπωρολαχανικών.  

Το μήνυμα είναι ένα. Τίπο-

τα δεν θα μείνει χωρίς

έλεγχο. Σε ότι αφορά το

Υπουργείο Ανάπτυξης οι

έλεγχοι θα συνεχιστούν

προς κάθε κατεύθυνση

προκειμένου ο καταναλω-

τής και η κοινωνία να νιώ-

σει ότι εμείς κάνουμε το

καθήκον μας και οι πολίτες

να απολαμβάνουν τις τιμές

που πρέπει.  

Σε κάθε περίπτωση επιση-

μαίνω ότι η διακίνηση των

οπωρολαχανικών υπόκειται

σε συγκεκριμένες αγορα-

νομικές διατάξεις. Οι έλεγ-

χοι θα συνεχιστούν και αυ-

τό είναι το μήνυμα προς

κάθε κατεύθυνση και  προς

χονδρέμπορους και προς

λιανέμπορους να αναλά-

βουν τις ευθύνες τους για-

τί τα πρόστιμα όπως γνωρί-

ζουν είναι μεγάλα.
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Οι Δήμοι όλης της Ελλάδας και της

Ανατολικής Αττικής, ενεργοποιήθηκαν

- αν και καθυστερημένα - για τη στήριξη

και την προώθηση του θεσμού των τοπι-

κών Συμβουλίων νέων. 

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία των Δή-

μων Παιανίας και Κερατέας, ο Δημοτι-

κός Σύμβουλος Παιανίας Κώστας

Μπουλμέτης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κερατέας  Σωτήρης Ιατρού διοργάνω-

σαν συνάντηση, στις 19 Φεβρουαρίου,

των εκπροσώπων των Δήμων και Κοινο-

τήτων της Ανατολικής Αττικής  στην

Παιανία, όπου αποφασίσθηκε να συμμε-

τάσχουν όλοι μαζί, σε μία κοινή προ-

σπάθεια ενημέρωσης για τα Τοπικά

Συμβούλια Νέων, και τις εκλογές τους

που θα διενεργηθούν  στις 30

Μαρτίου. 

Στη συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσω-

ποι των Δήμων Παιανίας, Κερατέας,

Μαραθώνα, Καλυβίων, Κορωπίου και

των Κοινοτήτων Κουβαρά και Σαρωνί-

δας ενώ εκλήθηκαν όλοι οι Δήμοι, και

αποφάσισαν η διεξαγωγή των εκλογών

να πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου,

ώστε να δοθεί περισσότερος

χρόνος στην ενημέρωση.

Να προωθηθεί η ιδέα της έκδοσης επι-

πλέον ενημερωτικού εντύπου, κοινού

για όλους τους Δήμους και Κοινότητες.

Να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ενη-

μέρωσης στους Δήμους Κερατέας, Παι-

ανίας, και Μαραθώνα. Στις εκδηλώσεις

θα συμμετάσχουν και οι Δήμοι Αναβύσ-

σου, Ραφήνας και οι Κοινότητες Πα-

λαιάς Φώκαιας και Γραμματικού. 

Η πρώτη ενημερωτική γίνεται στην Κε-

ρατέα, την ώρα που γράφονται αυτές οι

γραμμές (Παρασκευή, 29/2).

Ακολουθούν στο Μαραθώνα το Σάββα-

το, 1 Μαρτίου (Κεντρική Πλατεία), στις

18:00  όπου περίπτερο του Εθνικού

Συμβουλίου Νεολαίας, θα διαθέτει έντυ-

πο ενημερωτικό υλικό για τις εκλογές

των τοπικών συμβουλίων νέων και πα-

ράλληλα θα ενημερώνει για προγράμ-

ματα και δράσεις του Ε.ΣΥ.Ν (Εθνικού

Συμβουλίου Νεολαίας ) και της Γενικής

Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

Το λόγο θα πάρουν μέλη και εκπρόσω-

ποι του Ε.ΣΥ.Ν. και της Γενικής Γραμμα-

τείας Νέας Γενιάς.

Τέλος στην Παιανία την Κυριακή, 2

Μαρτίου (Κεντρική Πλατεία), ώρα

13:00, θα πραγματοποιηθεί συναυλία,

και οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να

προμηθευτούν έντυπο ενημερωτικό υλι-

κό. 

Στην Παλλήνη, ο Δήμαρχος Σπ. Κωνστα-

ντάς και το Δημοτικό Συμβούλιο, προ-

σκαλούν τους νέους και τις νέες να εγ-

γραφούν στο Μητρώο και να συμμετά-

σχουν στις εκλογές. Πληροφορίες στην

Βάνα Παπακώστα (Γραμματέα του Δημο-

τικού Συμβουλίου, τηλ. Επικοινωνίας:

210 6600764.)

Στη Βάρη υπεύθυνη είναι η Κ.Μποζιάρη. 

Στην Παλλήνη έχει αναλάβει η Αγνή

Παύλου.

Στη Βουλιαγμένη ο Ι. Κυριακόπουλος (ο

νεότερος δημοτικός σύμβουλος) και οι

εκλογές θα γίνουν 29 & 30/3.

Στη Βούλα υπεύθυνος είναι ο Ανδρέας

Κάσδαγλης. Δεν έχουν συνεδριάσει για

ημερομηνία εκλογών.

Στο Δήμο Κερατέας υπεύθυνος του προ-

γράμματος είναι ο Σωτήρης Ιατρού.

Στο Κορωπί, αρμόδιοι για τις αιτήσεις,

είναι οι Στ. Μπότου και Μαρία Κατσίκη

210-6026275-6628403.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και αο-

γευματινές ώρες  6μμ έως 8μμ στο ΚΕΠ

Κορωπίου. Ενώ στο Δήμο Παιανίας έχει

αναλάβει ο Κώστας Μπουλμέτης.

Για γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να απευθύνονται στο τη-

λέφωνo 1528, στον δικτυακό τόπο  www.
tosyn.gr αλλά και στο τηλέφωνο του Δη-

μαρχείου της περιοχής τους. 

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ
Προσπάθεια σύστασής τους από 

τους Δήμους της Ανατ. Αττικής

Απαραίτητες ενέργειες για

τη συμμετοχή 

στη διαδικασία εκλογής 

Η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος

για την συμμετοχή στα τοπικά Συμβού-

λια νέων, είναι απλή και έχει ξεκινήσει

σχεδόν σε όλους τους δήμους της Ανα-

τολικής Αττικής. 

Στο Δήμο που είναι εγγεγραμμένος. ως

δημότης, ο εκάστοτε νέος ηλικίας 15

έως 28 ετών, μπορεί να καταθέσει μέχρι

τις 7 Μαρτίου αίτηση για να συμπεριλη-

φθεί στο μητρώο των νέων. Απ’ αυτούς

όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψη-

φιότητα μπορούν να το κάνουν μέχρι και

5 ημέρες πριν τις εκλογές με ενυπόγρα-

φη γραπτή δήλωση. 

Γίνεται η ανάρτηση των υποψηφίων στο

Δημαρχείο και προς το τέλος του Μάρτη

(σε άλλους δήμους 29/3 σε άλλους 30/3)

θα γίνουν οι εκλογές με όλες τις δημο-

κρατικές διαδικασίες. Η εκλογή των με-

λών του Τοπικού Συμβουλίου γίνεται με

ενιαίο ψηφοδέλτιο, χωρίς δηλαδή διά-

σπαση με ξεχωριστές παρατάξεις. Τα

Τοπικά Συμβούλια (ΤΟΣΥΝ) έρχονται για

να εκφράσουν όλους τους νέους και όχι

τα κόμματα και τις παρατάξεις.

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ αν θα υπάρξει ανταπό-

κριση απ’ την νεολαία σε τόσο μικρό

χρονικό διάστημα που άφησαν οι Δημο-

τικοί άρχοντες για την ενημέρωση και κι-

νητοποίηση της νεολαίας. 

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό

το τόσο καινούργιο εγχείρημα που δίνει

την δυνατότητα στους νέους να συμμε-

τέχουν στη δημόσια ζωή, γίνεται για

πρώτη φορά στην Ελλάδα και οτιδήποτε

καινούργιο απαιτεί χρόνο για να αφομοι-

ωθεί και να συνειδητοποιηθεί όταν μάλι-

στα όλο και περισσότερο τα τελευταία

χρόνια τα γκάλοπ «φωνάζουν» ότι η νε-

ολαία απομακρύνεται από την πολιτική. 

Η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή, το μόνο

που μένει είναι να δούμε πώς θα προ-

σαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα.

Ένα άλλο σημείο που παρατηρώ, είναι τα

όρια ηλικίας. Δικαίωμα έχουν, λέει η νο-

μοθετική ρύθμιση, όσοι είναι από 15 έως

28 ετών. Μα ένας 26άρης, 27άρης,

28άρης, δεν μπορεί να έχει δυναμική πα-

ρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο ενός

Δήμου.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας

27άρης θα ήταν πιο παραγωγικός και

αξιοποιήσιμος στο Δημοτικό Συμβούλιο

της περιοχής παρά στο συμβούλιο των

νέων. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύντομο Ιστορικό για

τη θεσμοθέτηση 

των τοπικών Συμβουλίων Νέων

Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων)

συστάθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για πρώτη φορά

το 1997 σε κάποιους δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα. Η χρονι-

κή περίοδος που μεσολάβησε μέχρι σήμερα έδειξε την αναγκαιότητα ενίσχυσης και θε-

σμοθέτησης αυτής της πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νομοθετική ρύθμι-

ση (Φεβρουάριος 2006) για τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

(Δημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων) σε όλους τους Δήμους, Κοι-

νότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. 

Ο θεσμός αυτός εξασφαλίζει στους νέους, ηλικίας από 15 - 28 ετών, που είναι 

εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, 

τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά. 

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δημιουργήσθηκαν για να παρέχουν τη δυνατότητα στους

νέους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, ενώ συ-

ντελούν και στην αντιμετώπιση του χάσματος των γενεών, αφού φερνουν σε επα-

φή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές - εκλεγμένες αρχές και τους 

επίσημους τοπικούς φορείς. 

Όλα τα Τοπικά Συμβούλια Νέων θα συνεργάζονται σε εθνικό και ευρω-

παϊκό επίπεδο. Τέλος, προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση

Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων, καθώς και η εκπροσώπηση

των Δημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβου-

λίων Νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Εθνική

Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων νέων. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΗΓΟΥΝ

ΣΤΙΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική κατανομή των

θέσεων των νηπίων στα νηπιαγωγεία και ορθός προ-

γραμματισμός για την πλήρη απορρόφησή τους την επό-

μενη σχολική χρονιά, παρακαλούνται οι γονείς των

οποίων τα νήπια συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών στις 31

Δεκεμβρίου 2008 να επικοινωνήσουν  με τις/τους Προϊ-

σταμένες/ους των  νηπιαγωγείων  της περιοχής τους

από 11 Φεβρουαρίου μέχρι 3 Μαρτίου για προεγγραφή-

δήλωση ενδιαφέροντος.

Οι εγγραφές θα γίνουν από 1 έως 21 Ιουνίου του 2008.

Ο
δεκαεξάχρονος Γεωργιανός έδει-

χνε να βρίσκεται στον κόσμο του,

έτσι όπως τριγυρνούσε άσκοπα στο

προαύλιο του Γυμνασίου. Μέσα συνε-

δρίαζε η μεικτή επιτροπή σοφών αποτε-

λούμενη από καθηγητές και μέλη του

συλλόγου γονέων. Θα αποφάσιζαν για

την τύχη του ταραξία. Γιατί ο μικρός Γε-

ωργιανός είναι ταραξίας. Δεν μπαίνει

εδώ και καιρό στην τάξη, αφού έχει μεί-

νει τρία χρόνια στην πρώτη Γυμνασίου

και την έχει βαρεθεί, πειράζει τ’ άλλα

παιδιά και άλλα.

Η απόφαση ήταν καταδικαστική. Το “ερί-

φιο” έπρεπε ν’ αλλάξει “σχολικό περι-

βάλλον”, με την κομψευόμενη έκφραση.

Τρία χρόνια στην ίδια τάξη, τρία χαμένα

χρόνια στην πιο τρυφερή ηλικία από τα

δώδεκά του. Τρία χρόνια δεν βρέθηκε

ένας καθηγητής  να πλησιάσει αυτό το

παιδί,  σαν φίλος, σαν πατέρας ή μάνα,

να καλοπιάσει το αγρίμι, να το ημερέ-

ψει. 

Στην τάξη μέσα - και κατόπιν οδηγιών

του Υπουργείου - βγάζουν λόγους για

να καταπολεμήσουν τον υποτιθέμενο

ρατσισμό των Ελλήνων, μόνο στα λόγια.

Θ’ αλλάξει «σχολικό περιβάλλον» ο μι-

κρός Γεωργιανός. Και στο νέο του σχο-

λείο θα φτάσει πριν από αυτόν ο φάκελ-

λός του· έτσι οι καθηγητές θα τον περι-

μένουν στη ...γωνία. Ο ίδιος έξω από τα

νερά του θα γίνει ακόμα πιο σκληρός,

πιο επιθετικός, πιο αρνητικός. 

Οι ...ιεροεξεταστές ίσως δεν κατάλαβαν

ότι με την απόφασή τους άνοιξαν την

πόρτα για το αναμορφωτήριο με τη γνω-

στή συνέχεια και τη μοιραία κατάληξη.

Ο δάσκαλος κι η δασκάλα, πρέπει νά

‘ναι δεύτερος πατέρας και μάνα για τους

μαθητές. Κι ένας σωστός γονιός δεν

διώχνει ποτέ το παιδί του. Ο μικρός

αντάρτης κατεβάζει το κεφάλι και σ’

ακούει όταν του μιλάς σωστά. Και σ’

απαντά με σεβασμό όταν τον ρωτάς.

Μέσα από την κρούστα, υπάρχει ευαι-

σθησία.

Μήπως δεν του μίλησαν ποτέ σωστά.

Μήπως βρέθηκε μπροστά στο “δε βαριέ-

σαι” κάποιου “επαγγελματία” εκπαιδευ-

τικού. Κανείς προφανώς δεν  χάλασε τη

ζαχαρένια του. Αλλά ο δάσκαλος πρέπει

να τη χαλάει τη ζαχαρένια του αλλιώς

δεν κάνει για δάσκαλος. Παιδαγωγός

και θεράπων ψυχών πρέπει νά ‘ναι πρω-

τίστως κι ύστερα μεταλαμπαδευτής

γνώσεων. 

Ας τον άφηναν τον μικρό, έστω να τρι-

γυρνά ασκόπως στο προαύλιο. Γιατί τώ-

ρα κινδυνεύει να τριγυρνά σκοπίμως κά-

που αλλού και να καταλήξει στο μεγάλο

σχολείο που λέγεται «στενή». Και κύρι-

οι και απόλυτα υπεύθυνοι θα είναι αυτοί

που τον οδήγησαν εκεί, με τον υπερ-

βάλλοντα τυπολατρικό ζήλο.

Η αδυναμία του κράτους να  αντιμε-

τωπίσει τα ευαίσθητα προβλήματα που

δημιουργούνται από τους μετανάστες

και που οι ίδιοι βιώνουν,   δεν είναι πρό-

βλημα του μικρού Γεωργιανού. Εφόσον

άνοιξε τα σύνορά του και τους δέχθηκε,

ανάλαβε και την υποχρέωση απέναντί

τους.

Όταν πήγαν οι Έλληνες μετανάστες στη

Γερμανία, τα παιδιά τους παρακολούθη-

σαν υποχρεωτικά μαθήματα σε σχολεία

προπαρασκευής και ύστερα κάθησαν

στα ίδια θρανία με τα Γερμανάκια. 

Ο πατέρας του μικρού Γεωργιανού δου-

λεύει σαν το σκυλί σε βενζινάδικο για

να τον αναθρέψει και μάλιστα χωρίς την

παρουσία της μάνας. Γέρασε σε μια

στιγμή, όταν τον φώναξαν να του ανα-

κοινώσουν την απόφαση που πήραν οι

“ιεροεξεταστές” για το παιδί του. 

Το Γυμνάσιο συστεγάζεται με το Δημο-

τικό. Εδώ και χρόνια μιά Δασκάλα κάθε-

ται μιά και δυό ώρες μετά το σχόλασμα

και παραδίδει αμισθί ενισχυτική διδα-

σκαλία σε αλλοδαπούς μαθητές. Το

αλάτι της γης. Η άλλη όψη του Έλληνα

δασκάλου. Του κακοπληρωμένου και συ-

νειδητά υποβαθμισμένου παμμέγιστου

στυλοβάτη της κοινωνίας και του

Έθνους μας.

Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο νοτί-

ου, ειδυλλιακού και πανάκριβου προα-

στείου. Με πάμφθηνες όπως αποδει-

κνύεται ευαισθησίες, της οκάς. 

Εμείς δεν δημοσιοποιούμε αυτή την ώρα

το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, αλ-

λά και το Σύλλογο που συμμετείχε. Αντί-

θετα θα δώσουμε μιάν ευκαιρία να το

ξανασκεφθούν και να επανορθώσουν το

έγκλημα που διέπραξαν, απέναντι σε

ένα παιδί και έναν αυριανό προβληματι-

κό πολίτη. 

Αλλως θα τους παραδώσουμε στην

κρίση των πολιτών.

Αννα Μπουζιάνη 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Εκφράζω τις πιο θερμές

μου ευχαριστίες, στα

Μέλη και τους Φίλους

του  ΠΑΣΟΚ / ΒΑΡΗΣ,

που με τίμησαν με τη

ψήφος τους στις εκλο-

γές της 24ης Φεβρουα-

ρίου, που έγιναν για την

ανάδειξη συνέδρων του

8ου Συνεδρίου του Κι-

νήματός μας και υπό-

σχομαι να τιμήσω την

εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Βασίλης Σιαμέτης

Μέλος του ΠΑΣΟΚ

Τα προγράμματα επιμόρφωσης απευθύνονται σε όλους

τους ενήλικες και προσφέρονται δωρεάν από τα Κέντρα

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.),που είναι δομές της Γενι-

κής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και

προσφέρουν δια βίου μάθηση σε όλη τη χώρα. Η λειτουρ-

γία τους υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων. Εντάσσονται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του Υπουργείου Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2.β)

και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-

κό Κοινωνικό Ταμείο).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ευαισθητοποιημένος στη διαρκή

ενημέρωση και επιμόρφωση των δημοτών, εγκαινιάζει για

την τρέχουσα χρονική περίοδο, εκείνα τα εκπαιδευτικά

προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον και την περι-

φερειακή ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να

δηλώσουν συμμετοχή στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου,

στους παρακάτω τρεις τομείς, διάρκειας 25 ωρών ο καθέ-

νας:

Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του

• πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον

• εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές

• πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων

Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη
• συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας • μείωση κατανά-

λωσης ενέργειας και ορθολογική χρήση • δυνατότητες εγκατά-

στασης μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων και Υγρών

Αποβλήτων
• χαρακτηριστικά στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων •

ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλω-

σης υλικών • μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης στερεών απορ-

ριμμάτων και υγρών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον • τρόποι

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από

τα απόβλητα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στο Δήμο Μαρκοπούλου τηλ.

22990 20121 και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατ.

Αττικής στο τηλ. 210 6664788.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά στη Βουλιαγμένη

Στα πλαίσια της 1ης Πανελλαδικής  Σύσκεψης ο  ΣΥΡΙΖΑ

μεγαλώνει,  οραματίζεται,  οργανώνεται και συζητά την

Πέμπτη 6 Μάρτη και ώρα 7.30 μμ. στο Ακουα Μαρίνα,

πλατεία Βουλιαγμένης, epohi@otenet. για πολιτικά, κοινω-

νικά και οικολογικά προβλήματα.

Απευθύνει  κ ά λ ε σ μ α  σε ανοιχτή σύσκεψη στον κόσμο

της Αριστεράς και σε όλους τους πολίτες. 

Τοπική επιτροπή Νότιας Α.Αττικής 

(Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Κορωπί)

Εκπρόσωποι Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ

Βούλας και Βάρης

Εκπρόσωποι για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ από τη Δη-

μοτική Οργάνωση Βάρης εξελέγησαν οι: Νίκος Κου-

ρουνάκος, Βασίλης Σιαμέτης, Παπά Μόνικα, Βασιλ.

Ριζάκη.

Από τη Δημοτική οργάνωση Βούλας εξελέγησαν οι:

Γεώργιος Πανταζής, Ειρήνη Διακομιχάλη, Ιωάννης

Σκουμπούρης, Ασπασία Φιλιππίδου, Μαρία Σκαρβε-

λάκη-Λουδάρου, Αχιλέας Παπαγεωργίου, Ευστά-

θιος Πάντος, Φανή Φραγκοδημητροπουλου-Αγγελί-

δου και Κων/να Χαλόφτη.

...Στα δύσκολα κρινόμαστε

Νέα Διοίκηση

στον Σύλλογο

“Εξοχή”

Μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού

Συμβουλίου, που έγιναν στις 10 Φε-

βρουαρίου και την αθρώα προσέλευ-

ση μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜ.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΡΑΠΑΖΙΔΗ ΒΑΣΩ, Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕ-

ΑΣ

ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΤΕΣΗ, ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΖΑΓΚΛΗ –

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΓΙΩ-

ΤΑ.
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Προς τους Υπουργούς Οικονο-

μίας & Οικονομικών, Πολιτισμού

και Δικαιοσύνης  απευθύνουν

ερώτηση 22 βουλευτές ελληνικού

κατηγορώντας: «για ύποπτες αυ-

θαρεσίες του   Χατζηεμμανουήλ

στην ΟΠΑΠ ΑΕ, εκλεκτού

GOLDEN BOY του “Συστήματος

Καραμανλή”, για άλλη μια φορά

εκφράζονται μέσα από την σκόπι-

μη κατάργηση της Νομικής Υπη-

ρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την:

(α) ύποπτη οικιοθελή αποχώρηση

του επικεφαλής της Νομικής

Υπηρεσίας, με ιδιωτικό συμφωνη-

τικό, με ρήτρες εχεμύθειας για

την καταβολή σε αυτόν ποσού 1,5

εκ. ευρώ, και 

(β) την αυθαίρετη πρόσληψη, με

παχυλές αμοιβές, στη θέση του

καταργηθέντος πολυμελούς ορ-

γάνου (Νομική Υπηρεσία), ενός

και μόνο δικηγόρου - στην νεοσύ-

στατη, αλλά μη προβλεπόμενη

στις διατάξεις του Οργανισμού,

θέση Νομικού Συμβούλου Διοίκη-

σης – ο οποίος είναι ταυτόχρονα

και αμειβόμενο μέλος του Δ.Σ.

της ΟΠΑΠ Α.Ε., άρα και ελέγχων

και ελεγχόμενος»

Στα χνάρια της «Ζαχοπούλειας γα-

λάζιας διαχείρισης» της δημόσιας

εξουσίας, η  νέα διορισμένη από

την Κυβέρνηση Διοίκηση της

ΟΠΑΠ Α.Ε., με επικεφαλής  τον κ.

Χατζηεμμανουήλ, προβαίνει σε μια

πρωτοφανή απόφαση κατάργησης

ολόκληρης της Νομικής Υπηρε-

σίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., μια απόφαση

που ελήφθη στις 21 Νοεμβρίου

2007 και που, αφού κρίνει ανεπαρ-

κή μια Νομική Υπηρεσία που λει-

τουργούσε απρόσκοπτα για δεκαε-

τίες χωρίς να έχουν διαπιστωθεί

προβλήματα, μεταβιβάζει το σύνο-

λο των εξουσιών νομικού ελέγχου

και των αρμοδιοτήτων ενός πολυ-

μελούς οργάνου σε ένα και μόνο

πρόσωπο! Το πρόσωπο αυτό τοπο-

θετείται στην πανίσχυρη θέση του

Νομικού Συμβούλου Διοίκησης, η

οποία συστάθηκε με την ίδια από-

φαση, παρά το γεγονός ότι καμία

κανονιστική διάταξη που αφορά τη

λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν

αναφερόταν σε τέτοια θεσμοθετη-

μένη θέση για τα νομικά θέματα

του Οργανισμού! Στη θέση λοιπόν

αυτήν τοποθετήθηκε το εκτελεστι-

κό μέλος του Δ.Σ.  Δημήτριος Πα-

ναγέας, στέλεχος της Κυβερνώ-

σας παράταξης και προσωπικός φί-

λος του εκλεκτού του Πρωθυπουρ-

γού κ. Χατζηεμμανουήλ, συνεργά-

της του και από τα Ολυμπιακά Ακί-

νητα. Ο νέος Νομικός Σύμβουλος

Διοίκησης αποφασίστηκε να δια-

τηρήσει και τα καθήκοντά του ως

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κα-

θώς και την σχετική αμοιβή που

προστίθεται στα 8.000 ευρώ, με

πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών

του εισφορών που θα λαμβάνει το

εν λόγω πρόσωπο από την ΟΠΑΠ

Α.Ε., αυξάνοντας τις συνολικές

μηνιαίες του αποδοχές στο παχυ-

λό ποσό των τουλάχιστον 10.000

ευρώ το μήνα.  

Ανεξάρτητα από τα όποια προσό-

ντα του νέου Νομικού Συμβούλου

Διοίκησης, η κατάργηση ενός πο-

λυμελούς οργάνου και η αντικατά-

στασή του από ένα μονομελές,

που δεν προβλεπόταν καταστατικά

και επιπλέον γίνεται με απευθείας

διορισμό από τη Διοίκηση, προ-

βληματίζει ως προς τη διασφάλιση

των εγγυήσεων διαφάνειας. 

Ερωτηματικά που ενισχύονται από

τις πληροφορίες μας, ότι προκει-

μένου να καμφθούν οι αντιδρά-

σεις άλλου ισχυρού κομματικού

στελέχους σας, του Προϊσταμέ-

νου της Νομικής Υπηρεσίας της

ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις μεθοδεύσεις

του κ. Χατζηεμμανουήλ, ο Πρόε-

δρος προέβη σε δύο κατευναστι-

κές διαδοχικές αποφάσεις:

(α) τροποποίησε εκ των υστέρων

την απόφαση κατάργησης της Νο-

μικής Υπηρεσίας, αφαιρώντας τον

χαρακτηρισμό «ανεπαρκής», γε-

γονός που αφήνει αναπάντητο το

ερώτημα γιατί τελικά καταργήθηκε

αφού δεν ήταν ανεπαρκής.

(β) υπέγραψε με την έγκριση του

Δ.Σ., στις 27.12.07, ιδιωτικό συμ-

φωνητικό οικειοθελούς αποχώρη-

σης, για την οποία παρότι είναι οι-

κειοθελής, θα προσπορίσει στον

αποχωρόντα Προϊστάμενο της κα-

ταργηθείσας Νομικής Υπηρεσίας

της ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους 1,5 εκ.

ευρώ! Ο εν λόγω Προϊστάμενος

και υψηλό στέλεχος της ΝΔ, συν-

δικαλιστής δικηγόρος, λαμβάνει

ένα υπέρογκο ποσό, δημοσίου ου-

σιαστικά χρήματος, ενώ φεύγει οι-

κειοθελώς… Η συναλλαγή αυτή

μεταξύ δύο «εκλεκτών» της παρά-

ταξης της Ν.Δ. στις πλάτες τις

ΟΠΑΠ Α.Ε., εξασφαλίζεται με την

ρήτρα εχεμύθειας που ενυπόγρα-

φα συμφωνήθηκε και που ενισχύει

την εντύπωση των εν κρυπτώ

αδιαφανών μεθοδεύσεων κατα-

σπατάλησης δημοσίου χρήματος! 

Κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί

όχι μόνο η σκοπιμότητα, αλλά και

η νομιμότητα της «εχέμυθης» αυ-

τής συναλλαγής, που έγινε με ευ-

θύνη του Προέδρου κ. Χατζηεμμα-

νουήλ, ο οποίος αυθαίρετα μοιρά-

ζει χρήματα του Ελληνικού λαού

ανάλογα με τις διαθέσεις του,

όπως συνέβη και στην περίπτωση

του αποχωρήσαντος πρώην Διευ-

θύνοντος Συμβούλου κ. Νειάδα. 

Δυστυχώς, φαίνεται πως μία ακό-

μα «γαλάζια» παρέα αποκτά υπε-

ρεξουσίες στην ΟΠΑΠ Α.Ε., μια

εταιρεία με δημόσιο χαρακτήρα,

που ανήκει στον Ελληνικό Λαό και

που από την πρώτη μέρα ο εκλε-

κτός του Πρωθυπουργού κ. Χατζη-

εμμανουήλ προσπαθεί να μετατρέ-

ψει σε ιδιωτικό φιλοκυβερνητικό

φέουδο*. Προκειμένου δε να απο-

φεύγει τον ενοχλητικό για τις «γα-

λάζιες» αδιαφανείς μεθοδεύσεις

του έλεγχο της λαϊκής αντιπροσω-

πείας, ο  Χατζηεμμανουήλ δεν δι-

στάζει να υποστηρίζει με  πρωτο-

φανή ανευθυνότητα τον δήθεν

ιδιωτικό χαρακτήρα του Οργανι-

σμού, παραβλέποντας το γεγονός

ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο, αποτελώντας πε-

ριουσία των Ελλήνων πολιτών.

Με δεδομένο, το δημόσιο χαρα-

κτήρα της ΟΠΑΠ Α.Ε., που είναι

άλλωστε και προϋπόθεση της δια-

τήρησης του μονοπωλίου της, το

Υπουργείο σας, οφείλει να εγκα-

λέσει τη «γαλάζια» διορισμένη δι-

οίκηση του Οργανισμού, προκειμέ-

νου να απαντήσει στη Βουλή για

τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δη-

μόσια εξουσία της, αλλά και για

τους λόγους για τους οποίους

αποφάσισε να καταργήσει ένα πο-

λυμελές όργανο που επί δεκαετίες

λειτουργούσε απρόσκοπτα, προ-

κειμένου να αναθέσει σε έναν και

μόνο εκλεκτό του Προέδρου κ. Χα-

τζηεμμανουήλ, το σύνολο του νο-

μικού ελέγχου και των νευραλγι-

κών αρμοδιοτήτων που αυτός συ-

νεπάγεται. 

Μετά τα παραπάνω ερωτούν μετα-

ξύ άλλων:

– Για ποιους λόγους καταργήθηκε

ολόκληρη η Νομική Υπηρεσία του

Οργανισμού; 

– Τελικά ήταν ή δεν ήταν «ανε-

παρκής» η Νομική Υπηρεσία; Πώς

είναι δυνατόν να καταργείται ως

«ανεπαρκής» από τη διορισμένη

Διοίκηση και κατόπιν πιέσεων άλ-

λου στελέχους της παράταξής σας

η Διοίκηση με τροποποιητική από-

φαση να αφαιρεί τον χαρακτηρι-

σμό «ανεπαρκής», αλλά να διατη-

ρεί την κατάργηση; Πώς κρίνει το

Υπουργείο σας με αυτά τα δεδο-

μένα τη σοβαρότητα της Διοίκη-

σης;  

– Και αφού καταργήθηκε ως μη

αποτελεσματική η Νομική Υπηρε-

σία, με ποια λογική ο κ. Χατζηεμ-

μανουήλ προχώρησε στην απονο-

μή υπέρογκου ποσού - δώρου

ύψους 1,5 εκ. ευρώ, στον οικιοθε-

λώς αποχωρήσαντα Προϊστάμενο

μιας …μη αποτελεσματικής υπη-

ρεσίας;

 – Σε ποια λογική και νομική βάση ο

κ. Χατζηεμμανουήλ για δεύτερη

φορά επιλέγει να αποζημιώσει με

υπέρογκα ποσά πρόσωπα που πα-

ραιτούνται ή απομακρύνονται οι-

κιοθελώς; Είναι δυνατόν με ιδιωτι-

κά συμφωνητικά και ρήτρες εχεμύ-

θειας να διατίθενται εκατ. ευρώ

δημοσίου χρήματος συνοπτικά και

εν κρυπτώ από τον κ. Χατζηεμμα-

νουήλ, για τον κατευνασμό άλλων

στελεχών της παράταξής σας; Για-

τί δεν έγινε με διαφάνεια η όλη

διαδικασία, ώστε να μην υπάρχουν

υπόνοιες υπόγειων συναλλαγών;

– Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο κ.

Παναγέας στη θέση του Νομικού

Συμβούλου Διοίκησης. Και γιατί

διατηρεί παράλληλα καθήκοντα και

στο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., γεγονός

που σε συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις θα τον καθιστά και ελέγχοντα

και ελεγχόμενο; 

– Γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση σε

αντίθεση με τις καταστατικές δια-

τάξεις του Οργανισμού, που τις

νομικές υπηρεσίες του Οργανι-

σμού τις αναθέτουν σε Νομική

Υπηρεσία και δεν προβλέπουν

πουθενά Νομικό Σύμβουλο, ανάμε-

σα στους απλούς Συμβούλους, της

Διοίκησης; Γιατί η αναγκαία τροπο-

ποίηση του Εσωτερικού Κανονι-

σμού Λειτουργίας δεν έγινε από

τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου

μία τέτοια ουσιαστική τροποποίη-

ση να τεθεί στον έλεγχο των μετό-

χων; 

– Αληθεύει ότι ο κ. Χατζηεμμανου-

ήλ εφάρμοσε ακριβώς την ίδια τα-

κτική για να προσλάβει τον κ. Πα-

ναγέα στα Ολυμπιακά Ακίνητα; 

–  Αντιλαμβάνεσθε την έννοια της

διάκρισης των αρμοδιοτήτων και

το γεγονός ότι αυτή η διάκριση

αποτελεί προϋπόθεση της διαφά-

νειας και των εχεγγύων αντικειμε-

νικότητας και υπευθυνότητας κά-

θε αποφασιστικού οργάνου; Αν

ναι, γιατί την αγνοείται επιδεικτικά

και επιμένετε να δημιουργείται

εστίες αδιαφανούς υπερεξουσίας

σε τομείς και οργανισμούς, που

διαχειρίζονται τεράστια ποσά δη-

μοσίου χρήματος;

– Δεν διδάχθηκε τίποτα η Κυβέρ-

νησή σας; Είναι τελικά συνειδητή

για την Κυβέρνησή σας η δημιουρ-

γία «γαλάζιων ανεξέλεγκτων αρ-

χόντων» σε κάθε τομέα της δημό-

σιας λειτουργίας;

– Τελικά, όταν ο Πρωθυπουργός

σας εξακολουθεί να μιλά για δια-

φάνεια και μηδενική ανοχή στη

διαφθορά, τα στελέχη της Κυβέρ-

νησής σας τον αγνοούν επιδεικτι-

κά ή απλώς γνωρίζουν, βλέποντας

και τις εξελίξεις στην υπόθεση του

Πρωθυπουργικού «εκλεκτού» κ.

Ζαχόπουλου, ότι τέτοιες βαρύ-

γδουπες δηλώσεις στερούνται ει-

λικρίνειας και ουσίας και δεν τους

δεσμεύουν, καθώς είναι μέρος των

επικοινωνιακών υποκριτικών παι-

χνιδιών της παράταξής σας, με θύ-

μα τον Ελληνικό λαό;

«Υποπτες αυθαιρεσίες στην ΟΠΑΠ Α.Ε.”
Κατάργηση της Νομικής Υπηρεσίας του!

Οι ερωτώντες Βουλευτές είναι: Χρήστος Αηδόνης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Δημήτρης Λιντζέρης,
Σοφία Σακοράφα, Γρηγόρης Νιώτης, Μάρκος Μπόλαρης, Χρύσα Αράπογλου, Μιχάλης Παντού-
λας, Γιάννης Δριβελέγκας, Γιάννης Αμοιρίδης, Δημήτρης Τσιρώνης, Βαγγέλης Παπαχρήστος,
Χρήστος Χάιδος, Δημήτρης Βαρβαρίγος, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Θάνος Μωραΐτης, Αικατερίνη
Περλεπέ – Σηφουνάκη, Τάκης Ρήγας, Δημήτρης Κουσελάς, Στρατάκης Μανώλης, Κεγκέρογλου
Βασίλης, Σκουλάς Γιάννης

Καταργήθηκε ως «ανεπαρκής» η Νομική Υπηρεσία,

με απονομή δώρου στον προϊστάμενό της 1,5 εκ. € 
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 2, ΤΕΤΑΡΤΗ 5 & ΣΑΒΒΑΤΟ 8/3

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

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. 6944358877

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη πρωϊνή απασχόληση,

για προώθηση προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, στα

Νότια Προάστια, με άριστες επικοινωνιακές ικανότη-

τες. Η εταιρία παρέχει εξαιρετικό εργασιακό περι-

βάλλον σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, Σταθερό

Μισθό + BONUS, Εκπαίδευση, Ασφάλιση ΙΚΑ, Άμεση

Πρόσληψη. Τηλ: 210-6770523 FAX : 210-6770526,

Υπεύθυνη: Κα Χριστοπούλου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ

Πώς αμοίβεται η Καθαρή Δευτέρα

Η Καθαρή Δευτέρα φέτος είναι στις 10 Μαρτίου. Δεν θεωρείται εξαιρέσιμη

εορτή για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και συνεπώς είναι γι’ αυτούς

εργάσιμη ημέρα. Ετσι κατά την ημέρα αυτή επιτρέπεται η λειτουργία των

ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη και

δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή. Ετσι λοιπόν: 

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομί-

σθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη

προσαύξηση, αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν κα-

μία άλλη αμοιβή πέραν του κανονικού τους.

Μπορεί όμως η παραπάνω εορτή α) να έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αρ-

γίας με συλλογική σύμβαση επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό,

με ατομική σύμβαση εργασίας ή τέλος με έθιμο, οπότε οι μισθωτοί δικαιού-

νται κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς καμία πρό-

σθετη αμοιβή και β) να περιλαμβάνεται σε ΣΣΕ ή ΔΑ όρος για την καταβο-

λή προσαύξησης 75%, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση οι μισθωτοί που υπά-

γονται σ’ αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση.
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Για το λόγο αυτό δίκαια η Ρο-

μποτική Χειρουργική, χαρακτη-

ρίζεται από τους επιστήμονες

ως «χειρουργική του μέλλο-

ντος» καθώς ήδη παρουσιάζει

αλματώδη  ανάπτυξη  λόγω των

πολλών πλεονεκτημάτων που

προσφέρει στους ασθενείς.  

Εντυπωσιακή είναι και η εφαρ-

μογή της στη χώρα μας, που μέ-

σα   σε ενάμισι χρόνο έχουν

πραγματοποιηθεί περισσότερες

από 250 εγχειρήσεις, μόνο σε

δύο νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ

μέσα στο 2008 αναμένεται να

αρχίσουν επεμβάσεις και σε άλ-

λα νοσοκομεία.

«Δίκαια χαρακτηρίζεται ως “χει-
ρουργική του μέλλοντος” καθώς
η εξέλιξη της τεχνολογίας  θα
της δώσει απίστευτες δυνατό-
τητες» τόνισε  ο Επίκουρος Κα-

θηγητής Χειρουργικής Κωνστα-

ντίνος Κωνσταντινίδης, Πρόε-

δρος της Ελληνικής Επιστημο-

νικής Εταιρείας Ρομποτικής

Χειρουργικής (Ε.Ε.Ε.Ρ.Χ.).

Μεταξύ άλλων ο καθηγητής εί-

πε ότι «η αλματώδης ανάπτυξη

της Ρομποτικής Χειρουργικής,

κατά κύριο λόγο οφείλεται στο

ότι προσφέρει πολλαπλά οφέλη

στους ασθενείς αλλά και στους

γιατρούς, έναντι της κλασικής

και ενδοσκοπικής χειρουργικής.

Και στο γεγονός πως καθημερι-

νά αυξάνονται οι ήδη πολυάριθ-

μες εφαρμογές της  στην καρ-

διοχειρουργική, στη θωρακοχει-

ρουργική, στη γενική χειρουργι-

κή, στην ουρολογία, στη γυναι-

κολογία, τη παιδοχειρουργική

και ωτορινολαριγγολογία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που

παρουσίασαν ο Κ. Κωνσταντινί-

δης και τα μέλη του Δ.Σ της Ελ-

ληνικής Επιστημονικής Εταιρεί-

ας Ρομποτικής Χειρουργικής,

στα οκτώ χρόνια που εφαρμόζε-

ται έχουν πραγματοποιηθεί πά-

νω από 15.000 επεμβάσεις  με

το ρομποτικό χειρουργικό σύ-

στημα DaVinci της Intuitive

Surgical. Παράλληλα καθημερι-

νά εκατοντάδες ασθενείς φαί-

νεται ότι την προτιμούν όταν

πληροφορούνται τα οφέλη και

την ασφάλεια που προσφέρει.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Ρο-

μποτική Χειρουργική υπερτε-

ρούσε της λαπαροσκοπικής κα-

τά την κατασκευή αναστομώσε-

ων και ιδιαίτερα σε «δύσβατες»

κοιλότητες του σώματος. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ρ.Χ ξεκα-

θάρισε πως δεν χειρουργεί το ρο-

μπότ αλλά ο γιατρός με την βοή-

θεια του μηχανήματος. 

Συγκεκριμένα ο χειρουργός:

• Έχει τρισδιάστατη έγχρωμη  ει-

κόνα του εγχειρητικού πεδίου

των οργάνων του ασθενούς.

• Αίσθηση ότι τα μάτια και τα χέ-

ρια του βρίσκονται μέσα στο σώ-

μα του ασθενούς.

• Βλέπει άριστα σε σημεία που μέ-

χρι σήμερα δεν υπήρχε καλή οπτι-

κή  πρόσβαση.

• Χειρουργεί σε απρόσιτα μέχρι

σήμερα  σημεία με απόλυτη

ασφάλεια και ακρίβεια. 

• Το ρομπότ δρα σαν βοηθός υπό

τον πλήρη έλεγχο του χειρουρ-

γού.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η ρομποτική χειρουργική σε

σχέση με την κλασσική αλλά και

σε σχέση με την λαπαροσκοπι-

κή, είναι αναίμακτη, δεν αφήνει

ουλές και  προσφέρει σημαντι-

κά  και πολλαπλά  οφέλη για

τους ασθενείς, όπως:

• Μικρότερη διάρκεια αναισθη-

σίας.

• Μεγάλη ελάττωση του μετεγ-

χειρητικού πόνου

• Ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο

από το νοσοκομείο.

• Μικρότερο κόστος νοσηλείας. 

• Ταχεία επάνοδο στην εργασία.

• Ελαχιστοποίηση των μετεγχει-

ρητικών επιπλοκών, που να

έχουν σχέση με το τραύμα (δια-

πύηση, διάσπαση τραύματος,

κήλη, χρόνιο άλγος κλπ) και των

μετεγχειρητικών συμφύσεων

και των συνεπειών τους.

• Λιγότερες αναπνευστικές και

καρδιαγγειακές επιπλοκές.  

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στη χώρα μας το πρώτο ρομποτικό

χειρουργικό σύστημα DaVinci λει-

τουργεί από το 2006 στο Ιατρικό Κέ-

ντρο Αθηνών, ενώ πρόσφατα τέθη-

κε σε λειτουργία  στο Νοσοκομείο

"Υγεία" και αναμένεται η εφαρμογή

αντίστοιχου συστήματος στο "Λαϊ-

κό" Νοσοκομείο.

Η λειτουργία του πρώτου ρομποτι-

κού συστήματος στην Ελλάδα ξεκί-

νησε τον Σεπτέμβριο του 2006 και

έχουν εκτελεστεί ήδη με απόλυτη

επιτυχία στον πρώτο χρόνο πάνω

από 250 χειρουργικές επεμβάσεις.

Επιστημονικός υπεύθυνος της πρω-

τοβουλίας είναι ο Επ. Καθηγητής Κ.

Κωνσταντινίδης με τους συνεργά-

τες του.  

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που

έχουν πραγματοποιηθούν αφορούν:

➢ Επέμβαση Heller-Dorr για την

αντιμετώπιση της αχαλασίας οισο-

φάγου.

➢ Tην αποκατάσταση διαφραγμα-

τοκήλης κατά Nissen.

➢ Σκωληκοειδεκτομές, χολοκυστε-

κτομές.

➢ Εξωπεριτοναϊκής αποκατάστα-

σης βουβωνοκήλης, κοιλιοκήλης.

➢ Τοποθέτηση και αφαίρεση γα-

στρικού δακτυλίου για νοσογόνο

παχυσαρκία.

➢ Εκτομή όγκων παγκρέατος και

κύστεων νεφρού.

➢ Επινεφριδεκτομές αλλά και κο-

λεκτομές για καλοήθεις και κακοή-

θεις παθήσεις του παχέος εντέρου.

Ωοθηκεκτομές και ρομποτικά-υπο-

βοηθούμενη υστερεκτομία. 

Παράλληλα, οι ουρολόγοι Α.Πλουμί-

δης και Ν.Παρδαλίδης, Β.Πουλάκης,

και Ε. Παναγιώτου πραγματοποίη-

σαν τις πρώτες ριζικές προστατε-

κτομές με χρήση του Da Vinci στις

οποίες διατηρούνται τα νεύρα της

περιοχής διαφυλάσσοντας τη στυτι-

κή λειτουργία. 

Ημερίδα 1η Μαρτίου

Η Συνέντευξη Τύπου πραγματο-

ποιήθηκε εν όψει της πρώτης

Ημερίδας της Ελληνικής Επιστη-

μονικής Εταιρείας Ρομποτικής

Χειρουργικής, που θα πραγματο-

ποιηθεί, στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών, την 1η Μαρτίου 2008

από 8:30 έως 18:30 και θα μιλή-

σουν Έλληνες και ξένοι διεθνούς

κύρους επιστήμονες.  
“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”

...για την υγειά μας

Πολυάριθμες, πρωτοποριακές εφαρμογές 

της Ρομποτικής Χειρουργικής
Με την καθοδήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα επεξεργάζεται όλες

τις εξετάσεις του ασθενούς, θα γίνονται τα επόμενα χρόνια, οι επεμβάσεις Ρο-

μποτικής Χειρουργικής!!! 

Αυτό ανακοινώθηκε  σε Συνέντευξη Τύπου από την Ελληνική Επιστημονική Εται-

ρεία Ρομποτικής Χειρουργικής, με αφορμή την Ημερίδα με θέμα: «Οι πολυάριθ-

μες, πρωτοποριακές εφαρμογές της Ρομποτικής Χειρουργικής».

Μικρά & ενδιαφέροντα
Η μέτρια καθημερινή κατανάλωση μπίρας ορίζεται ως η πρόσληψη 30

γραμμαρίων αλκοόλης για τους άνδρες και 20 γραμμαρίων αλκοόλης για

τις γυναίκες. Ένα ποτήρι μπίρας περιέχει περίπου 10-12 γραμμάρια αλκο-

όλης. 

Η μπίρα αποτελεί πηγή και διασπώμενων ινών, οι οποίες προέρχονται από

τα κυτταρικά τοιχώματα του κριθαριού και συμβάλλουν στη ρύθμιση της

ομαλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Οι ίνες του κριθαριού επι-

βραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση του φαγητού και παράλληλα

μειώνουν τα επίπεδα της LDL (κακής) χοληστερόλης. Ακόμη το αλκοόλ

αυξάνει τα επίπεδα της καλής χοληστερίνης «HDL» και αυτό συμβάλλει

στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Έρευνα έδειξε

ότι ένα ποτήρι μπίρα την ημέρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα

της λιποπρωτείνης HDL.

Η μέτρια κατανάλωση σε κάποιες περιπτώσεις όμως σημαίνει κακή χρήση,

όπως όταν ακολουθείται ειδική φαρμακευτική αγωγή, κατά την περίοδο

της εγκυμοσύνης, στην οδήγηση, εργασία κ.α.
Φοντόρ Χριστίνα

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
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Από την Πολεοδομική

Υπηρεσία Μαρκοπούλου

της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής ανακοινώθη-

καν τα αποτελέσματα

ελέγχου οικοδομών, που

βρίσκονται στην ζώνη

προστασίας Υμηττού.

Ελεγχοι σε 14 επιπλέον

περιπτώσεις, για οικοδο-

μικές άδειες που εκδό-

θηκαν από το 1984 έως

σήμερα, με τα εξής απο-

τελέσματα:
• Σε 9 περιπτώσεις συντά-

χθηκαν εκθέσεις αυτοψίας

αυθαιρέτων κατασκευών και

διατάχθηκε η διακοπή των

οικοδομικών εργασιών λόγω

του ότι διαπιστώθηκαν οικο-

δομικές παραβάσεις. Επιβλή-

θηκαν πρόστιμα ανέγερσης

συν. ύψους 186.873,65€ και

πρόστιμα διατήρησης συνο-

λικού ύψους 30.454,25€.

• Σε 2 περιπτώσεις δεν έχει

γίνει έναρξη οικοδομικών

εργασιών

• Σε 2 περιπτώσεις ορίστηκε

ημερομηνία αυτοψίας και

προσεκλήθησαν εγγράφως

οι ιδιοκτήτες προκειμένου να

καταστεί δυνατός ο έλεγχος

των ιδιοκτησιών τους.

• Σε 1 περίπτωση έγιναν

διορθώσεις και σύνταξη νέας

έκθεσης στο όνομα του σω-

στού ιδιοκτήτη και καθορί-

στηκε ημερομηνία αυτοψίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται. 

Παράλληλα ο Νομάρχης

Ανατολ. Αττικής Λ. Κουρής

με επιστολή του ζήτησε

από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Γ. Σουφλιά την έκδοση

απόφασης αναστολής έκ-

δοσης αδειών στην συγκε-

κριμένη περιοχή για την

ανέγερση οικοδομών για

χρονικό διάστημα 6 μηνών

προκειμένου να προωθηθεί

η τροποποίηση και συμπλή-

ρωση του ισχύοντος Π.Δ.,

που εξήγγειλε πρόσφατα η

πολιτική ηγεσία του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Οικοδομική άδεια 135/97,

1014/01 και 975/04 - θέση Κό-

ντρες Κορωπίου - συντάχθηκε

έκθεση αυτοψίας και επιβλήθη-

κε διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών - καταλογίστηκε πρόστι-

μο ανέγερσης 42120 και διατή-

ρησης 15516€.

2. Οικοδομική άδεια 754/00 -

θέση Φουβάγια Κορωπίου - συ-

ντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και

επιβλήθηκε διακοπή οικοδομι-

κών εργασιών - καταλογίστηκε

πρόστιμο ανέγερσης 44804,01

και διατήρησης 2358,11€.

3. Οικοδομική άδεια 505/95 και

816/95 - θέση Ντούσια Κορω-

πίου - συντάχθηκε έκθεση αυ-

τοψίας και επιβλήθηκε διακοπή

οικοδομικών εργασιών - και

πρόστιμο ανέγερσης 6246,94

και διατήρησης 1021,57€.

4. Οικοδομική άδεια 2230/02

και 1120/07 - θέση Ντούσια

Κορωπίου - συντάχθηκε έκθε-

ση αυτοψίας, επιβλήθηκε δια-

κοπή οικοδομικών εργασιών,

πρόστιμο ανέγερσης 15707,24

και διατήρησης 1641,20€.

5. Οικοδομική άδεια 1307/00

και 1430/05 - θέση Ντούσια

Κορωπίου - συντάχθηκε έκθε-

ση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών - πρόστιμο ανέγερσης

17429,42 και διατήρησης

2681,44€.

6. Οικοδομική άδεια 257/91 -

θέση Αγία Τριάδα στην Παιανία

- δεν κατέστη δυνατός ο εντο-

πισμός της ιδιοκτησίας - συ-

ντάχθηκε έγγραφη πρόσκληση

μέσω Αστυνομικού Τμήματος

για να προσέλθει ο ιδιοκτήτης

και να εντοπιστεί η ιδιοκτησία

και έγινε καθορισμός ημερομη-

νίας αυτοψίας.

7. Οικοδομική άδεια 90/98 και

886/02- θέση Άνω Ντούσια στο

Κορωπί - συντάχθηκε έκθεση

αυτοψίας και επιβλήθηκε δια-

κοπή οικοδομικών εργασιών -

πρόστιμο ανέγερσης 3446,60

και διατήρησης 668,20€.

7. Οικοδομική άδεια 1261/89 -

θέση Άνω Ντούσια - Αρσένι

στο Κορωπί - συντάχθηκε έκ-

θεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών - καταλογίστηκε πρόστι-

μο ανέγερσης 2827,50 και δια-

τήρησης 565,50€.

8. Οικοδομική άδεια 735/01 -

θέση Βούρβατσι στο Κορωπί -

συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας

και επιβλήθηκε διακοπή οικο-

δομικών εργασιών - καταλογί-

στηκε πρόστιμο ανέγερσης

42449,04 και διατήρησης

4340,74€.

9. Οικοδομική άδεια 1822/07 -

θέση Άγιος Νικόλαος στο Κο-

ρωπί - χωρίς έναρξη εργασιών

οικοδομής.

10. Οικοδομική άδεια 473/00 -

θέση Λ. Βάρης - Κορωπίου στο

Κορωπί - η ιδιοκτησία βρέθηκε

κλειστή και δεν κατέστη δυνα-

τός ο έλεγχος εξωτερικά - έγι-

νε καθορισμός ημερομηνίας

αυτοψίας.

11. Οικοδομική άδεια 1952/01

και 1988/03 - θέση Κιάφα Παι-

ανίας - συντάχθηκε έκθεση αυ-

τοψίας και επιβλήθηκε διακοπή

οικοδομικών εργασιών - κατα-

λογίστηκε πρόστιμο ανέγερ-

σης 4783,00 και διατήρησης

484,85€.

12. Διόρθωση ενεργειών σύ-

νταξης της έκθεσης για την οι-

κοδομική άδεια 628/98 και

1980/02 - θέση Αγία Τριάδα Βε-

νίστα στην Παιανία:

α) Ανασυντάχθηκε παλαιότερη

λανθασμένη έκθεση και κατα-

λογίστηκαν υπερβάσεις της υπ'

αρ. 448/47 δηλώσεως του Ν.

1337/83 με πρόστιμο ανέγερ-

σης 7059,90 και διατήρησης

1176,64ευρώ. Επομένως ακυ-

ρώθηκαν αντίστοιχα πρόστιμο

ανέγερσης 5135,66 και διατή-

ρησης 855,94 ευρώ. β) Συντά-

χθηκε έγγραφη πρόσκληση μέ-

σω Αστυνομικού Τμήματος για

να προσέλθει ο ιδιοκτήτης της

ιδιοκτησίας της 628/98 και

1980/02 οικοδομικής άδειας

και έγινε καθορισμός ημερομη-

νίας αυτοψίας.

14. Οικοδομική άδεια 813/99

και 143/04 - θέση Άγιος Νικό-

λαος Χαλιδούς στην Παιανία –

χωρίς έναρξη εργασιών οικο-

δομής. 

Και νέοι έλεγχοι από την 

Πολεοδομία Μαρκοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 3/2008 συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αρ.

απόφ. 27/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί του από 30/11/08 υπηρεσιακού σημειώματος

του αντιδημάρχου σχετικά με άρση επιβολής τέ-

λους 2% στις κατηγορίες διαφόρων καταστημάτων. 

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα

την 19η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2008,

ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην

αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης,

ύστερα από την 988/12-2-08 έγγραφη πρόσκληση

του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα

από τα μέλη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 με-

λών βρέθηκαν παρόντα 11 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: Δ. Κοντονής, Σπ. Πανάς, Μ. Κακογιαννά-

κου, Ε. Σκουλάξενου, Σ. Ελευθερίου, Δ. Τζιώτης, Π.

Καρυώτης,  Γ. Καμπάνης, Μ. Χόβρη – Σίνα, Κ. Κα-

ραγεώργος & Ι. Κυριακόπουλος.

Απόντες: Α. Φαρμακίδη, Θ. Σταμάτης, Π. Κουλουβά-

ρης, Δ. Γεωργουλόπουλος, Ε. Παναγοπούλου και Π.

Σκουζής (αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης

του θέματος), οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κλη-

θεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου

Κασιδόκωστα. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κο-

ντονής εισάγει προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημε-

ρήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το

από 30/1/08 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρ-

χου σχετικά με άρση επιβολής τέλους 2% στις κα-

τηγορίες διαφόρων καταστημάτων. 

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στο

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα

ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 30/11/08 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντι-

δημάρχου κ. Σ. Πανά. 

2. Την προγενέστερη με αρ. 4/98 απόφαση του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την άρση επιβολής τέλους 2% στις κατη-

γορίες καταστημάτων που πουλούν ή παρέχουν

αποκλειστικά, τα εξής:

Α) τουριστικά είδη, β) είδη λαϊκής τέχνης, γ) ενθύ-

μια και δώρα, δ) ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής το-

πικού χαρακτήρα, θαλασσίων ποδηλάτων, ιστιοσα-

νίδων, είδη χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε) εί-

δη που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους

λουόμενους στ) είδη σπορ σκι και ορειβασίας ζ)

σχολές εκμάθησης θαλασσίων σπορ και η) ενοικιά-

σεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλατών και ποδηλάτων

κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 27/08 και

υπογράφεται. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Σ. ΠΑΝΑΣ, Ε. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ, Μ. ΚΑΚΟ-

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Π. ΚΑΡΥΩΤΗΣ, Μ.

ΧΟΒΡΗ-ΣΙΝΑ, Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, Δ. ΤΖΙΩΤΗΣ, Γ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 3/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αρ. απόφ. 28/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί του με αρ. πρωτ. 08/ Δ.Τ.Α./ 24394/19-12-07 εγγράφου της Περι-

φέρειας Αττικής σχετικά με εφαρμογή νομοθεσίας που αφορά την

χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων. 

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα

Φεβρουαρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα

19:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αί-

θουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την

988/12-2-08 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμι-

μα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών, βρέθηκαν πα-

ρόντα 13 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: Δ. Κοντονής, Σπ. Πανάς, Μ. Κακογιαννάκου, Ε. Σκουλάξε-

νου, Σ. Ελευθερίου, Δ. Τζιώτης, Π. Καρυώτης,  Γ. Καμπάνης, Μ. Χό-

βρη – Σίνα, Κ. Καραγεώργος, Ι. Κυριακόπουλος, Π. Κουλουβάρης* & Π.

Σκουζής* (*οποίοι προσήλθαν  πριν την έναρξη της συζήτησης του θέ-

ματος). 

Απόντες: Α. Φαρμακίδη, Θ. Σταμάτης, Ε. Παναγοπούλου & Δ. Γεωργου-

λόπουλος οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος

και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κοντονής εισάγει προς

συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του

σώματος, το με αρ. πρωτ. 08/ Δ.Τ.Α./24394/ 19-12-07 έγγραφο της

Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με εφαρμογή νομοθεσίας που αφορούν

την χορήγηση αδειών μουσικών 

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημέ-

να πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 08/Δ.Τ.Α./24394/19-12-07 έγγραφο της Περιφέ-

ρειας Αττικής.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 10551/2007.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την χρονική διάρκεια ισχύος αδειών μουσικών οργάνων των κα-

ταστημάτων, για ένα (1) χρόνο.

Η απόφαση αυτή, παίρνει αύξοντα αριθμό 28/08 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Σ. ΠΑΝΑΣ, Ε. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ, Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Σ. ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΟΥ, Π. ΣΚΟΥΖΗΣ, Π. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ, Π. ΚΑΡΥΩΤΗΣ, Μ. ΧΟΒΡΗ – ΣΙ-

ΝΑ, Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Δ. ΤΖΙΩΤΗΣ & Γ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Για την τρέχουσα περίοδο, το Γραφείο Υπο-

στήριξης Ανέργων του Δήμου Μαρκοπούλου

διαθέτει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
• ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ

• ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΕΣ

• ΑΝΔΡΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

• ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕ-

ΩΝ (με ή χωρίς εμπειρία)

• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕ

ΠΕΙΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ – ΝΕΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ή

άλλο ΑΕΙ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

• EΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΨΥΧΤΙΚΟΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

• ATOMA ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

• ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ-

ΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕ-

ΨΗ ΕΡΓΩΝ

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ Γ και Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

• ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ ή ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

• ΑΝΤΡΕΣ ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ SECURITY

ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

• ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

• ΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ ΣΤΗN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ME-

DIA STROM

• ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

• ΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΩΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αι-

τήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέ-

πτονται το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων στο

Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Δευτέρα με Παρα-

σκευή και στο διάστημα 9.00 με 13.00.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Δεν είναι και λίγοι αυτοί

που πιστεύουν ότι το Μαρ-

κόπουλο φέτος θα φέρει το

τρόπαιο  του Final-4 του κυ-

πέλλου Ελλάδας Γυναικών

στα Μεσόγεια!

Στις 28/2 στα γραφεία της

ΕΟΠΕ πραγματοποιήθηκε

κλήρωση του Φάιναλ-4 του

Κυπέλλου Ελλάδος Γυναι-

κών Aegean που θα διεξα-

χθεί στην Ιεράπετρα της

Κρήτης. Η κληρωτίδα φαί-

νεται να είχε κέφια και ανέ-

δειξε ντέρμπι "αιωνίων" στο

Final-4 του κυπέλλου Ελλά-

δας Γυναικών Aegean, με

τον Ολυμπιακό και τον Πα-

ναθηναϊκό να διασταυρώ-

νουν τα ξίφη τους στον

δεύτερο ημιτελικό, ενώ

στον πρώτο το Μαρκόπου-

λο θα αντιμετωπίσει τον

Ηρακλή Κηφισιάς. Αυτά εί-

ναι τα ζευγάρια της ημιτελι-

κής φάσης που θα διεξαχθεί

στις 6 Μαρτίου, με τους νι-

κητές να διεκδικούν το τρό-

παιο στον τελικό της 7ης

Μαρτίου.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν

από το Supersport. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο

στρατόπεδο των Μεσογεί-

ων εχουν αρχίσει να πι-

στεύουν ότι οι δύο "αιώνιοι"

θα κοντραριστούν και μία

βδομάδα αργότερα, στις

12/3, στο εξ' αναβολής παι-

χνίδι για το πρωτάθλημα.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

6 Μαρτίου

17:00 Mαρκόπουλο-Ηρα-

κλής Κηφισιάς

19:00 Ολυμπιακός-Παναθη-

ναϊκός

7 Μαρτίου

19:00 τελικός  

Το τρόπαιο του Final-4 

στα Μεσόγεια;Β
Ο

Λ
Λ

Ε
Υ

Η ομάδα βόλλευ του Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου

Χιονοδρομική Εξόρμηση

από τον Αθλητικό 

Οργανισμό Σπάτων
Ξεχωριστές και ιδιαίτερες ήταν οι εμπειρίες που βίω-

σαν τα μέλη της χιονοδρομικής ομάδας του Αθλητι-

κού Οργανισμού του Δήμου Σπάτων, που συμμετεί-

χαν στην 1η εκπαιδευτική εξόρμηση του 2008, που

έγινε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στον ΠΑΡΝΑΣΣΟ.

Φέτος είναι η 4η συνεχή χρονιά, που ο Αθλητικός

Οργανισμός του Δήμου Σπάτων  διοργανώνει αθλη-

τικές εξορμήσεις για τους φίλους των χειμερινών

Σπόρ.

Η φετινή εξόρμηση έγινε με την συνεργασία του

Ορειβατικού Συλλόγου Σπάτων και η πολυπληθής

ομάδα του Αθλητικού Οργανισμού συνοδεύτηκε από

εκπαιδευτές που είχαν επικεφαλής τον Πρόεδρο του

Ορειβατικού Συλλόγου Σπάτων Καθηγητή Φυσικής

Αγωγής Π. Παντούση.

Την πίτα του έκοψε ο Αθλητι-

κός Οργανισμός Μαρκοπού-

λου την Κυριακή 24/2 στο δη-

μοτικό κινηματογράφο «Άρ-

τεμις».

Μια εκδήλωση επετειακού

χαρακτήρα, με αφορμή τη

συμπλήρωση των 20 χρόνων

από τη δημιουργία του ομί-

λου. Δυναμικό παρόν στην

εκδήλωση έδωσαν οι παρά-

γοντες, αθλητές από όλα τα

αθλητικά τμήματα του ΑΟΜ

αλλά και πολλοί φίλαθλοι.

Κατά την διάρκεια της εκδή-

λωσης τιμήθηκαν παράγο-

ντες και πολλοί αθλητές για

την προσφορά τους στον αθλητικό όμιλο. Επίσης τιμήθηκε ο πρώτος πρόεδρος του

ομίλου Δημ. Κόλιας.

Μίλησε ο πρόεδρός του Γιάννης Στουραΐτης όπου αναφέρθηκε στις δραστηριότητες

του ομίλου αλλά και επίσημοι προσκεκλημένοι. 

Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση. 

20 χρόνια δράσης

Στη φωτογραφία από αριστερά ο Δήμαρχος Φ. Μαγουλάς, ο
Βουλευτής Απ. Σταύρου, ο Αντιδήμαρχος Δαρεμάς και ο Νο-
μαρχιακός Σύμβουλος Π. Ευαγγελίου

Αγώνες off-road  

στη Κερατέα
Ο Δήμος Κερατέας διοργανώνει την ερχόμενη Κυ-

ριακή 2 Μαρτίου στην ευρύτερη περιοχή του, ένα

μοναδικό αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού με μο-

τοσυκλέτες εκτός δρόμου (off-road) - enduro. 

Μέσω της διαδρομής του αγώνα θα περιπλανηθείτε

στο χρόνο και την ιστορία του τόπου, από τον αρ-

χαιολογικό χώρο του Οβριοκάστρου έως το Αρχαίο

Θέατρο του Θορικού πάνω από τις γραμμές του

τραίνου, μέχρι το Αιολικό πάρκο και την ήπιας μορ-

φής Βιομηχανική περιοχή. 

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 11.

Το extreme sport αυτό, κερδίζει όλο και περισσότε-

ρους θαυμαστές αφού συνδυάζει τη φύση και το δυ-

ναμισμό των μοτοσυκλετών στον ανώμαλο δρόμο.

Ποινές Σωματείων
Πρωτάθλημα Παίδων:

Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΣ Α ΠΟ-

ΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ κατακυρώνεται

με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας

του ΜΑΥΡΟΥ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ-

ΟΥ διότι η ομάδα του ΑΡΙΣΤΕΙ-

ΔΗ δεν προσήλθε να αγωνι-

σθεί. Επιπλέον η ομάδα του

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ τιμωρείται με αφαί-

ρεση 3 βαθμών από τον βαθμο-

λογικό πίνακα.

Πρωτάθλημα Παμπαίδων:

Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ κα-

τακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ

της ομάδας του ΚΑΛΥΒΙΟΥ διό-

τι η ομάδα του ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

δεν προσήλθε να αγωνισθεί.

Επιπλέον η ομάδα του ΝΙΚΟΛΑ-

ΚΑΚΗ τιμωρείται με αφαίρεση 3

βαθμών από τον βαθμολογικό

πίνακα. 

Επιτροπή κανονισμών

και Ενστάσεων

Μετά την εισήγηση της επιτρο-

πής Κανονισμών & Ενστάσεων

το Δ.σ. απέρριψε την Ένσταση

του σωματείου της ΕΛΠΙΔΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ κατά του κύρους

του αγώνα με την ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-

ΝΗ. Επίσης με απόφαση της

Επιτροπής παραπέμπεται ο δι-

αιτητής του αγώνα Χειμαριώ-

της με το ερώτημα διαγραφής. 

Πρωτάθλημα Junior

Η διάρκεια κάθε αγώνα στη κα-

τηγορία Junior, θα είναι 60 λε-

πτά. 

1. Στο φύλλο αγώνα αναγρά-

φονται 16 ποδοσφαιρειστές και

αγωνίζονται 9, από κάθε ομά-

δα, και οι υπόλοιποι μπορεί να

γίνουν αλλαγή, ενώ ο αγώνας

διεξάγεται,  με την προϋποθε-

ση ποδοσφαιριστής που έγινε

αλλαγή ότι δεν μπορεί να επα-

νέλθει στον αγώνα. 

2. Στο πρωτάθλημα Junior συμ-

μετέχουν ποδοσφαιριστές γεν-

νηθέντες από 1/1/1997 - ‘98 και

μεταγενέστερα και επιτρέπεται

η συμμετοχή μέχρι 5 αλλοδα-

πών ποδοσφαιριστών. 

Μια Σημαντική

Διάλεξη 

στο Σκακιστικό

Σύλλογο Κορωπίου

Ο Σκακιστικός Αθλητικός

Σύλλογος Κορωπίου

(Σ.Α.Σ.Κ.) πραγματοποιεί

διάλεξη (με ελεύθερη είσο-

δο) τη Δευτέρα 3 Mαρτίου,

στις 19:00, με τον

Grandmaster Στράτο Γρίβα,

με θέμα: "Wijk aan Zee 2008
– Μία προσωπική ματιά"

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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5 υπάλληλοι για το ΚΑΠΗ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός ΚΑ-

ΠΗ (270.000), και η πρόσληψη

τεσσάρων εκτάκτων υπαλλήλων

και ενός μόνιμου. 

Στις αιτιάσεις ότι είναι πάρα πολ-

λοί ο πρόεδρός του Ν. Ψαλλίδας

απάντησε ότι τους παίρνουμε

προοπτικά γιατί αργούν να εγκρι-

θούνε. 

Θανόπουλος: Εδώ βλέπω παίρ-
νουμε 5 υπαλλήλους. Πόσα τε-
τραγωνικά ΚΑΠΗ έχουμε.
Κάσδαγλης (πρόεδρος): Χωράνε,
χωράνε.
(Σ.Σ. Ολοι οι “δικοί μας” χωράνε).

Έλειμμα πολιτισμού

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της

Πνευματικής Εστίας, επισημαίνο-

ντας η μεν Ηλέκτρα Τσιριγώτη ότι

«έμειναν 145.000 ευρώ αδιάθετα
από το προηγούμενο έτος, που
σημαίνει ότι δεν φρόντισαν να
δημιουργήσουν στοιχεία πολιτι-
σμού» και ο Π. Θανόπουλος τονί-

ζοντας ότι «Σ’ αυτό το Δήμο δεν
έχει γίνει τίποτα σ’ ότι αφορά την
υποδομή του Δήμου. Δεν έχει γί-
νει ένα έργο…». Ο δε Γ. Σκου-

μπούρης ζήτησε να αναβαθμιστεί

το κονδύλι των βιβλίων (προβλέ-

πουν 500 ευρώ!) 

(Να θυμίσουμε ότι κάποτε η Πνευ-

ματική Εστία διέθετε Βιβλιοθήκη

και βιβλιοθηκονόμο. Τα μεν βιβλία

τα έφαγαν τα ποντίκια, η δε βι-

βλιοθηκονόμος μετεφέρθη στα

γραφεία του Δήμου!!)

Κι εδώ, η έλλειψη διαφάνειας σε

όλο της το μεγαλείο. Φέρνουν πέ-

ντε νούμερα και ζητάνε από τους

δημοτικούς συμβούλους να ψηφί-

σουν προϋπολογισμούς. Χωρίς

έναν απολογισμό, χωρίς καμία

παρουσίαση του πώς ξοδεύτηκε ο

περυσινός προϋπολογισμός. Πού

πήγαν τα χρήματα. Στα ερωτήμα-

τα δε του Γ. Σκουμπούρη και της

Αννας Μπουζιάνη από τα δημο-

σιογραφικά έδρανα, ο πρόεδρος

απάντησε ότι έχει αποφασίσει το

Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα. 

Ο πρόεδρος θεωρεί ότι φέρνει

αποφάσεις για επικύρωση στο

Δημοτικό Συμβούλιο και δεν χρει-

άζεται να συζητούνται. «Την από-

φαση εγώ φέρνω να ψηφίσει το

Δ.Σ.»  Δηλαδή διακοσμητικά στοι-

χεία οι δημοτικοί σύμβουλοι, κοι-

νώς γλάστρες. Το ανώτατο όργα-

νο του Δήμου υποβαθμίζεται από

μόνο του.

Εγκρίθηκε Κανονισμός εκτέλε-

σης πάσης φύσεως οικοδομικών

εργασιών

Ο Κανονισμός αφορά την ανέγερ-

ση οικοδομών  ή τεχνικά έργα μέ-

σα στα διοικητικά όρια του Δήμου

καθώς και πάσης φύσεως οικοδο-

μικές εργασίες (επισκευές, προ-

σθήκες κλπ.). Ο Αντιδήμαρχος Δ.

Κιούκης ανέλυσε τη φιλοσοφία

του κανονισμού, που είναι – όπως

είπε – το νοικοκύρεμα του Δήμου. 

Όμως απ’ αυτά που ακούστηκαν

και απ’ αυτά που η κοινή πρακτική

έχει δείξει,  φιλοσοφία είναι «ο

έχων να πληρώνει παρανομεί»,

και όχι «ο παρανομών πληρώνει».  

Επιφυλάξεις κράτησαν πολλοί

δημοτικοί σύμβουλοι από ασάφει-

ες που έχουν ορισμένα άρθρα του

κανονισμού. Ιδιαίτερα σύμβουλοι

που λόγω επαγγέλματος (μηχανι-

κοί) έχουν εμπειρία.

Ο κανονισμός έχει ψηφιστεί ομό-

φωνα από τη Δημαρχιακή Επιτρο-

πή. Παρ’ όλα αυτά ο Αρης Δημα-

κόπουλος (μηχανικός) και μέλος

της Δ.Ε. κράτησε επιφυλάξεις,

γιατί είχαν αναφερθεί και στη

Δ.Ε. αλλά δεν άλλαξαν. Αναφέρ-

θηκε στα Αρθρα 10, 14 και 15, επι-

σημαίνοντας ότι φορτώνεται ο

ιδιοκτήτης πρόστιμα που δεν θα

έπρεπε. Γιατί τι σχέση έχει ο ιδιο-

κτήτης μιας οικοδομής, αν 5 χι-

λιόμετρα πριν φτάσει στην οικο-

δομή χύσει τσιμέντα κάτω, ή τρα-

κάρει με ένα αυτοκίνητο ή μπετο-

νιέρα.

Ή κάνεις ένα ιδιωτικό συμφωνητι-

κό με κάποιον που κάνει χωμα-

τουργικές εργασίες. Αν αυτός τα

πάρει και τα ρίξει σε ένα οικόπε-

δο, πού ευθύνεται ο ιδιοκτήτης;

Υπάρχουν δε και άρθρα, όπως εί-

πε ο Δημακόπουλος, που πρέπει

να έχεις εξειδίκευση για να ση-

μειώσεις παράβαση.

Κάποια άρθρα υπάρχουν εδώ και

τριάντα χρόνια, ασχέτως αν δεν

εφαρμόστηκαν. 

Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος

όταν παραλαμβάνει την άδεια να

υπογράφει ότι έλαβε γνώση του

κανονισμού, τόνισε ο Π. Θανό-

πουλος και συνέχισε τις παρατη-

ρήσεις του ότι σε κάποια άρθρα

αναφέρεται κατά την κρίση της

υπηρεσίας. Ποιοι θα είναι αυτοί οι

υπάλληλοι που θα χρεωθούν όλες

αυτές τις αστυνομεύσεις, και ποι-

οι είναι αυτοί που θα κρίνουν κα-

τά το δοκούν την κάθε περίπτω-

ση. (Σ.Σ. ό,τι χειρότερο για αυθαι-

ρεσίες και χρηματισμό).

Αυτά και άλλα πολλά είναι σημεία

που  απαντήθηκαν, με «εννοείται»,

«είναι αυτονόητα» και τέτοια.

Ο υπάλληλος όμως όταν θα έχει

απέναντί του τον ιδιοκτήτη, θα έχει

μπροστά του έναν κανονισμό και κά-

ποια άρθρα που θα τα εφαρμόζει ευ-

λαβικά γιατί «υπάρχει κανονισμός».

Και να οι εκβιασμοί και οι πολιτικές

παρεμβάσεις. Τέτοια διαφάνεια.

Ο Δ. Δαβάκης, το βλέπει θετικά, θε-

ωρεί ότι κάποιο τρόπο θωρακίζουν

την πόλη. Αλλά δεχόμαστε a priori

ότι το κάνουμε για τα μάτια του κό-

σμου, αφού μένουν ασάφειες  π.χ.

Όταν αδειάζει κάποιος την πισίνα

του στο δρόμο Σάββατο, πού θα τη-

λεφωνήσει ο γείτονας;

(Σ.Σ.: Ποιος φταίει που δεν ήξεραν οι

κατασκευαστές ότι έχει πρόστιμο η

κατάληψη πεζοδρομίου κύριε Αντι-

δήμαρχε; Αφού το είχατε το μέτρο

και δεν ενημερώνατε ως υπηρεσία

τον ενδιαφερόμενο;)

Αρθρο 5 Η άδεια θεωρείται από το

Αστ. Τμήμα. Πρέπει να αναρτάται σε

εμφανές σημείο. Γίνεται υποβολή

υπεύθυνης δήλωσης (αρ.8

Ν.1599/86) για μη κατάληψη του πε-

ζοδρομίου. Σε περίπτωση κατάλη-

ψης θα εφοδιάζονται με κατάλληλη

άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία κα-

ταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη

χρήσης πεζοδρομίου, τα οποία ορί-

ζονται με ειδική απόφαση από το

Δ.Σ. 

Αρθρο 6 αφορά εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το

0,5% του συνολικού κόστους προϋ-

πολογισμού του έργου. Η εγγύηση

θα διασφαλίζει το Δήμο για κάθε πε-

ρίπτωση μη τήρησης του κανονι-

σμού.

Αρθρο 8: Σε περίπτωση αναγκαστι-

κής κοπής δέντρων που φαίνονται

στο σχετικό εγκεκριμένο διάγραμμα

της Πολεοδομίας, ο ιδιοκτήτης θα

υποχρεούται να καταβάλλει 300 ευ-

ρώ ανά δέντρο.  

Αρθρο 9: Απαγορεύεται αυστηρά η

κατεδάφιση κτίσματος χωρίς την έκ-

δοση της απαιτούμενης άδειας από

το Πολεοδομικό Γραφείο. Πριν την

έκδοση της άδειας θα προσκομίζεται

από το μηχανικό βεβαίωση ότι δεν

θα υπάρξουν επικίνδυνα απόβλητα

στο υπό κατασκευή ακίνητο.

Αρθρο 12: Ολες οι εργασίες πρέπει

να γίνονται μέσα στο επιτρεπόμενο

ωράριο εργασίας. Κάθε εργασία τα

Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες

προϋποθέτει την άδεια της αρμόδιας

αρχής. Απαγορεύεται η εκτέλεση οι-

κοδομικών εργασιών που προκαλούν

ηχορυπαντική όχληση κατά την πε-

ρίοδο των πανελλήνιων εξετάσεων.

Για το άδειασμα των

…πισινών
Αρθρο 21: Απαγορεύεται το άδεια-

σμα πισινών! (κολυμβητικών δεξαμε-

νών) στους δρόμους της πόλης. Επι-

βάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ.

Το άδειασμα των πισινών λοιπόν

ανέφερε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, αφού

σε προηγούμενο κείμενο έτσι ανέ-

φεραν τις εκκενώσεις των κολυμβη-

τικών δεξαμενών.

Να πούμε εδώ ότι απαγορεύεται το

νερό της πισίνας να πέφτει στην

αποχέτευση ή στο δρόμο.

Η ισχύς του κανονισμού θα αρχίσει

με την έγκρισή του από το Γενικό

Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.

Θα ασχοληθούμε ξανά με το θέμα

του Κανονισμού, όταν και επίσημα

κυκλοφορήσει από το Δήμο. 

Παράνομες οι κεραίες,

επικίνδυνα και τα κινητά

Η δημοτική σύμβουλος Τζούλια Γε-

ρακιού υπόμνησε στο Δήμαρχο την

ημερίδα που είχε υποσχεθεί ότι θα

πραγματοποιήσει όσον αφορά τις

κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό,

αφορά τη δημόσια υγεία και καλό

θα ήταν να κάναμε μία ημερίδα, να

ακούσουμε και τις γνώμες των ειδι-

κών. Εχουμε παράνομες κεραίες

και μπορώ να σας εξηγήσω αν θέ-

λετε, τόλμησε να πει η δημοτική

σύμβουλος και εισέπραξε την απα-

ξία σε όλο της το μεγαλείο.

– Τι να μας εξηγήσετε. Επιστημο-

σύνη δεν έχετε, της απάντησε ο

δήμαρχος μη αφήνοντάς την να μι-

λήσει.

Εξήγησε δε ότι για να κάνει την

ημερίδα πρέπει να κλείσει ημέρα με

τους δύο καθηγητές που εκφρά-

ζουν διαφορετικές απόψεις, για να

ακουστούν και οι δύο πλευρές, αλ-

λά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο

αφού ένα χρόνο τώρα δεν έγινε…

Η κομπορρημοσύνη έχει χτυπήσει

κόκκινο στο δήμαρχο, ειρωνεύεται,

προσβάλει, μειώνει με ύφος οκτα-

κοσίων καρδιναλίων.

Γι’ αυτό δεν πατάει Βουλιώτης εκεί,

που κάποτε πλημμύριζε. Γιατί αγα-

νακτεί και αναγουλιάζει!

Στο επόμενο η συνέχεια, γιατί
έχουν πολύ ενδιαφέρον και τα
παρακάτω. 

Δημοτική συνεδρίαση είχε το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας την περασμένη Δευτέρα. Τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αφού  προηγήθηκε μία δίωρη προ ημερη-

σίας κατάθεση ερωτήσεων, απαντήσεων και ειρωνικών σχολίων από την πτέρυγα της

πλειοψηφίας!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας είχε ενδιαφέρον...

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τας ευχαριστίας μας...

Τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο δήμαρχος στους Αντιδημάρχους, στους εργα-

ζόμενους και σε όσους ασχολήθηκαν για να καθαρίσουν και να προσφέρουν

υπηρεσίες, τις ημέρες που χιόνισε στη Βούλα. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετώπι-

σαν οι κάτοικοι του Πανοράματος μιας και οι δρόμοι είναι όλοι με μεγάλες κλί-

σεις και είχαν γίνει παγοδρόμια…

Το αυτό επιχείρησε και η δημοτική Σύμβουλος Νανά Καραγιάν,   επισημαίνοντας

παράλληλα ότι υπάρχει μία εθελοντική ομάδα, που είναι ξεχασμένη, ενώ θα

μπορούσε να είχε κινητοποιηθεί από τους υπεύθυνους, αφού γι’ αυτό άλλωστε

έχει δημιουργηθεί. Για να εισπράξει από το δήμαρχο σε ειρωνικό στυλ «είναι μι-
ζέριες αυτά που λέει», κι εγώ θα δώσω άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον κ.

Σωτηρόπουλο.

Σ.Σ.: Εκείνο που δεν καταλάβαμε είναι γιατί του ξαναδίνει συγχαρητήρια. Γιατί

δεν ειδοποίησε την εθελοντική ομάδα ή γιατί τη διατηρεί στο «ψυγείο»;

Πάντως ο Σωτηρόπουλος την πρόταση της Καραγιάν την εισέπραξε θετικά και

απάντησε ότι χαίρεται για τη σημείωση και από 1ης Μαϊου θα κληθούν οι εθε-

λοντές.

Ούτε σε 3 χρόνια δεν θ’ ανοίξει η Β’ πλαζ

Ακούγονται διάφορα για τη Β’ πλαζ ότι γίνονται μυστικές συνεννοή-

σεις να δοθεί η λειτουργία στην πλαζ, με αποτέλεσμα κάποιο κέντρο

να λειτουργήσει εκεί και να έχει ανταποδοτικό ο Δήμος Βούλας.

Πέτρος Θανόπουλος

Σας διαβεβαιώνω ότι ούτε μυστικές συναντήσεις γίνονται ούτε πρόκει-

ται να λειτουργήσει νυκτερινό Κέντρο. Αν λειτουργήσει νυκτερινό κέ-

ντρο εγώ δεν θα είμαι εδώ.

Ανδρέας Κάσδαγλης, πρόεδρος

Ούτε σε 3 χρόνια δεν θ’ ανοίξει η Β’ πλαζ

Δήμαρχος Γ. Μάντεσης


