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Πρόωρη εβδομάδα των ...παθών βιώνει ο ελληνι-

κός λαός, γιατί μόλις μπήκαμε στην πορεία προς το

Γολγοθά, μετά την τεσσαρακοστή ημέρα.

Οι καθημερινές διακοπές του ρεύματος και οι τόν-

νοι των σκουπιδιών που συσωρεύονται στους δρό-

μους παίρνουν φέρνουν ασύλληπτες οικονομικές

και ψυχολογικές διαστάσεις.

Οι διακοπές της ΔΕΗ, οι οποίες συνοδεύονται από

μεγάλες καταστροφές στην οικονομία της χώρας

(καίγονται συσκευές, καταστρέφονται προϊόντα,

μειώνεται η παραγωγή), ζητήματα που δεν θα

έπρεπε να αγνοούν οι κρατούντες την εξουσία.

Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι εργαζόμενοι

απεργούντες της ΔΕΗ να κατεβάζουν τους διακό-

πτες, έτσι για να κάνουν τσατάλια τα νεύρα του

κόσμου και να στραφεί εναντίον τους.
Αννα Μπουζιάνη

“Η Μακεδονία είναι η ίδια η Ελλάδα”, Ιουλιανός

γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Κυριολεκτικά την ώρα που βρισκόμαστε στο τυπογρα-

φείο, ήρθε η καταγγελία του Δημάρχου Κερατέας και του

Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή για την ευθύνη του ΕΣΔΚΝΑ,

που αρνείται κατά προκλητικό τρόπο να εφαρμόσει απο-

φάσεις για τα σκουπίδια.

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ 
(Παράνομες Χωματερές)

Κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ η Κερατέα έγινε για

ακόμη μια φορά στόχος από τον ίδιο τον Πρόεδρό της με συκο-

φαντικές δημόσιες δηλώσεις του. Πιο συγκεκριμένα εμφάνισε

ψευδώς το Δήμο Κερατέας ως αποδέκτη απορριμμάτων Δήμων

της Αττικής που θα έπρεπε να οδηγούνται στα Λιόσια και τη Φυ-

λή (δηλώσεις σε τηλεοπτικά μέσα 12/3 και 14/3). 

Με αφορμή τις δηλώσεις και οργανωμένη σκόπιμη παραπληροφό-

ρηση σήμερα 14/3 εμφανίζονται σε ημερήσιες εφημερίδες ομοιότυ-

πα ρεπορτάζ που επαναλαμβάνουν με βαρύτατες εκφράσεις ("χρυ-

σές δουλειές σε παράνομες χωματερές") ότι ο Δήμος Κερατέας δέ-

χεται απορρίμματα και "εξυπηρετεί με το αζημίωτο". 

Καταγγέλλουμε ως ανυπόστατη, ψευδή, συκοφαντικά τα δημο-

σιεύματα που έχουν στόχο να μας εκβιάσουν να δεχτούμε να γί-

νει στη Κερατέα η νέα χωματερή της Αττικής. 

Εμείς απαντάμε στον ίδιο και στο άθλιο σύστημα διαχείρισης

απορριμμάτων (ΕΣΔΚΝΑ), που ταλαιπωρεί, εμπαίζει, παραπληρο-

φορεί και πολύ περισσότερο θέτει σε κίνδυνο την υγεία εκατομ-

μυρίων πολιτών της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου ανά τα-

κτά χρονικά διαστήματα πως η Κερατέα και ο κόσμος της δεν πα-

ρασύρεται και δεν εκβιάζεται από την πολιτική παραπληροφό-

ρησης που ακολουθείται.

ΑΘΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΣΔΚΝΑ
καταγγέλει ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού

Η ύπαρξη ακόμη ΧΑΔΑ στην Αττική

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του

ΕΣΔΚΝΑ ο οποίος κατά τρόπο προ-

κλητικό αρνείται να εφαρμόσει την

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ

50910/2003), αν και έχουν περάσει

τέσσερα και πλέον χρόνια από την

θέσπισή της.

Λεωνίδας Κουρής, Νομάρχης

Καταγγέλλουμε ως ανυ-
πόστατη, ψευδή, συκοφα-
ντικά τα δημοσιεύματα
που έχουν στόχο να μας
εκβιάσουν να δεχτούμε να
γίνει στη Κερατέα η νέα

χωματερή της Αττικής. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Είμαστε ανεξάρτητη «Κίνηση πολιτών» της Βούλας, που

στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η Πατρίδα, η Εθνική ανε-

ξαρτησία και αξιοπρέπεια είναι πάνω από κόμματα, πο-

λιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα,

Σας καλούμε Αύριο Κυριακή 16/3, 11 πμ. 

Σε μια παλλαϊκή συγκέντρωση  στην κεντρική πλατεία

της Βούλας απέναντι από τον Αγιο Ιωάννη, με σκοπό, 

Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην αυθαίρετη αξίω-

ση των Σκοπίων να σφετεριστούν το όνομα Μακεδονία,

υπό οποιαδήποτε σύνθεση. Όχι και άλλες υποχωρήσεις

στα Εθνικά μας Δίκαια. Είναι χρέος μας να είμαστε όλοι

εκεί, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας.

Συντονιστική Επιτροπή

Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών Βούλας
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Keep Walking σύντροφε Γιώργο

Χάνει τη σοβαρότητά της, η ιστορική αυτή εφημερίδα,

ή θεωρείται ότι παρέχει πρόσβαση σε κατευθυνόμενες

πολιτικές εξυπηρετήσεις ξένων συμφερόντων, όταν

δημοσιεύει άρθρα όπως αυτό της 2ας Μαρτίου 2008

σελ.31, με τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ του Τάκη Καμπύλη και με τον

απαξιωτικό και υποτιμητικό τίτλο «Ο Μίκης γράφει, ο

Λάκης διαβάζει κι ο φόβος μεγαλώνει…» και ο Τάκης

κρίνει κι επιτιμά, μια διεθνή προσωπικότητα σαν τον Μί-

κη Θεοδωράκη θα πρόσθετα εγώ. Ο Τάκης τόλμησε να

σταθεί απέναντι στον Μίκη…

Ένα απόσπασμα «μνημείο» σοβαρής επιχειρηματολο-

γίας (!) του Τάκη: «Ο Λάκης διάβασε επιστολή του Μί-
κη Θεοδωράκη, ένα περίπου μανιφέστο φοβικότητας,
θυματοποίησης, και παλαιο-αριστερής φρασεολογίας,
το οποίο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του λαϊ-
κιστικού λόγου. Συνωμοσίες εις βάρος της ελληνικής
μοναδικότητας από όλους».

Κι αφού υπεραμύνεται των συνεργατών των Γερμανών

ναζί, Τσάμιδων «που σφαγιάσθηκαν από το ΕΔΕΣ…»

καταλήγει μεταξύ άλλων φλιναφημάτων: «(για να συ-
νωμοτούν εις βάρος μας όλοι και δη οι Αμερικανοί ση-
μαίνει ότι ασχολούνται μαζί μας, άρα αξίζουμε, είμαστε
μοναδικοί) δεν είναι παρά οι μεταλλάξεις ενός κομμα-
τιού της Αριστεράς που επιδίωξε τη «νομιμοποίησή»
του μέσα από τους «πατριωτικούς» αγώνες του ’60
(Κυπριακό κ.λ.π.) και έκτοτε παραμένει εκεί», οποία

θρασύτατη ειρωνεία ενάντια στην εθνική μας υπόστα-

ση!

Δεν παραλείπει τέλος να γαρνίρει το ανθελληνικό «πό-

νημά» του με εβραϊκή σπόντα, παραθέτοντας το από-

φθεγμα του Αμος Οζ1: «… το να μην είναι κανείς φα-
νατικός σημαίνει ότι είναι, κατά κάποιο τρόπο, προδό-
της».
Μόνο που οι Εβραίοι είναι φανατικοί εθνικιστές και ιδι-

αίτερα αμίληκτοι. 

Την επόμενη Κυριακή, 9 Μαρτίου, η «σοβαρή» «Καθη-

μερινή» ξαναχτυπά το «Μακεδονικό» με ευκαιρία τη

συγκέντρωση στο Αλεξάνδρειο της Θεσσαλονίκης.

Έχει τεράστια τετράστηλη φωτογραφία όπου προβάλ-

λονται 5-6 πρόσωπα των –ήντα και μια χαριτωμένη εγ-

γονούλα με την πονηρά εύγλωττη λεζάντα: «Γεμάτο το
Αλεξάνδρειο από ανθρώπους όλων των ηλικιών…»
Το …ρεπορτάζ, που υπογράφει κάποια κυρία Μαρίλη

Μαργωμένου «(σελ.18) είναι τόσο ειρωνικό και απα-

ξιωτικό και επιτιμιτικό για τον επίσκοπο Άνθιμο, τον

Στελ. Παπαθεμελή, τον Κ. Ζουράρη και κυρίως για τον

συγκεντρωμένο κόσμο που, ειλικρινά, αισθάνθηκα ναυ-

τία, αναγούλα και οργή και δεν διαθέτω χώρο για την

αναπαραγωγή ενός έστω αποσπάσματος. 

Τι κερδίζει αλήθεια αυτή η εφημερδία «(Η «Καθημερι-

νή») για να διακυβεύει με τέτοια κείμενα την σοβαρό-

τητά της;

Κώστας Βενετσάνος

––––––––––––
1. Αμος Οζ: Γνωστός σύγχρονος συγγραφέας του Ισραήλ, γεννη-

μένος στην Ιερουσαλήμ το 1939.

1η Παναττική Συνάντηση

Ανεξάρτητων Κινήσεων Σελ. 6

Η Ανακύκλωση στην
Ανατ. Αττική Σελ.7

“Ποσα τέτοια ποτήρια θα
πιούμε” Σελ. 8

Καταθέσεις και επενδύσεις σε
απλές και σύνθετες μορφές

Σελ. 12

Αποκριάτικα ξεφαντώματα   Σελ. 8

Παγκόσμια ημέρα νεφρού Σελ 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τα γαρ πολύ της θλίψεως…

Από κομματική ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου την Πέμπτη 6 Μαρ-

τίου: «Μου είπε μια νέα συντρόφισσα, …keep walking!»

Αφού χαιρετίσουμε την ιστορική συνάντηση και συμπόρευση της έμ-

φορτης εθνικών και ταξικών αγώνων «συντρόφισσας», με τον ακα-

τάβλητο Βρετανό μπεκρούλιακα, ας χειροκροτήσουμε την θριαμβική

είσοδο της τιμημένης διαφήμισης στο νέο πολιτικό λόγο κι ας ανα-

φωνήσουμε: «Μπράβο πρόεδρε, είσαι Duracell»!

Η «Καθημερινή» έχασε τη σοβαρότητά της;
Η «Καθημερινή» εθεωρείτο μια «σοβαρή εφημερίδα».

Και τούτο γιατί κάλυπτε έναν πλουραλισμό ευρέως ιδεολογικού φάσματος, η δε διατύ-

πωση των διαφορετικών απόψεων γινόταν με κόσμιο, ήπιο και νηφάλιο τρόπο, ώστε τα

κείμενά της να διαβάζονται χωρίς να προκαλούν και ν’ απωθούν αναγνώστες διαφορετι-

κών θέσεων και απόψεων.

Αυτό μέχρι πρόσφατα. Και βέβαια, εκ προοιμίου να πούμε το αυτονόητο, το πλείστον των

συντακτών και αρθογράφων συνεχίζουν την καλή παράδοση. 

Η γελιοποίηση του εθνικού φρονήματος και 
η γελιοποίηση της σοβαρότητας

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο
Κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών στο οδό-

στρωμα της Ε.Ο. Σταυρού -

Λαυρίου στην περιοχή Λαυ-

ρεωτικής, θα γίνεται σταδια-

κή διακοπή της κυκλοφορίας

στην αριστερή λωρίδα και

στα δύο ρεύματα κυκλοφο-

ρίας. μέχρι 30 Απριλίου.

Διακοπή κυκλοφορίας στον

κλάδο κυκλοφορίας από

Λαύριο προς Κερατέα. Ο

κλάδος κυκλοφορίας από Κε-

ρατέα προς Λαύριο θα είναι

διπλής κατεύθυνσης.

52 κλοπές σπιτιών

52 κλοπές είχαν οικιών είχε διαπράξει αλλοδαπός άντρας

- όταν συνελήφθη από  αστυνομικούς της Αμεσης Δρά-

σης, στην ευρύτερη της Νοτιοανατολικής Αττικης (Αργυ-

ρούπολη, Γλυφάδα, Αλιμο, Βούλα, Βάρη).

Ο συλληφθείς μαζί με τρεις άλλους συνεργούς του, που

διαφεύγουν της σύλληψης εισέρχονταν στις οικίες νυ-

χτερινές ώρες, είτε παραβιάζοντας τον ομφαλό της κλει-

δαριάς, είτε με αναρρίχηση από ανασφάλιστες πόρτες ή

παράθυρα και αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή και ό,τι άλλο

θεωρούσαν χρήσιμο.

Στόχος των 

ληστών τα

ΕΛ.ΤΑ.
Κατ’ επανάληψη διαλέγουν τα ΕΛ-

ΤΑ οι ληστές σαν εύκολο στόχο.

Τα ταχυδρομία δεν έχουν ισχυρά

μέτρα ασφαλείας κι έτσι οι ληστές

μπαίνου, κλέβουν και φεύγουν

ανενόχλητοι και ...πεζοί!

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το

ΕΛΤΑ Νέας Σμύρνης (στην οδό

Αρτάκης) που πλέον πιστεύουμε

ότι οι ληστές περνάνε γύρω στις 2

φορές το μήνα για να λάβουν το

μηνιάτικό τους. 

Βλέπε σχετικά και σελ.7
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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

Την τιμητική τους φαίνεται να

έχουν τα blog αυτό τον καιρό.

Έγιναν ευρέως γνωστά όταν

κατάφεραν να σημειώσουν με-

γάλη επιτυχία στη συγκέντρω-

ση διαμαρτυρίας που διοργάνω-

σαν για την Πάρνηθα.

Πολύ γρήγορα βρέθηκαν όλοι οι

πολιτικοί, και όχι μόνο, με προ-

σωπικά blogs τα οποία μάλιστα

έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όπως

στην περίπτωση της εκλογής

προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. 

Και τώρα βρίσκονται κατηγο-

ρούμενα για την «υπονόμευση

της δημοκρατίας», την «κατάρ-

γηση της δημοσιογραφίας» και

πολλά άλλα τέτοια υπερβολικά,

κατά τη γνώμη μου, μεμονωμέ-

να γεγονότα που δεν μπορούν

να αμαυρώσουν τον ρόλο των

blogs και έχουν να κάνουν με τη

σωστή ή όχι διαχείριση και χρή-

ση ενός blog. 

Ας αφήσουμε για λίγο όμως την

θολή εικόνα που παρουσίασαν

τα media τις τελευταίες μέρες

κι ας δούμε την διεισδυτικότητα

που έχει το internet και τα ιστο-

λόγια (blog) που μέρα με τη μέ-

ρα μπαίνουν όλο και πιο δραστι-

κά στη ζωή μας, απλά αναφέρο-

ντας ότι στις νεαρές ηλικίες

(14-24) το διαδίκτυο χρησιμο-

ποιείται κατά 93% (από στοιχεία

της ΜΚΟ Ν.Ε.Ο.Ι). 

Τα blogs είναι ένα ισχυρό εργα-

λείο για τους πολίτες. Σε χρόνο

λίγων μόνο λεπτών μπορεί να

μεταφερθεί μια είδηση απ’ τη

μια άκρη της γης στην άλλη!

Έτσι τα Υπουργεία Οικονομίας

και Οικονομικών και Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων

στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Ελ-

λάδας», με τη συγχρηματοδό-

τηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και ακολουθώντας τoν τεχνολο-

γικό ρυθμό της εποχής, διοργα-

νώνουν τον πρώτο πανελλήνιο

μαθητικό διαγωνισμό Δημιουρ-

γίας ιστολογίων (blogs).

Ο διαγωνισμός, με τίτλο, «Ξε-

μπλόγκαρε» απευθύνεται σε

μαθητές δημοτικών, γυμνασίων

και λυκείων από όλη την Ελλά-

δα, οι οποίοι καλούνται, μόνοι ή

σε ομάδες συμμαθητών, να δη-

μιουργήσουν ένα μοναδικό προ-

σωπικό ιστολόγιο (blog) με πρω-

τοποριακό και συνάμα εκπαι-

δευτικό περιεχόμενο. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι να

εξοικειώσει τα παιδιά με τις τε-

χνολογίες πληροφορικής και επι-

κοινωνιών, ώστε να μαθαίνουν

ευχάριστα, να ερευνούν και να

συνθέτουν δημιουργικά έχοντας

σαν εργαλείο την τεχνολογία και

το διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί

πλέον βασικό τμήμα της ψηφια-

κής εποχής μας. 

Μέσω του διαγωνισμού «Ξε-

μπλόγκαρε», οι μαθητές έχουν

τη μοναδική ευκαιρία να συνερ-

γαστούν και να παρουσιάσουν με

τη δική τους «φρέσκια» ματιά

την άποψή τους για το σχολείο

τους, την πόλη ή το χωριό τους,

το περιβάλλον και τον πολιτισμό

αλλά και να δείξουν πώς φαντά-

ζονται την «ψηφιακή Ελλάδα του

μέλλοντος» (4 βασικοί και υπο-

χρεωτικοί θεματικοί άξονες).

Η δημιουργία των ιστολογίων

από τους μαθητές είναι σχετικά

απλή και ανέξοδη και το μόνο

που χρειάζονται είναι να έχουν

πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Αναλυτικές οδηγίες συμμετο-

χής στο διαγωνισμό, μπορούν

να βρουν στην ιστοσελίδα του

διαγωνισμού

www.kseblogare.gr. 

Η υποβολή των συμμετοχών

στο διαγωνισμό λήγει στις 16

Απριλίου και τα έπαθλα των νι-

κητών δεν είναι διόλου ευκατα-

φρόνητα. 

Συγκεκριμένα, τα έξι (6) καλύτε-

ρα και πιο πρωτότυπα ιστολόγια

θα ανακοινωθούν στην ιστοσε-

λίδα του διαγωνισμού

(www.kseblogare.gr) μέχρι τις

15/9/08 και θα βραβευτούν σε

ειδική εκδήλωση που θα πραγ-

ματοποιηθεί. 

Τα έπαθλα των νικητών χωρί-

ζονται σε 3 κατηγορίες, Δημοτι-

κού, Γυμνασίου και Λυκείου και

το πρώτο νικητήριο blog από κά-

θε κατηγορία θα πάρει 3.000 €,

ενώ το 2ο νικητήριο, 2.000 €. 

Αλήθεια τι είναι τα blogs; Πολύ τα ακού-

με τελευταία. Οι πολύ νέοι τα γνωρίζουν

- καλά - θα έλεγα.

Οι ενήλικες και πάνω λιγότερο και οι με-

σήλικες πολύ λιγότερο. Ας πούμε λοιπόν

δυο λόγια:

Η Ιστορία του Blogger 

Το ιστολόγιο (blog), είναι μια προσωπική ηλεκτρονική σελίδα στο Διαδίκτυο, που

μπορεί να δημιουργήσει οποιοσδήποτε, ακόμη και δωρεάν. Πιο απλά, είναι ένας

προσωπικός χώρος στο διαδίκτυο, όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να «γράφει»

ελεύθερα την άποψή του, να σχολιάζει και να παρουσιάζει με δημιουργικό τρό-

πο τον δικό του «κόσμο» (με κείμενα, φωτογραφίες, video, μουσική κλπ) αλλά

και να προτείνει άλλα blogs ή ιστοσελίδες.

Το Blogger ξεκίνησε από μια μικρή εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο που λεγόταν

Pyra Labs τον Αύγουστο του 1999.

Ήταν τρεις φίλοι, που ανελάμβαναν βαρετά έργα ιστού για μεγάλες εταιρείες,

προσπαθώντας για τη δική τους μεγάλη επιτυχία στο χώρο του Διαδικτύου. Στην

πορεία, δημιούργησαν το Blogger, «λίγο πολύ για πλάκα και σκεφτήκαμε -

Χμμμ... έχει ενδιαφέρον».

To Blogger πήρε τα πάνω του, στην αρ-

χή λίγο και τελικά όλο και περισσότερο

μέσα σε κανά δύο χρόνια. 

Είχανε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες,

αν και ήταν ακόμη λίγοι. Και τότε συ-

νέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε: η

Google ήθελε να τους αγοράσει. 

Τώρα είναι μια ομάδα στη Google που επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους

ανθρώπους να αποκτήσουν τη δική τους φωνή στον ιστό και να οργανώσουν τις

πληροφορίες από την προσωπική τους πλευρά. Μότο τους: "Ο δημοσιογράφος
γράφει και υπογράφει"                                              (στοιχεία από την “Athenspress”)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα βρίσκονται πάνω από 2.000.000 ελληνικά

ιστολόγια (blogs)!

Επειδή όμως σε πολλούς δεν αρέσει η ελευθερίου λόγου, κι απ’ την άλλη κά-

ποιοι bloggers «ασελγούν», η πρώτη καταδίκη blogger δεν άργησε να έρθει, στη

Ρωσία.  Περιοριστικούς νόμους ψήφισαν στην Ιταλία και τη Γαλλία και ετοιμαζό-

μαστε και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους…

Βlog - Ξεblogare

Πρωτότυπος Διαγωνισμός για 

Bloggers “Ξεμπλόγκαρε”

γράφει η Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας οργανώνει την ετήσια συ-

νάντηση της Τοπικής Εκκλησίας και Εκπαιδευτικών Φο-

ρέων, η οποία ανεβλήθη λόγω της κοιμήσεως του Μακα-

ριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου. Διοργανώ-

νεται εκ νέου την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο Συ-

νεδριακό κέντρο “Αττικα Centre” (Aρτεμισίου 1 Γλυφάδα)

και θα έχει ως θέμα: “Η αναζήτηση του δομικού υλικού,
που συγκροτεί 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”

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα θα υποδεχθεί τις ερασι-

τεχνικές θεατρικές ομάδες της Αττικής που δήλωσαν

συμμετοχή σε μια 5λεπτη παρουσίαση θεατρικής σκηνής

συνοδευόμενης από μουσική, την Πέμπτη 27 Μαρτίου

στην γιορτή που διοργανώνει για την παγκόσμια ημέρα

θεάτρου, με θέμα η "Μουσική στο θέατρο''.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην συνεδριακή αί-

θουσα στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Μαραθω-

νίου δρόμου στις 8μμ.

Η συμμετοχή δεν θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. 

Παγκόσμια Ημέρα θεάτρου

Η ζωγράφος Κορίννα θα πραγματοποιοήσει τα

εγκαίνια της ατομικής της έκθεσης ζωγραφικής με

τίτλο "Παρουσίες" την Παρασκευή 28 Μαρτίου και

ώρα 19:30, στην Art Gallery Cafe (Ιπποκράτους 1 &

Γαληνού - πίσω απο το Ασκληπιείο) στη Βούλα. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 11

Απριλίου και ώρες λειτουργίας Τρίτη με Σάββατο

9:00 - 14:00 και 18:00 - 22:00.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη - 22940 98500

www.apopeires.gr

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ, 9:15 το βράδυ, το

Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων ΟΙ ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ, παρου-

σιάζουν το θεατρικό έργο «ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ» του Ζώρζ

Φεϋντώ, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Ξανθοπουλίδου. Στον πρω-

ταγωνιστικό ρόλο – ο ράφτης των κυριών – ο Σπύρος Βελούδος.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ, 21:15 στο σινε ΑΛΙΚΗ:

«ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ», του  Pομάν Πολάνσκι, Πολωνία

1962, σε επανέκδοση νέας κόπιας.  Το Μαχαίρι στο νερό δη-

μιουργήθηκε μέσα στο ευνοϊκό περιβάλλον της Πολωνι-

κής άνοιξης και τοποθέτησε τον σκηνοθέτης της στο κέ-

ντρο της πιο σημαντικής γενιάς του πολωνικού σινεμά.

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ  

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 21:00 στις Απόπειρες. 

«Δημοκρατία, αρχαία και νεότερη: το μισοτελειω-
μένο ταξίδι». 
Με τον φιλόλογο και ιστορικό Νίκο Νταή.  Με ποιες ιδέες και συ-

γκρούσεις εξελίχτηκε η αριστοκρατία της αρχαίας Αθήνας σε δη-

μοκρατία; Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι αβυσσαλέες δια-

φορές ανάμεσα στην αρχαία άμεση δημοκρατία και τη σύγχρονη

αντιπροσωπευτική; Είναι ο σημερινός κοινοβουλευτισμός δημο-

κρατία ή ολιγαρχία; Μπορεί η αθηναϊκή εμπειρία ν’ αλλάξει το

σύγχρονο κόσμο;

Graffiti school project
Οι σκέψεις γίνονται χρώμα και το χρώμα ομορφιά

Ο Δήμος Γέρακα διοργανώνει το Graffiti school project,

που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δυναμικό Σχολείο», και

έχει ως σκοπό να διαμορφώσει το σχολείο ως πυρήνα δη-

μιουργίας, παρέχοντας, πέρα από τη θεωρητική και τε-

χνική γνώση, τη δυνατότητα βιωματικής και δημιουργικής

ανάπτυξης του ατόμου.

Το graffiti school project θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε συ-

νεργασία με το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα, ενώ

υπάρχει πρόβλεψη να επεκταθεί και στα υπόλοιπα Γυ-

μνάσια και Λύκεια του Δήμου.

Υπό την καθοδήγηση καλλιτέχνη του χώρου του graffiti,

απόφοιτου της Σχολής Καλών Τεχνών, μία ομάδα μαθη-

τών θα πραγματοποιήσει μία σειρά συζητήσεων μέσα από

την οποία θα προκύψει το προσχέδιο της παρέμβασης

στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 και 14 Απρι-

λίου, με τελική εκτέλεση και παρουσίαση του έργου τη

Δευτέρα 14 Απριλίου.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ

ΘΕΜΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

στο Γέρακα

O Δήμος Γέρακα και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Γέ-

ρακα,   με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσι-

σμού (21 Μαρτίου), διοργανώνουν την «Κινητή Έκθεση

Χειροποίητων Εικονογραφημένων Βιβλίων με θέμα το ρα-

τσισμό».
Τα βιβλία αυτά φιλοτεχνήθηκαν ανά ομάδες από τους μαθητές

της Γ΄ Γυμνασίου  (κατεύθυνση εικαστικών και χορού) στο πλαί-

σιο μιας διαθεματικής εργασίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής

Γλώσσας και των Εικαστικών τον Ιανουάριο του 2008. Για τη δη-

μιουργία των βιβλίων χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες τεχνικές (τρισ-

διάστατα βιβλία, ευρηματικές κατασκευές εξωφύλλων, δημιουρ-

γία περιοδικών κόμικς, ευφάνταστα παραμύθια, χρήση κολάζ),

συνδυάζοντάς τις με τα δικά τους σχόλια, άλλοτε με ωμότητα κι

άλλοτε με χιούμορ κι ευαισθησία. 

Μέσα από αυτά τα χειροποίητα βιβλία οι μαθητές εκφράζουν μια

φωνή διαμαρτυρίας ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού και πα-

ράλληλα ευαισθητοποιούν με το δικό τους τρόπο τους συμμαθη-

τές τους και γενικότερα τους συνομηλίκους τους.

O Δήμος Γέρακα, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Αλεξάνδρα

Βασιλοπούλου(φιλόλογος), Μαρίνα Μαραβελάκη (χαράκτρια) και

Ελπίδα Πανονίδου (ζωγράφος), έχει αναλάβει την οργάνωση, το

συντονισμό και την επιμέλεια της έκθεσης 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 21 Μαρτίου

και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Γέρα-

κα (Ιθάκης 12, Τηλ.  210  6604638). Η Έκθεση θα διαρκέσει έως

την Παρασκευή 11 Απρίλιου.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τέταρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00

– 14.00

Ημερομηνίες επισκέψεων Σχολείων: 

27/3 – ώρα 10.00  1/4 – ώρα 11.00 

10/4 – ώρα 10.00  

Εκθεση ζωγραφικής

ΑΚΡΟΑΣΗ για ηθοποιούς

Το θέατρο ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (Πλαταιών &

Προφήτου Δανιήλ 3 - Κεραμεικός) θα κάνει ακρόα-

ση αναζητώντας ηθοποιούς, την Παρασκευή   4

Απριλίου / 10π.μ

Αναζητούνται γυναίκες & άνδρες ηθοποιοί για τις

παραγωγές της νέας θεατρικής περιόδου από την

κα Κάρμεν Ρουγγέρη.

Θα ζητηθούν: χορός, τραγούδι, θεατρικό κείμενο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

210-9345 378  /  210-9313798 / 210-9340 038 

Fax: 210-9340 839 l e-mail: info@texnis.com



Φεστιβάλ Αθηνών
και Καλοκαίρι

με την Τζωρτζίνα Καλέργη
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Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρό-

εδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών κ. Λούκος, μάας ενημέρωσε για

την καινούργια πνοή του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Ονόματα γνωστά και

αγαπημένα θα δημιουργήσουν ξανά ένα κοσμοπολίτικο αέρα στις καλο-

καιρινές μας νύχτες. 

Ας ξεκινήσουμε από τον τομέα της μουσικής  όπου το Φεστιβάλ Αθη-

νών συνεχίζει την πολιτική που ξεκίνησε πριν από δυο χρόνια: φιλόξενο

και ανοιχτό σε όλα τα είδη και όλες τις τάσεις, από την μπαρόκ ως τη

σύγχρονη μουσική κι από την όπερα ως τους ήχους του κόσμου, το ελ-

ληνικό τραγούδι και τα ελληνικά παραδοσιακά ακούσματα.  

Αναδεικνύει την πολυμορφία και προβάλλει σπουδαίους  καλλιτέχνες,

όπως ο Ρικάρντο Μούττι και ο Κρίστοφ Εσενμπαχ επικεφαλής σπου-

δαίων συγκροτημάτων, όπως η Ορχήστρα του Μουσικού Φλωρεντινού

Μαΐου και του Παρισιού. Καλωσορίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερ-

μηνευτές όπως η λαμπερή αμερικανίδα λυρική υψίφωνος Ρενέ Φλέμιν-

γκ ή ο παθιασμένος με το μπαρόκ γάλλος τσεμπαλίστας και μαέστρος

Κριστόφ Ρουσσέ, δημιουργός του πολυσυζητημένου συνόλου Les

Talens Lyriques. 

Διατηρεί την επικοινωνία με σημαντικά ξένα θέατρα, όπως το Μπολ-

σόι που φτάνει με την καινούργια φαντασμαγορική παραγωγή του Μπο-

ρίς Γκοντουνόφ σκηνοθετημένη από το «μάγο της εικόνας» Αλεξάντρ

Σοκούροφ, και την Οπερα της Λυόν που έρχεται με δύο έργα του Μπέ-

ντζαμιν Μπρίττεν τα οποία παίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Παράλληλα συνεχίζει την υποστήριξή του στους Ελληνες καλλιτέ-

χνες με πολλαπλούς τρόπους: στηρίζει την πρωτότυπη δημιουργία και

τις καινούριες παραγωγές. Φέτος ανεβαίνει στον εμβληματικό χώρο της

Πειραιώς η όπερα Πληγή του νεαρού Ελληνα συνθέτη Χαράλαμπου Γω-

γιού. Καλεί να παρουσιαστούν στη χώρα Ελληνες καλλιτέχνες που δια-

πρέπουν στο εξωτερικό.   

Το Φεστιβάλ τιμά και φέτος το ελληνικό τραγούδι με μια σειρά από

συναυλίες που θα ταξιδέψουν τους θεατές αφενός στο μουσικό  παρελ-

θόν, αφετέρου στο παρόν της μουσικής δημιουργίας. Τραγούδια που ση-

μάδεψαν διαφορετικές εποχές, παράλληλα με νέα ακούσματα, ενορχη-

στρώσεις και ερμηνείες.    

Ο Σταμάτης Κραουνάκης, υποδέχεται στο Ηρώδειο τραγουδιστές και

ηθοποιούς, σε ένα υπερθέαμα με τίτλο X SKHNHS–Aυτά που ’κάψαν το

σανίδι:  μια μουσική παράσταση με τραγούδια από το ελληνικό θέατρο

που πέρασαν στη συλλογική μνήμη συνδυάζονται με αποσπάσματα ρό-

λων που «άφησαν εποχή». Ακολουθούν δύο βραδιές συντροφιά με τη

μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου υπό τον τίτλο Τι έχει μείνει απ’ τη

φωτιά και ένα ένα αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι που

πραγματοποιείται από την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής υπό

τη διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχάκου.

Συνοδευόμενη από παλιούς και νέους φίλους-τραγουδιστές, η Λένα

Πλάτωνος θα παρουσιάσει τριάντα χρόνια μουσικής δημιουργίας. Τέλος,

η Νάνα Μούσχουρη,  η καλύτερη πρέσβειρα του ελληνικού τραγουδιού,

επιστρέφει στο Ηρώδειο, μετά από πενήντα χρόνια απογειωτικής καριέ-

ρας στο εξωτερικό, για να σφραγίσει με λαμπρό τρόπο την τελευταία

της περιοδεία. 

Ενδιαφέρουσες φωνές από άλλες γειτονιές του πλανήτη θα ακου-

στούν στο Φεστιβάλ. Μοναδική εμπειρία που μεταφέρουν τόσο το έγ-

χρωμο δρώμενο The Gospel at Colonus του Λη Μπρούερ, βασικού εκ-

προσώπου της αμερικάνικης πρωτοπορίας, όσο και Το περίπτερο με τις

παιωνίες, ένα «αριστούργημα εύθραυστης ομορφιάς» της κινέζικης όπε-

ρας Κούντσου του 16ου αιώνα. Κι ακόμη ο Πάολο Κόντε, διαχρονική αξία

στην πλούσια σε τραγουδοποιούς ιταλική σκηνή, ο τούρκος πιανίστας

Φαζίλ Σάι με το πολύπλευρο ταλέντο και στο χώρο του αυτοσχεδια-

σμού. Τέλος, κλείνοντας το μάτι στους νεότερους, το Φεστιβάλ φιλοξε-

νεί τους drog_A_tek, το ελαστικό μουσικό σχήμα που αυτοπροσδιορίζε-

ται σε κάθε του εμφάνιση, αλλά και το εναλλακτικό Synch.

Παράλληλα, για τρίτη χρονιά, συνεχίζει το αφιέρωμα στους «Ηχους

του Κόσμου». Ενα παράθυρο στις μουσικές του κόσμου, σε ήχους από

γειτονιές του πλανήτη, σε καλλιτέχνες που μέσα από τη φωνή και τη

μουσική τους μεταφέρουν την ιδιαίτερη κουλτούρα του τόπου τους. 

Με γνώμονα την πολυφωνία, την επικοινωνία, τις ανταλλαγές   και

τον ανοιχτό διάλογο καλλιτεχνών και κοινού, το πρόγραμμα του φετινού

Φεστιβάλ στον τομέα της μουσικής  φιλοδοξεί να παρουσιάσει σπουδαί-

ες παραστάσεις, να φιλοξενήσει σχήματα και καλλιτέχνες από κάθε χώ-

ρο.

Στο επόμενο φύλλο, συνέχεια με το Φεστιβάλ Επιδαύρου και το Χορό.

Η Πνευματική

Εστία του Δήμου

Βούλας οργανώ-

νει εκδήλωση με

επιλογή από το

έργο του Αντον

Πάβλοβιτς Τσέ-

χοφ, την Τετάρ-

τη 19 Μαρτίου

στις 7.30 μ.μ.

στο Πολιτιστικό

Κέντρο “Ιωνία”

δίπλα από το Δη-

μαρχείο.

“Μετά κι από το πιο ασήμαντο διήγημά σας, όλα φαί-

νονται ακατέργαστα, σαν να είναι γραμμένα όχι με

πένα, αλλά με κούτσουρο. Και το πιο σημαντικό δε

μοιάζει απλό, άρα ούτε αληθινό.  Αυτό είναι σίγου-

ρο”... 

Α.Μ. Γκόρκι

Επιλογή από το έργο του

Αντον Πάβλοβιτς Τσέχοφ

Έκθεση Χαρακτικής «αποΤΥΠΩΜΑΤΑ»
Δέκα πέντε καλλιτέχνες παρουσιάζουν επιλεγμένες δημιουργίες τους, ποικίλης θεματολογίας, όπου μέσα

από προσωπικές αναζητήσεις και  εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές αλλά και τις πλέον σύγ-

χρονες μεθόδους χαρακτικής, καταγράφουν την πορεία και την εξέλιξη της σημαντικής αυτής τέχνης.

Στη διάρκεια της έκθεσης, ο χώρος τέχνης ΙΧΝΗΛΑΤΟΝ (Λεωφ. Βάρης Κορωπίου 80 – Βάρη, στο ύψος της Σχο-

λής Ευελπίδων) σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης, 

θα διοργανωθούν οι κάτωθι ομιλίες:

- Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 8.00μ.μ.: Δήμ. Σιατερλή: «Η χαρακτική τέχνη και η εξέλιξή της σήμερα»

- Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 8.00μ.μ.:  Χρ. Σαρακατσιάνος: «Χαρακτική τέχνη: Η τεχνική της ξυλογραφίας»

- Παρασκευή 4 Απριλίου στις 8.00μ.μ.: Γ. Γουρζής: «Χαρακτική τέχνη: Παραδοσιακοί μέθοδοι χάραξης».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι

τις 12 Απριλίου

και λειτουργεί: 

Δευτέρα-Παρασκευή: 9π.μ.-9μ.μ., 

Σάββατο: 9π.μ.-3.30μ.μ.

Την επιτυχία των μαθητών των Σχολείων Βούλας

στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικής Εταιρεί-

ας ανακοίνωσε η Γραμματέας του Δ.Σ. Βούλας

Μαρ. Μαυραγάνη, στο συμβούλιο της 14ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα: 

Το χρυσό πήρε ο Δημ. Παπαδημητρίου από το 1ο

Λύκειο Βούλας.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ιωαν. Παρόλας, από

το 2ο Λύκειο Βούλας.

Και στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Κων/νος Λυτός του

1ου Λυκείου Βούλας. Και οι τρεις μαθητές της 2ας

Λυκείου.

Επιτυχία είχαμε και στο 1ο Γυμνάσιο όπου ο Θεμ.

Κάντζας μαθητής της 2ας Γυμνασίου ήρθε τρίτος. 

Πρωτιές των μαθητών 

απ’ τα σχολεία της Βούλας

Από τη βιολογική αμπελουργία 

στο  βιολογικό κρασί

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών

Προϊόντων (ΔΗΩ), οργανώνει στα πλαίσια της έκθεσης

ΟΙΝΟΡΑΜΑ, στο MEC Παιανίας, την Κυριακή 30 Μαρτίου

και ώρες 15.00 – 18.00,  εκδήλωση με θέμα: 

’’Από τη βιολογική αμπελουργία στο  βιολογικό
κρασί’’.

Ομιλιτές θα αναπτύξουν διάφορα θέματα γύρω

από την βιολογική οινοποιία και θα ακολουθή-

σει συζήτηση και παρεμβάσεις από τους συμμε-

τέχοντες. 

Είσοδος στο χώρο της εκδήλωσης ελεύθερη.
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Ανασκαλεύοντας  στα βιβλία μου

σταμάτησα  στο “Ιουλιανός”  των

εκδόσεων “θύραθεν”. Ομολογώ

ότι  ήταν και είναι  από τα αγαπη-

μένα μου βιβλία όχι  για τις θρη-

σκευτικές του τοποθετήσεις αλλά

για τις κοινωνικές  θέσεις και κα-

νόνες της ζωής που πρεσβεύει.

Εκει λοιπόν  στο “Εγκώμιο στην

αυτοκράτειρα Ευσεβία”  έγραψε

για τη γυναίκα του  αδελφού του

πατέρα του (θεία του), αυτοκρά-

τορα Κωνστάντιου, την “Ευσεβία”.

Η αυτοκράτειρα Ευσεβία ήταν

χριστιανή. Κόρη του Ελληνα Ευ-

σεβίου, γεννήθηκε το 336 μ.Χ.

στη Θεσσαλονίκη,  μορφωμένη

και έξυπνη παντρεύτηκε τον αυ-

τοκράτορα  Κωνστάντιο το 352

μ.Χ . – θείο του Ιουλιανού – και

αναγορεύτηκε από αυτόν αμέσως

Αυγούστα. Επαναλαμβάνω, ήταν

Ελληνίδα, από ελληνική οικογέ-

νεια της Θεσσαλονίκης, όπως Ελ-

ληνίδα ήταν και η μητέρα του Ιου-

λιανού. (Ασφαλώς και έχετε κα-

ταλάβει ότι σκόπιμα τονίζεται η

ελληνική προέλευση, καταγωγή

αλλά και το γενεαλογικό δέντρο).

Την πνευματική της μόρφωση, τη

χριστιανική της πίστη και  την

ακεραιότητα του χαρακτήρα της,

εκτιμούσε ο Ιουλιανός  γι’ αυτό

και το  “Εγκώμιο”. Σ’ αυτό σαφώς

καταφαίνεται πως  η Μακεδονία

εκατοικείτο από  φυλές Έλληνι-

κές.  Αντιγράφω κατά λέξη και σε

μετάφραση από τη σελίδα 147

της έκδοσης  “θύραθεν” .  «Το γέ-
νος αυτής είναι σφόδρα Ελληνι-
κόν, Ελλήνων των πάνυ και πόλις
η μητρόπολις της  Μακεδονίας»
(τόσα ίσως μπορώ να είπω  και

χωρίς πολυλογίες μα  και χωρίς

να  γίνω κουραστικός ότι  η Ευσε-

βία είναι από γενιά καθεαυτού

Ελληνική, από τους  πιο γνήσιους

Έλληνες και πόλη της είναι η μη-

τρόπολη της Μακεδονίας - η Θεσ-

σαλονίκη). Και πιο κάτω αναφέρε-

ται και στη δική του καταγωγή;

«Εμείς οι κάτοικοι της Θράκης και

της Ιωνίας είμαστε γυιοί της Ελ-

λάδας, και όποιοι από εμάς δεν

είναι αγνώμονες, λαχταρούν  να

χαιρετήσουν τους πατεράδες

τους και να φιλήσουν τα χώματά

της». 

Και συνεχίζει: «Ημείς δε τι πεπόν-
θαμεν και τίνα νυν περαίνειν δια-
νοούμεθα λόγον, εί μη της φίλης
Ελλάδος έπαινον, ής ουκ έστι
μνησθέντα μη πάντα θαυμάζειν».

Δηλαδή: (Μα τι μ΄έχει πιάσει; Και

τι είδους ομιλία είχα σκοπό να κά-

νω,  αν όχι  τον έπαινο της αγα-

πημένης μου Ελλάδας, που δεν

μπορώ να τη φέρω στο νου χωρίς

να μένω έκθαμβος με κάθε τι δικό

της).

Ο Ιουλιανός, από τα μαθητικά μας

βιβλία, ερχόταν σαν το μαύρο

ανόητο πρόβατο που  “αρνηθηκε

τις αρχές του εγκαθιδρυθέντος

χριστιανισμού”. Κανείς δεν μας

έμαθε,  

3 ότι  “το μαύρο αυτό πρόβατο”

ήταν ένα ιδιαίτερα σκεπτόμενο

άτομο. Δεν ήταν “κενός” ως σχε-

δόν όλους τους αυτοκράτορες.

3 ότι ήταν  μαθητής  εκείνης της

μεγάλης  μορφής - όπως ιστορικά

χαρακτηρίζεται - του επισκόπου

Νικομηδείας Ευσεβίου,  

3 ότι διετέλεσε μαθητής του σο-

φού Μαρδόνιου που του δίδαξε

τους κλασικούς της Αρχαίας Ελ-

λάδας και ολόκληρη την ελληνική

Γραμματεία  και ό,τι πιο ευγενές

και ανθρώπινο υπάρχει στον κό-

σμο, 

3 ότι ήταν  ακόμη συμμαθητής

στην Αθήνα των μεγάλων Πατέ-

ρων της Εκκλησίας  και κάθησε

δίπλα δίπλα στα ίδια θρανία μαζί

τους και 

3 ότι ήταν  επιστήθιος φίλος του

Μεγάλου Βασιλείου, εκείνης της

ανεπανάληπτης μορφής της εκ-

κλησίας μας τον οποίο και εσεβό-

ταν ιδιαίτερα.  Κανείς δεν μας έμα-

θε  ότι ο Ιουλιανός ήταν ένας σο-

φός,  ένας φιλόσοφος που είχε το

δικό του λόγο.  Εμείς σαν χριστια-

νοί,  μπορεί να μην τον δεχόμαστε.

(Καίτοι  κάποτε πρέπει  να μάθομε

να δεχόμαστε και τα δικαιώματα

του ετέρου). Σαν Έλληνες όμως,

είμαστε υποχρεωμένοι  να  τιμήσο-

με  και να τιμάμε το λόγο ενός σο-

φού ηγέτη   που πάντα ήταν κοντά

στον λαό, που θεωρούσε τον εαυ-

τό του Έλληνα και που στο τέλος

πέθανε όχι στο κρεβάτι του αλλά

πολεμώντας τους εχθρούς της πα-

τρίδας του.  Και που δεν ήταν

όπως γράφει ο Παπαρηγόπουλος

“παράφρων” και θέαμα οικτρόν

επειδή αρνήθηκε τον χριστιανισμό.

Ή  όπως λέει ο Κορδάτος  “μαριο-

νέττα των μεγαλοκτημόνων”.

Οποιος θελει να μάθει περισσότε-

ρα, ας διαβάσει το προαναφερθέν

βιβλίο. Κάποτε η ιστορία πρέπει να

πάψει να γράφεται στα μέτρα των

νικητών.

Ας επανέλθω όμως στο σκοπό

του  παρόντος άρθρου.  

Δεν έχω πρόθεση  να ξεσπάσω σε

κλαυθμηρισμούς και σε “ελληνι-

κές” καυχησιολογίες σαν το “η

Μακεδονία  είναι Ελληνική”. Στην

πραγματικότητα είναι Ελληνική.

Αλλά εμείς οι  Έλληνες του νό-

του,  ποτέ δεν σταματήσαμε στα

γήπεδα να ρίχνομε το αντεθνικό

μας δηλητήριο.  Ακόμα και για

τους  Κρητικούς  εθελοντές συ-

μπολεμιστές του Παύλου  Μελα

είπαμε  - εμείς οι ανόσιοι - “Μα

αυτοί ήταν μισθοφόροι”. Στα τε-

λευταία χρόνια, η σοφή  διπλωμα-

τία μας,  ποτέ δεν οικοδόμησε,

ποτέ δεν υπερασπίστηκε αποτε-

λεσματικά  τα δεδομένα κληρονο-

μικά δικαιώματά μας. Ακόμη επι-

χειρηματικά πάντα συνεργαζόμα-

στε με τους επιβουλευόμενους

την εθνική μας ανεξαρτησία με

αντάλλαγμα το  προσωπικό και

ατομικό και όχι το της πατρίδας

όφελος. Μ’ άλλα λόγια ξεπουλη-

θήκαμε. Κι αυτοί αγόρασαν μια

πατρίδα.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

–––––––––––––

Βοηθήματα που χρησιμοποίησα:

1) “Ιουλιανός” εκδ.  «θύραθεν».

2) Ηλ. Λάσκαρη: “Βυζαντινοί Αυτοκράτο-

ρες”. Εκδ. Ελευθ. Τύπος

3) Γ. Κορδάτου  “Ιστορία της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας”, Εκδ. 20ος αιώνας

4) Ιστορία Ελλ.  Έθνους, Εκδοτικής Αθη-

νών. Τομ. Ζ΄

5) Παν/μιο Καίμπριτζ: “Ιστορία Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας”, εκδ. Μέλισσα.1979.

6) Κ. Παπαρηγοπουλου:  “Ιστορία Ελλην.

Έθνους”, εκδ. Σ.Παυλίδου 1860.

Ιουλιανός  είπεν: Η Μακεδονία

είναι  η ίδια  η Ελλάδα!
Ιουλιανός,  ο φιλόσοφος ή παραβάτης 

(331- 363 μ.Χ.)

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 11.30πμ θα πραγματο-

ποιηθούν τα εγκαίνια λειτουργίας του 3ου Γενικού

Λυκείου Κορωπίου και της εγκατάστασής του σε

νέο κτίριο ( Φειδίου και Αντ. Δήμα 6).

3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου
Εγκαίνια λειτουργίας του

1η ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Την Κυριακή  16 Μαρτίου στις 6.00μ.μ. στην αί-

θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15), θα πραγματοποι-

ηθεί η εξ’ αναβολής (λόγω κακοκαιρίας) 1η Πα-

ναττική συνάντηση Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητι-

κών Κινήσεων. 

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τις Ανε-

ξάρτητες Αυτοδιοικητικές Κινήσεις:

“ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΑΤΕΑ” με επικεφαλής τον  Σταύρο

Ιατρού, Δήμαρχο της πόλης.

“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” με επικεφαλής

την  Αθηνά Λυγνού.

“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ” με

επικεφαλής τον  Φώτη Δεληβοριά.

“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ” με

επικεφαλής τον  Δημήτρη Κυπριώτη.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή από-

ψεων και η προετοιμασία της Πανελλαδικής Συ-

νάντησης Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσε-

ων που θα γίνει στην Πάτρα στις 5 & 6 Απριλίου.

Την πολύ κακή έως χείριστη χρήση των πεζοδρομίων χαρα-

κτηρίζει ο επικεφαλής συνδυασμού της μειοψηφίας Αν.

Μπουντουβάς, με επιστολή του που την απευθύνει προς τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, ερωτώντας το Δήμαρχο αν εί-

ναι διατεθειμένος να εφαρμόσει

νόμους και διατάξεις που διέπουν

τον κοινόχρηστο χώρο των πεζο-

δρομίων, ούτως ώστε να επικρατεί

η νομιμότητα και οι δημότες να

νιώθουν πιο ασφαλείς.

Στην επιστολή του αναφέρεται στα

διάφορα εμπόδια που συναντά κα-

νείς στα πεζοδρόμια και που μέχρι τώρα, με ευθύνη τόσο της

σημερινής Δημοτικής Αρχής όσο και όλων των προηγούμε-

νων, καμιά μέριμνα για εφαρμογή των νόμων, των διατάξεων

και των αποφάσεων δεν έχει ληφθεί, με αποτέλεσμα η κατά-

σταση που επικρατεί να είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για

τη ζωή των δημοτών. Παράλληλα δε προτείνει λύσεις, όπως:

πασαλάκια επί της Λεωφ. Μαραθώνος, απόσυρση των εγκα-

ταλειμμένων αυτοκινήτων  από τους δρόμους, ράμπες για

άτομα με ειδικές ανάγκες, 

Παρέμβαση για τα 

...ανύπαρκτα πεζοδρόμια
ζητάει ο Τάσος Μπουντουβάς 

από το Δήμαρχο στην Παλλήνη
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Το Κορωπί, μετά την πρώτη επιτυχημέ-

νη, εκστρατεία για τα ανακυκλούμενα

υλικά (γυαλί, χαρτί, μέταλλο, πλαστι-

κό) προχωράει σε 2ο κύκλο Ανακύκλω-

σης για ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές

συσκευές. Ηδη υπεγράφη η σύμβαση

(28 Φεβρουαρίου), στα γραφεία της

Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

στην Κηφισιά.

Παραχωρείται και δεύτερο ειδικό

απορριμματοφόρο για συλλογή  απο-

βλήτων συσκευασίας («μπλε κάδων»)

στο  Δήμου Κορωπίου. 

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπου-

λος αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημέ-

νος από αυτή την εξέλιξη και επεσή-

μανε ότι «η εφαρμογή του προγράμμα-
τος έδειξε ότι ο κόσμος ήταν περισσό-
τερο έτοιμος απ΄ότι νομίζαμε  να δε-
χτεί συστήματα ανακύκλωσης». 
Ήδη το ειδικό container στο Αμαξοστά-

σιο, που υποδέχεται τα απόβλητα, έχει

γεμίσει και ξεκινάνε μεταφορές. 

Όπως γνωστοποίησε δε, θα οργανωθεί

εκστρατεία ενημέρωσης τον Απρίλιο

ενώ ενημερωτικό υλικό θα μοιράζεται

από το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτί-

ου. 

Επίσης, έχουν παραγγελθεί  και θα

εγκατασταθούν και οι μικροί κάδοι για

την συλλογή των παλαιών μικρών ηλε-

κτρικών συσκευών. Η προτεραιότητα

για την εγκατάσταση των μικρών κά-

δων δίνεται στα σχολεία του Κορωπί-

ου και κατόπιν θα ακολουθήσουν τα

δημοτικά κτίρια.   

Επισήμανε ακόμη ο Δήμαρχος ότι :

«Χρειάζονται να γίνουν περισσότερα

στον τομέα της ανακύκλωσης στη πη-

γή δηλαδή στο σπίτι μας και φυσικά

στις βιομηχανικές περιοχές. Τα νέα

συστήματα ανακύκλωσης που προστί-

θενται στον Δήμο μας αλλάζουν τα δε-

δομένα και αυξάνουν τις απαιτήσεις

τόσο των δημοτών μας όσο και τις δι-

κές μας. 

Περισσότεροι μπλε κάδοι συνεχώς θα

ενισχύουν το σύστημα ενώ το επόμενο

βήμα θα είναι η εφαρμογή της οικιακής

κομποστοποίησης, που θα λύσει άλλο

ένα μεγάλο πρόβλημα του Κορωπίου

που αφορά όλα τα υλικά φυτικής προ-

έλευσης, όπως κουρεμένο γρασίδι,

φύλλα, κομμένα κλαδιά, χόρτα, υπο-

λείμματα λαχανικών και φρούτων,

αποφάγια, χαρτί, πριονίδι, στάχτη και

οποιοδήποτε άλλο οργανικό υπόλοιπο

που τα πετάμε σαν σκουπίδια. Ο Δή-

μος θα εξετάσει τρόπους εφαρμογής,

ενίσχυσης και προβολής αυτού του νέ-

ου συστήματος. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν

στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημό-

τη (τηλ.:  80011 34 600, χωρίς χρέωση)

ή απευθείας στο Κέντρο Συλλογής Κο-

ρωπίου, (Αμαξοστάσιο τηλ.: 210-

6625979) και να εντάσσονται στο πρό-

γραμμα συλλογής ανακύκλωσης ηλε-

κτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η λίστα με  τις παλαιές συσκευές που

δέχεται το σύστημα είναι αναρτημένη

στην ιστοσελίδα του Δήμου

(www.koropi.gr) ενώ σε έντυπη μορφή,

υπάρχει στο Δημαρχείο, τη Δημοτική

Βιβλιοθήκη και το Πνευματικό Κέντρο.

“Ο κόσμος ήταν περισσότε-

ρο έτοιμος απ’ ότι νομίζαμε”

δηλώνει ευχάριστα ο Δήμαρχος

Τα ΕΛΤΑ στο Κορωπί (Βασ. Κωνσταντί-

νου 88 έβαλαν στο μάτι οι ληστές και

στις 3 Μαρτίου τρεις άγνωστοι φορώ-

ντας κράνη, εισέβαλαν στο κατάστη-

μα, ακινητοποίησαν με την απειλή

όπλων τους υπαλλήλους και αφαίρε-

σαν άγνωστο χρηματικό ποσό, χτυπώ-

ντας τον υπάλληλο της χρηματαπο-

στολής στο κεφάλι.

Οι δράστες διέφυγαν με δίκυκλη μοτο-

συκλέτα, που όπως απεδείχθη ήταν

κλεμένη και στη συνέχεια με ΙΧ αυτο-

κίνητο.

Πιθανόν να πρόκειται για τους ίδιους

που είχαν ληστέψει στις 28 Φεβρουα-

ρίου τα ΕΛΤΑ στο Ελληνικό (Τριπόλε-

ως & Ροδοπόλεως) και στη Νέα Σμύρ-

νη (Αρτάκης 34), επίσης 28 Φεβρουα-

ρίου και στους Θρακομακεδόνες (Πλ.

Αριστοτέλους), στις 11 Μαρτίου, φεύ-

γοντας πάλι με μηχανή μεγάλου κυβι-

σμού.

«Ο Μαραθώνιος της Ανακύκλωσης στην Ανατολική

Αττική – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σύστημα

Ανακύκλωσης» ήταν το θέμα της εκδήλωσης, που

πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γέρακα στις 6

Μαρτίου και η οποία εντάσσεται στο σεμιναριακό κύ-

κλο της Ενέργειας ΙΙ του έργου: 

– «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ» της Κοινοτι-

κής Πρωτοβουλίας ΕQUAL, που υλοποιεί το Εθνικό

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και η Μαραθώνιος

Αναπτυξιακή Α.Ε. ως εταίροι της Αναπτυξιακής Σύ-

μπραξης

– «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» και συγχρηματοδοτείται

από το  Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο και το Υπουργείο

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Τη διοργάνωση είχε αναλάβει ο Δήμος Γέρακα με τη

Μαραθώνιο Αναπτυξιακή Α.Ε., το Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικών Ερευνών, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης Αν. Αττικής και η  Δ/νση Α΄βάθμιας  Εκ-

παίδευσης Αν.Αττικής.

Η εκδήλωση άνοιξε με τους χαιρετισμούς των Δη-

μάρχων Γέρακα  Αθανασίου Ζούτσου και Παλλήνης

Σπύρου Κωνσταντά, ο οποίος είναι και πρόεδρος

της “Μαραθώνιας Αναπτυξιακής”.

Ακολούθησαν εισηγήσεις με πολύ ενδιαφέροντα θέ-

ματα όπως: “Η συμβολή των προγραμμάτων Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης στο πείραμα της ανακύκλωσης”, “Αναζήτηση

πηγών ΠΕ στο διαδίκτυο”, “Συλλογή Υλικών Συσκευ-

ασίας στους ΟΤΑ-μετόχους της Μαραθωνίου Ανα-

πτυξιακής ΑΕ”, “Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στε-

ρεών Αποβλήτων”

Η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις και παρεμβάσεις

ενώ χορηγήθησαν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε

όσους συμμετείχαν. 

ΚΟΡΩΠΙ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

σε ημερίδα εφ’ όλης της ύλης

Σε πρώτο πλάνο από αριστερά ο δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος,
ο δήμαρχος Παλλήνης Σπ. Κωνσταντάς, ο διευθυντής της δευ-
τεροβάθμιας Απ. Παπακωνσταντίνου, ο δήμαρχος Γλυκών Νε-
ρών Γ. Σιώκος. Πίσω διακρίνεται η επ. βουλευτής Ντίνα Τριλίκη.

Ενισχύεται ο στόλος της Ανακύκλωσης

ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ
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Σε κάθε σπίτι ελληνικό, απ’ τη Θεσσαλία

και κάτω, είτε σε κάποιον τοίχο στο

σαλόνι, είτε σ’ ένα παλιό ξεχασμένο άλ-

μπουμ, υπάρχει η φωτογραφία ενός στρα-

τιώτη των Βαλκανικών Πολέμων. Τότε που

ο ελληνικός στρατός λευτέρωνε την

Ήπειρο και τη Μακεδονία. Είναι η φωτο-

γραφία του παππού, του προπάππου. Κι

είναι αυτοί οι χιλιάδες στρατιώτες, παπ-

πούδες και προπάπποι όλων μας. Γιατί

στα πανέμορφα μακεδονικά και ηπειρώτι-

κα τοπία όσοι έχουν σεργιανίσει στις δια-

κοπές τους, πάτησαν τα χώματα που εκεί-

νοι πότισαν με το αίμα τους για να τα λευ-

τερώσουν.

Στάσου μπροστά στον τοίχο που στο-

λίζει η φωτογραφία του πολεμιστή προγό-

νου σου· ψάξε και βρες την στο παλιό ξε-

θωριασμένο άλμπουμ. Κοίταξέ τον στα

μάτια και πες του, πως έκανες ό,τι μπο-

ρούσες για να μην ξεπουληθεί το όνομα κι

η ιστορία της Μακεδονίας, που εκείνος κι

οι συμπολεμιστές του λευτέρωσαν. Αντέ-

χεις να τον κοιτάξεις στα μάτια; Δεν το

νομίζω.

Για τον καθέναν από μας,  υπάρχουν

δύο θάνατοι· ο φυσικός και η λησμονιά.

Τώρα ξαναπεθαίνουν οι πολεμιστές του

1912-13· στη λησμονιά της αγνωμοσύνης

και της αδιαφορίας μας. 

Τι άντρες γενήκαμε και τι γυναίκες; Μπερ-

δέψαμε τις έννοιες του άντρα και της γυ-

ναίκας μ’ εκείνες τ’ αρσενικού και του θη-

λυκού. Όμως αρσενικά και θηλυκά λογίζο-

νται τα ζώα, όχι οι άνθρωποι. Πόση σχέση

έχουμε σήμερα μ’ εκείνους τους άντρες

και τις γυναίκες που τα γονίδιά τους κυ-

λούν στο αίμα μας; Εκφυλισθήκαμε ως

έθνος, ας το δεχθούμε. Αφεθήκαμε να εκ-

φυλισθούμε. Κι οι εκπρόσωποί μας εκφυ-

λισμένοι κι αυτοί, κατ’ εικόνα και ομοίωσή

μας. Έχουμε τους κυβερνήτες που μας

ταιριάζουν και μας αξίζουν. Αν μας άξιζε

κάτι καλύτερο θα το είχαμε. Ένα έθνος

γερασμένο είμαστε, που παρέδωσε τις τύ-

χες του και την ενοχλητική ευθύνη της

διαχείρισής τους σε άλλους. Μέχρι και

την ευθύνη της σκέψης εκχωρήσαμε σε

άλλους· να σκέπτονται και ν’ αποφασί-

ζουν για λογαριασμό μας. Κουραστική

δουλειά η σκέψη!

Συνηθίσαμε τη σφαλιάρα, την προ-

σβολή, την ατίμωση. Τις βαφτίσαμε με-

τριοπάθεια, ρεαλισμό, υπευθυνότητα.

Μας περιμένουν και χειρότερα. Η σκυφτή,

κουρασμένη και μαλθακή όψη μας θ’ απο-

θρασύνει όλο και πιο πολύ τους άρπαγες.

Θα ζητούν όλο και πιο πολλά. Και θα τα

παίρνουν, μέχρι η πλάτη μας να πιάσει τοί-

χο από το πίσω-πίσω, και η αξιοπρέπειά

μας πάτο. Ό,τι κερδίσαμε ως έθνος το

κερδίσαμε μ’ αγώνες και θυσίες. Ό,τι χά-

σαμε, το χάσαμε με τα χέρια κατεβασμέ-

να. Οπως τώρα.

Καθήσαμε ποτέ να σκεφθούμε τι πα-

ράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας; Εκείνο

του ριψάσπιδος! Μας απεικονίζει, τόσο

παραστατικά ο Κώστας Χατζής σ’ εκείνο

το παλιό τραγούδι του: «κι εμείς οι τρεις
στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ,
βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ».

Σ’ ένα βυζαντινό εκκλησάκι, στην πα-

λιά πόλη της Καστοριάς, αξιώθηκα της τι-

μής πριν από τρία χρόνια να προσκυνήσω

στον τάφο του Παύλου Μελά. Παράτησε

και τα καλά του και την οικογένειά του κι

ήρθε να πεθάνει στη Μακεδονία για τη

λευτεριά της. Χιλιόμετρα πιο πέρα, στο

χωριό Άγρας, κοντά στο φράγμα του ομώ-

νυμου ποταμού, βρίσκονται οι τάφοι του

Μακεδονομάχου Τέλλου Άγρα και του Μα-

κεδόνα υπαρχηγού του Τώνη Μίγγα. Ο

Άγρας δέχθηκε να συναντηθεί με τον

Βούλγαρο κομιτατζή Ζλατάν για να μιλή-

σουν. Τα παλληκάρια του, με πρώτο τον

Μίγγα προσπάθησαν να τον αποτρέψουν.

«Είναι μπαμπέσηδες καπετάνιε, μην πας».
Πήγε. Και μαζί του κι ο Τώνης ο Μίγγας κι

ας ένιωθε το τέλος. Τον έπιασαν τον Άγρα

κι άρχισαν να τον βασανίζουν. Ο Ζλατάν

είπε στον Μίγγα να φύγει. «Δεν έχω τίπο-
τα μαζί σου, φύγε». «Πάω όπου πάει κι ο
καπετάνιος μου», είπε κι έμεινε. 

Τους βασάνισαν κι ύστερα τους κρέμασαν

από τα κλαριά μιάς καρυδιάς. Το Γενικό

Επιτελείο Στρατού επίχρισε με ειδικό κο-

νίαμα το δέντρο κι έτσι υπάρχει ακόμα πί-

σω από τους τάφους των εθνομαρτύρων.

Ένιωθα πολύ μικρός, πολύ λίγος, όταν

προσκύνησα στους τάφους τους. Ένιωθα

πως ούτε κατά διάνοια δεν είχα πράξει το

χρέος μου απέναντί τους.

Η Μακεδονία είναι γεμάτη από τέτοι-

ους τάφους. Αυτή η Μακεδονία που άλλοι

λευτέρωσαν με το αίμα τους κι άλλοι σή-

μερα παραδίδουν αμαχητί το όνομα και

την ιστορία της, επειδή στις φλέβες τους

δεν τρέχει αίμα, αλλά κόκα-κόλα.

Πόσα τέτοια ποτήρια 

θα πιούμε ακόμα;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

3
Είχα γράψει πριν δύο εκ-

δόσεις της εφημερίδας

(αρ.φ. 522), άρθρο με τίτ-

λο “Στα δύσκολα κρινόμα-

στε”, για την αποπομπή

μαθητή από γυμνάσιο της περιοχής.

Ενός παιδιού - που το μόνο σίγουρο

- είναι ότι χρήζει κοινωνικής βοήθει-

ας. Ενός κοινωνιολόγου-ψυχολό-

γου που θα σκύψει στα μείον του

και θα το βοηθήσει να ενταχθεί στη

μαθητική κοινότητα χωρίς προβλή-

ματα.

Σημείωνα λοιπόν ότι στην απόφαση

συμμετείχε και ο Σύλλογος Γονέων

και Κηδεμόνων στη συνεδρίαση των

καθηγητών, πράγμα που διέψευσε ο

Σύλλογος, δηλώνοντας ότι δεν συμ-

μετείχε στη συνεδρίαση. 

Με χαροποιεί η πληροφόρηση και

δημοσιεύουμε την επισήμανση.

Προβληματισμό εξέθεσε και καθη-

γητής του εν λόγω σχολείου που

επικοινώνησε μαζί μας, και τον κα-

τανοούμε.

Βεβαίως το σχολείο δεν μπορεί να

καλύψει το ρόλο του κοινωνικού

κράτους, αλλά μπορούσε να προλά-

βει - από πολύ νωρίς στο Δημοτικό -

τις εξελίξεις.

Ελπίζουμε εκεί που πήγε το παιδί

να μπορέσει να βρει διαύλους επι-

κοινωνίας.

Α.Μπουζιάνη

Αναβάλλεται η 

δεντροφύτευση στη Βούλα
Με δελτίο τύπου που μας απέστειλε ο Δήμος Βούλας, ενημερώ-

νει ότι η προγραμματισμένη δεντροφύτευση από το Δήμο Βούλας

και το Σύλλογο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) ανα-

βάλλεται λόγω ιδιοκτησιακών θεμάτων

που προέκυψαν

στα χέρσα τμήματα των υπωρειών του Υμηττού, όπου και θα γι-

νόταν.

Απορίας άξιο είναι βέβαια, πώς βρέθηκαν ιδιοκτησίες στις υπώ-

ρειες του βουνού. Ακόμα μας κυνηγάνε οι συνεταιρισμοί “ακτη-

μόνων καλλιεργητών” και “κτηνοτρόφων”; Ποιας εποχής; Και με

ποιους τίτλους απέκτησαν τις βουνοκορφές και τις χαράδρες!

Και μια και ο δήμαρχος προέρχεται από τον ΣΑΑΚ, τους βλέπει με

συμπάθεια άραγε τους “ιδιοκτήτες”; Ιδωμεν.

Διάρρηξη στο 

Δημαρχείο Γέρακα

Το διήμερο της Αποκριάς, έδρασαν διαρρήκτες στο

Δημαρχείο του Γέρακα, αφού σπάζοντας ένα τζάμι

παραθύρου εισέβαλαν στον εσωτερικό χώρο και

ανακάτεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Μπήκαν σε

πολλά γραφεία και αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώ-

τιο, το οποίο δεν είχε μεν πολλά μετρητά χρήματα

αλλά είχε σημαντικά έγγραφα και επιταγές.

Για τη γυναίκα μίλησε η συνταξιούχος εκπαιδευτικός Αν-

θή Γιατίλη στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο Γλυφάδας, επ’

ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Στη φω-

τογραφία η ομιλούσα ενώ δίπλα της ο σύζυγός Τριαντά-

φυλλος και δεξιά η πρόεδρος του Αττικού Νότα Θεοδω-

ρακάκου και η πρόεδρος της  Παναθηναϊκής Μαίρη Δα-

μηλάκου.

Για την ημέρα της Γυναίκας

ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος
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«Βιολί: Κατασκευή

και Παράδοση»

Ο Δήμος Παιανίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο
Τέχνης και Πολιτισμού παρουσίασαν την έκθεση «Βιολί

Κατασκευή και Παράδοση» (από την Κρεμόνα του 1500

μέχρι σήμερα) του Γιώργου-Ανδρέα Θεοχάρη  στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου (5 Μαρτίου).

Ξετυλίχτηκε σε DVD όλο το φάσμα της κατασκευής με πα-

ράλληλη έκθεση φωτογραφιών, ενώ δυο εξαίρετοι μουσι-

κοί έπαιξαν  μουσικές συνθέσεις για βιολί και κοντραμπά-

σο   με μουσικά όργανα κατασκευασμένα από τον Γ.- Α.

Θεοχάρη.

Την εκδήλωση προλόγισε η δημοτική σύμβουλος Κων/να

Σταύρου, ενώ έδωσε το παρόν ο δήμαρχος  Δημ. Δάβα-

ρης, η πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαρία Κα-

τσιμίχα, ο νομαρχιακός σύμβουλος και επιλ. βουλευτής

Παντελής Ασπραδάκης,  ο   Νίκος Γιαννής καθηγητής ευ-

ρωπαϊκής πολιτικής, οι  πολιτευτές Κων/να Τριλίκη και Κ.

Κατσίκης. 

Εκπαιδευτική εκδρομή-ξενά-

γηση πραγματοποίησε η  Περι-

βαλλοντική Ομάδα του Γυμνα-

σίου Μαραθώνα στο Εθνικό

Πάρκο Σχινιά, που διοργάνω-

σε η  Ευρωπαϊκή Έκφραση-Αν.

Αττική σε συνεργασία με το

Δήμο Μαραθώνα. 

Στην ξενάγηση συμμετείχαν

ο  Νίκος Γιαννής, καθηγη-

τής, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής

Πολιτικής και εκδότης του

περιοδικού “Ευρωπαϊκή Έκ-

φραση” και οι επικεφαλείς

της Περιβαλλοντικής Ομά-

δας του Γυμνασίου Μαραθώ-

να Διευθυντής  Δημήτρης

Σπυρόπουλος και η εκπαι-

δευτικός Μαλεφάκη Μαρία.

Η ξενάγηση ξεκίνησε από

την Μακαρία Πηγή και συνε-

χίστηκε στον  στον υγρότο-

πο που βρίσκεται στον οικι-

σμό Δικαστικά

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για την παρατή-

ρηση της ορνιθοπανίδας της

περιοχής. 

Ανέβηκαν στο παρατηρητή-

ριο όπου με τα ειδικά κιάλια

παρατήρησαν τα πτηνά του

υγροτόπου. 

Ακολούθησε περίπατος στο

πευκοδάσος του Σχινιά κατά

τη διάρκεια του οποίου συζη-

τήθηκαν οι περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι για την περιοχή, οι

οποίοι είναι ιδιαιτέρως έντο-

νοι τους καλοκαιρινούς μή-

νες όταν η παραλία κατακλύ-

ζεται από τους λουόμενους.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

Εκδήλωση με καινοτομίες

Πολύς ο κόσμος, κάθε ηλικίας, από την Κοινότητα Βαρνά-

βα και τις γύρω περιοχές, καθώς και πολλοί επίσημοι πα-

ραβρέθηκαν στην κοπή πίτας του Ιστορικού Λαογραφικού

Μουσείου Βαρνάβα (1 Μαρτίου).

Η εκδήλωση με την βοήθεια των εθελοντών κατάφερε να

πρωτοτυπήσει για τις καινοτομίες της. 

– Τη βράβευση πολιτών της Περιφέρειας Αττικής στους

τομείς παιδείας, πολιτισμού, εθελοντισμού, της Τ.Α., του

περιβάλλοντος και των κοινωνικών αγώνων.

– Προβολή οπτικοακουστικού υλικού  μέσω ντοκιμαντέρ

με θέμα το περιβάλλον και τον πολιτισμό του Βαρνάβα

και απόσπασμα αφιερωμένο στο «κεντημένο ψωμί».

Η πρόεδρος της Λαογραφικής Εταιρείας Μηλέα Παππά,

αφού ευχαρίστησε τον κόσμο  για την ανταπόκρισή του,

ανακοίνωσε πως κάθε χρόνο το μουσείο θα βραβεύει πο-

λίτες της περιοχής για την ανιδιοτελή προσφορά τους.

ΧΟΡΕΨΕ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Στην ταβέρνα «Σταφυλο-

μέλι»  της Κερατέας, ο

Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεμόνων του 2ου Δημοτι-

κού Σχολείου πραγματο-

ποίησε την  την ετήσια χο-

ροεσπερίδα του. Γονείς,

παιδιά και δάσκαλοι, όλοι

μαζί διασκέδασαν μέχρι

αργά, σε ένα αποκριάτικο,

χαρούμενο περιβάλλον.

Ο Νίκος Γιαννής, ένας από τους πολλούς επίσημους που χαιρέ-
τισαν την εκδήλωση.

Το Γυμνάσιο Μαραθώνα 

στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά

Σεμινάριο

Πολιτικής

Άμυνας

Σε χώρο του Δημαρ-

χείου Βουλιαγμένης,

από Δευτέρα 3/3/2008

έως και Πέμπτη

6/3/2008 πραγματο-

ποιήθηκε Σεμινάριο

Πολιτικής Άμυνας με

μέριμνα του Αστυνομι-

κού Τμήματος Βου-

λιαγμένης και του Δι-

οικητή Αστυν.

Υποδ/ντή Τουρπέτα

Λουκά, ως και του

υπευθύνου τμήματος

Πολιτικής Άμυνας

Βουλιαγμένης

Ανθ/μου Νικολαΐδη Ιω. 

Στα σεμινάρια συμμε-

τείχε ικανός αριθμός

πολιτών της Βουλιαγ-

μένης οι οποίοι είναι

μέλη των τοπικών μο-

νάδων Πολιτικής Άμυ-

νας Βουλιαγμένης.

Έγινε ενημέρωση ως

προς τον τρόπο δρά-

σης των τοπικών μο-

νάδων Πολιτικής Άμυ-

νας Βουλιαγμένης και

αναπτυχθήκαν θέματα

περί έντονων καιρικών

φαινομένων π.χ.

πλημμύρες, σεισμοί,

πυρκαγιές, κλπ και

οδηγίες περί πρώτων

βοηθειών. 

Τέλος έγινε επίδειξη

χρήσης στρατιωτικών

μασκών από τους πα-

ρευρισκομένους πολί-

τες. Στα σεμινάρια έγι-

ναν διαλέξεις από Αξιω-

ματικούς του Στρατού

και της Πυροσβεστικής

υπηρεσίας, καθώς και

από υπάλληλο χημικό

του Γενικού Χημείου

του κράτους. 

Μετά το πέρας των

σεμιναρίων οι πολίτες

εξέφρασαν την ικανο-

ποίησή τους ως προς

τον τρόπο των ανα-

πτυχθέντων θεμάτων

που παρουσιάστηκαν

κατά τη διάρκεια αυ-

τών. 

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π) σε συνεργασία με το 1ο Δημ. Σχ. Λαυρίου,

για τη διάδοση και διατήρηση της παράδοσης οργάνωσαν και πραγματοποίησαν διαγωνισμό χαρ-

ταετού.  Στο χώρο το σχολείου τα

παιδιά κατασκεύαζαν μαζί με τον πα-

τέρα ή τον παππού τους τον χαρταε-

τό τους υπό την επίβλεψη των συ-

νεργατών του ΕΚΤ&Π. Στις 7/3 εξε-

λέγησαν οι 6  καλλίτεροι χαρταετοί

που βραβεύτηκαν με παιδικά παιχνί-

δια και βιβλία. Επίσης  στους ενήλι-

κες ύστερα από κλήρωση δόθηκε ένα

τριήμερο ταξίδι στη Νάξο.

Τα παιδιά και οι μεγάλοι συμμετείχαν

με πολύ κέφι  σ΄ αυτό το εργαστήρι

κατασκευής που σκοπό είχε την διά-

δοση  και την διατήρηση της παρά-

δοσης

Παραδοσιακοί χαρταετοί στο Λαύριο Βουλιαγμένη
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Αποκριάτικο χορό διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχο-

λείου Διλόφου Βάρης, το Σάββατο 1 Μαρτίου. Ταχυδακτυλουργοί και κλόουν διασκέδα-

σαν τους μικρούς μαθητές οι οποίοι ξεφάντωσαν χορεύοντας και τραγουδώντας.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν για όλους η ανακοίνωση της προέδρου Άρτεμης Διδίλη – Στερ-

γίου, ότι έθεσε σε εφαρμογή το εγκεκριμένο από την προηγούμενη Δημοτική αρχή έρ-

γο κατασκευής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου. 

Είναι πολύ σημαντική η ολοκλήρωση του έργου για το Σχολείο, το οποίο στερείται αί-

θουσας ακόμα και για την διοργάνωση των σχολικών εορτών. 

Ξεφάντωσε και το Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης
Ο δημιουργικός εκπαιδευτικός Ανδρέας Γρηγορίου, πήγε στο 2ο Γυμνάσιο  Βάρης  και κα-

τά γενική ομολογία το ανανέωσε στην κυριολεξία. Ενέπνευσε τα παιδιά και δουλεύουν

όλοι μαζί σαν μελίσσι. Γνωστός άλλωστε από τη δράση του στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας.

Στη φωτογραφία από εκπαιδευτική εκδρομή που πήγε η 3η Γυμνασίου στην Κύπρου, πατρίδα του
Γυμνασιάρχη, όπου ξεναγήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, και γνώρισαν την καλύτερη φιλοξενία
από τους εκεί συνέλληνες και συμμαθητές. Μαθητές και δάσκαλοι στο αρχαίο θέατρο Κουρίου.

Το 2o Γυμνάσιο Bάρης στην Κύπρο

Ο Υφ. Εξωτερικών Πέτρος Δούκας με τη δημοτική σύμ-
βουλο Βούλας Νανά Καραγιάν. Αριστερά ο αντιδήμαρ-
χος Κ. Ανδριόπουλος, την Καθαρή Δευτέρα στο Πανό-
ραμα.

Αλλοι στο βουνό και άλλοι στη θάλασσα, έτσι
απλά, όπως τον παλιό καλό καιρό, απόλαυσαν
τις ηλιούλουστες ημέρες του τριημέρου.

Η φασολάδα έδωσε και πήρε την Καθαρή Δευτέρα σε
πολλούς Δήμους, προσφορά Δήμων ή φορέων, όπως
δείχνει η φωτογραφία, από την Κερατέα.

Ο βουλευτής Νίκος Καντερές ανάμεσα στον
Κώστα Βενετσάνο και το Μαθιό Κολυδά, την
Καθαρή Δευτέρα.

Καταμεσήμερο στη Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, ένα αυτοκίνητο έχει γίνει
παρανάλωμα του πυρός. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει και “απολαμβάνουν” το θέαμα.

Η κατάσταση με τα σκουπίδια γίνεται κάθε ημέρα και πιο αφόρητη. Στενεύουν οι δρόμοι, δυσκο-
λεύει η κυκλοφορία από τις “χωματερές” των δρόμων.
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Γάμος   

Βάφτιση

πάρτυ

…και ότι άλλο 
κάνετε  

και  θέλετε 
να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 

Τσιάνη Μ. 6947.800190

Ξέφρενο αποκριάτικο πάρτυ 

στο 3ο Δημ. Σχολείο Βούλας
Ρωμαϊκή φιέστα θύμιζε η νύχτα της αποκριάτικης γιορτής του 3ου Δημοτικού

Σχολείου στο Πανόραμα

της Βούλας.  

Ο Σύλλογος γονέων σε

συνεργασία με τους δα-

σκάλους, χάρισαν στα

παιδιά μία ανεπανάληπτη

βραδιά γεμάτη πραγματι-

κό καρναβάλι. 

Πλούσια εδέσματα είχαν

ετοιμάσει οι ίδιοι οι γο-

νείς, το κρασί και το τσί-

πουρο έρεε άφθονο, ενώ παράλ-

ληλα άναψαν φωτιά, πέταξαν πυ-

ροτεχνήματα και η κατάλληλη

μουσική με dj, κράτησε τον κόσμο

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε

ένα ξέφρενο γλέντι. 

Πρωτοτυπία ο χαρταετός με το Σή-

μα του Σχολείου που χάρισε ο Σύλ-

λογος σε όλα τα παιδιά.

Aποκριάτικο γλέντι στήθηκε στις Εργατικές Κατοικίες 1 Παλλήνης, το περα-

σμένο Σάββατο, με φουσκωτές τσουλήθρες και κάστρα για παιδιά, ενώ παράλ-

ληλα λειτούργησε και το Εργαστήρι παραδοσιακού χαρταετού, όπου οι μεγά-

λοι πρόσφεραν τη γνώση και την εμπειρία στους μικρούς που θέλησαν να φτιά-

ξουν μόνοι τους έναν χαρταετό.

Εδωσαν και πήραν τα κεράσματα από το Σύλλογο, και οι παραδοσιακοί χοροί.  

Η εκδήλωση έκλεισε με το κάψιμο του καρνάβαλου, που πυροδότησε ο Δή-

μαρχος Σπ. Κωνσταντάς.

Εκαψαν τον καρνάβαλο στις 

εργατικές κατοικίες Παλλήνης
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Καταθέσεις και επενδύσεις

σε απλές και σύνθετες μορφές
Η ανοδική πορεία των επιτοκίων δεν είχε μόνο αρνητική επί-

πτωση στις Ελληνικές οικογένειες. Η αύξηση των δόσεων

των κάθε λογής δανείων επηρέασε αρνητικά τον οικογενεια-

κό προϋπολογισμό σε πολλούς από εμάς. 

Ταυτόχρονα όμως, αυξήθηκαν οι αποδόσεις των καταθέσεων

και των επενδύσεων με σταθερή απόδοση. Σήμερα οι καταθέ-

τες απολαμβάνουν επιτόκιο από 3% έως 3,5% στους απλούς

λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Επίσης η απόδοση στις προθε-

σμιακές καταθέσεις και στα ομόλογα μπορεί να φτάνει το

5,5% πάντα σε συνάρτηση με το ποσό της τοποθέτησης και το

χρονικό ορίζοντα της επένδυσης. 

Πολλές οικογένειες την εποχή που τα επιτόκια ήταν υψηλά

ζούσαν ή συμπλήρωναν το εισόδημά τους από τόκους κατα-

θέσεων. Αυτή η εποχή όμως πέρασε και όσο πατάμε πάνω στο

ισχυρό ευρώ δεν θα την ξαναζήσουμε. Τα χρήματα τα οποία

αποταμιεύουμε συνήθως βγαίνουν με πολύ κόπο και γι’ αυτό

η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται σωστά και αφού πρώτα

συζητήσουμε σχετικά με τον οικονομικό ή επενδυτικό μας

σύμβουλο. 

Ο μεγαλύτερος σύμμαχος στην απόδοση μιας επένδυσης εί-

ναι ο χρόνος. Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας επιτυχίας

σε μια τοποθέτηση χρημάτων είναι η διασπορά. Ποτέ δεν βά-

ζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Το ποσοστό της διασποράς

το διαμορφώνουμε εμείς ανάλογα με τις υποχρεώσεις τα μη-

νιαία εισοδήματα και τα πάγια έξοδά μας. Πάντα πρέπει να

αφήνουμε ένα ποσό στο ταμιευτήριο ή σε κατάθεση πρώτης

ζήτησης για τις τρέχουσες ανάγκες.

Για χρήματα τα οποία έχουμε για μακροπρόθεσμη επένδυση,

οι τράπεζες έχουν φτιάξει προϊόντα ειδικού τύπου τα οποία

επενδύουν σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και έχουν

εγγύηση κεφαλαίου στην λήξη. Τα συγκεκριμένα προϊόντα

συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια ζωής με δυνατότητα φο-

ροαπαλλαγής.

Επενδύοντας σε ένα τέτοιο προϊόν ο πελάτης έχει τη δυνα-

τότητα μιας υψηλότατης απόδοσης στην οποία μόνο οι μετο-

χές μπορούν να δώσουν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μηχανι-

σμός που προστατεύει το κεφάλαιό του. Οι ιδιαίτερες συνθή-

κες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές σε δεδο-

μένες χρονικές στιγμές δεν έχουν άμεση επίπτωση σε αυτά

τα σύνθετα πρωτοποριακά επενδυτικά προϊόντα.

Πάντα βέβαια υπάρχει η δυνατότητα για τον κάθε ένα από

εμάς να επενδύσει απευθείας σε μετοχές μέσω κάποιας τρά-

πεζας ή κάποιας χρηματιστηριακής εταιρείας, αλλά σε αυτή

την περίπτωση αναλαμβάνουμε το 100% του ρίσκου.

Σήμερα, μεγάλη ιδιωτική τράπεζα προσφέρει προνομιακό επι-

τόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 5% στους πελάτες που θα

την επιλέξουν για στεγαστικό δάνειο. Επιπλέον υψηλό επιτό-

κιο δίνουν οι τράπεζες στην κατηγορία των λογαριασμών μι-

σθοδοσίας. 

Σ’ αυτή την περίπτωση αν κάποιος επιλέξει μια τράπεζα για πί-

στωση της σύνταξής του ή της μισθοδοσίας του θα έχει από-

δοση έως 7% στα χρήματά του. Με δεδομένη την μάχη των

τραπεζών για την απόκτηση μερίδιου αγοράς στο κομμάτι των

καταθέσεων βλέπουμε ότι οι καταθέτες – επενδυτές βλέπουν

τις αποδόσεις των λογαριασμών τους να είναι σε πολύ ικανο-

ποιητικά επίπεδα.

Γιώργος Ναυπλιώτης

Διευθυντής  EFG Eurobank Ergasias Κατάστημα Βάρης

Ο Δήμος Βούλας και η Δημοτικη επι-

χείρηση ανάπτυξης του Δήμου, οργα-

νώνουν,  27 έως  30 Μαρτίου “Διε-

θνές Συνέδριο Εφαρμογών του Κοι-

νού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

στην Αυτοδιοίκηση” το οποίο τελεί

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσω-

τερικών και θα πραγματοποιηθεί στο

ξενοδοχείο Divani Apollon Palace στο

Καβούρι.

Το ΚΠΑ αποτελεί ένα νέο κοινό εργα-

λείο αυτοαξιολόγησης και μέτρησης

της λειτουργίας των Οργανισμών Το-

πικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και έχει

ως σκοπό του αφενός να παρουσιά-

σει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε

ΟΤΑ που συμμετέχει και αφετέρου να

αποτελέσει ένα εργαλείο βελτίωσης

των επιδόσεών του στην εξυπηρέτη-

ση του πολίτη. Είναι ένα απλό και

αποτελεσματικό εργαλείο για την ορ-

γανωτική και διοικητική αξιολόγηση

των φορέων του δημόσιο τομέα.

Μέσω του προγράμματος αναπτύχθη-

κε η διαδημοτική συνεργασία ανάμε-

σα στους Δήμους Βούλας, Αργυρού-

πολης, Νέας Πεντέλης και Περιστερί-

ου. Δόθηκε η δυνατότητα στους Δή-

μους να υπάρξει μια συγκριτική ανά-

λυση των ευαίσθητων σημείων στην

παραγωγή έργου και στην εξυπηρέ-

τηση του πολίτη καθώς και στην αλ-

ληλοσυμπλήρωση της αποκτούμενης

γνώσης.

Οι θεματικές ενότητες που θα ανα-

πτυχθούν είναι

1. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στην

Ευρώπη του 2008

2. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση - Κρατικές πολι-

τικές

3. Παρουσίαση Εφαρμογών

4. Το μέλλον του Κοινού Πλαισίου

Αξιολόγησης

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο, στε-

λέχη της Αυτοδιοίκησης και της Δη-

μόσιας Διοίκσηης των χωρών της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης θα έχουν την ευ-

καιρία να παρουσιάσουν εφαρμογές

του Κοινού Πλαισίο Αξιολόγησης

στους Οργανισμούς και στρατηγικές

εφαρμογής του ΚΠΑ σε εθνικό και πε-

ριφερειακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδ

α του Συνεδρίου http//www.caf-
localgov.gr/

Διεθνές Συνέδριο Αξιολόγησης

στην Αυτοδιοίκηση
με το Δήμο Βούλας, 27 έως 30 Μαρτίου

Χαμηλότερη ανάπτυξη παγκοσμίως, εξαιτίας της χρηματοοικονο-

μικής κρίσης και των αυξημένων τιμών στις πρώτες ύλες, βλέπει

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ), σύμφωνα με την ΟΚΕ1.

Η Ε.Ε., το 2005, ανανέωσε τη δέσμευση για την εφαρμογή της

στρατηγικής της Λισαβόνας, με έμφαση στην ανάπτυξη και την

απασχόληση σε δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο 2005 – 2007 ο

οποίος ήδη ολοκληρώθηκε και αποτιμήθηκε από την Ε.Επ, ότι στη

διάρκεια αυτή βελτιώθηκαν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Οικονο-

μίας στους τομείς:

•  Οικονομικής Ανόδου (2,7% για το 2007),

•  Δημιουργίας 6,5 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης στα τε-

λευταία δύο χρόνια. 

Η Ε.Επ. όμως διαπιστώνει, για την περίοδο αυτή και υστερήσεις

στο άνοιγμα των αγορών και στην αντιμετώπιση των προβλημά-

των στην αγορά εργασίας.

Έτσι, ο νέος κύκλος 2008 – 2010 ξεκινά κάτω από λιγότερο ευ-

νοϊκούς όρους, για τους λόγους που αναφερθήκαμε εκ προοιμίου. 

Για την αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών συνθηκών η Ε.Επ. δί-

νει έμφαση στη στρατηγική των διαρθρωτικών αλλαγών, που συν-

δυάζει την επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας με την κοινωνική

αλληλεγγύη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επιδιώξεις

ασυμβίβαστες εκ των προτέρων και αλληλοσυγκρουόμενες. Η

επιδίωξη ως εκ τούτου μοιάζει έολη και ανέφικτη.

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. παραμένουν ως εί-

χαν στον πρώτο κύκλο.   Η απαιτούμενη στρατηγική ορίζει τέσσε-

ρις περιοχές προτεραιότητας των εθνικών πολιτικών:

1. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στον εκσυγχρονισμό

της αγοράς εργασίας. Να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

2. Απελευθέρωση του δυναμικού ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων, με δέσμευση για μείωση του διοικητικού κόστους, και

τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της

δημόσιας διοίκησης. Πράγμα που το βλέπουν «χλωμό», για την

ελληνική δημόσια διοίκηση, όταν μάλιστα οι εθνικοί στόχοι της

μείωσης του διοικητικού κόστους πρέπει να έχουν τεθεί μέσα

στην τρέχουσα ήδη Άνοιξη.

3. Αύξηση της επένδυσης της κοινωνίας στη γνώση και στην και-

νοτομία.

4. Ανάπτυξη ενεργειακά αποτελεσματικής οικονομίας υπεύθυνη

χρήση της ενέργειας κλπ.

Παρατήρηση: Δεν είδα κατά πόσον δίνεται προσοχή στις εναλλα-

κτικές πηγές ενέργειας.

Κ. Βενετσάνος

–––––––
1. ΟΚΕ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (τεύχος 1)

Διαρθρωτικές Αλλαγές στην Ε.Ε.
Για την οικονομία το περιβάλλον και την απασχόληση

Αποστολή  της πόλης Xiamen

της Κίνας με επικεφαλής τον

αντιδήμαρχο Zhan Cangzhou

επισκέφθηκε το Δήμο Μαρα-

θώνα και συνομίλησαν με τον

Δήμαρχο Σπύρο Ζάγαρη, που

συνοδευόταν από την Πρόε-

δρο του Πνευμ. Κέντρου Κατε-

ρίνα Τσαντουλή – Καλέμη, την

Πρόεδρο της Δημοτικής Επι-

τροπής Παιδείας Ευαγ. Δημέ-

λη και τον Πρόεδρο της Δημ.

Επιχείρησης Ανάπτυξης  Δημ.

Μπέλλος.

Αντικείμενο της συζήτησης η

επικείμενη αδελφοποίηση, οι

πολιτιστικές και οι αθλητικές

ανταλλαγές και η συνεργασία

των δύο πόλεων.

Η κινέζικη αποστολή πρόσφερε

δύο μινιατούρες γλυπτών

(όμοια με αυτά που δώρισαν

στην Ολυμπιακή Επιτροπή) και

ένα βιβλίο για να επιλέξει ο Δή-

μαρχος Μαραθώνα, τα γλυπτά

που έχουν υποσχεθεί να δωρί-

σουν και θα τοποθετηθούν στην

μαραθώνια διαδρομή.

Xiamen - Μαραθώνας
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Αποκριάτικα ξεφαντώματα

Το παιχνίδι του Κρυμμένου

Θησαυρού οργανώθηκε από το

Πολιτιστικό Κέντρο της Κερα-

τέας με την συμμετοχή όλων

των Δημοτικών Σχολείων, του

Γυμνασίου και των πολιτιστι-

κών φορέων της πόλης. Συμ-

μετείχαν 14 ομάδες, 150 παι-

διά, 14 συνοδοί και 11 υπεύθυ-

νοι των σταθμών του παιχνιδι-

ού.

Το παιχνίδι είχε  στόχο να

γνωρίσουν τα παιδιά την πόλη

τους και την  ιστορία της.              

Τα παιδιά  αναζητήσαν στους

δρόμους της πόλης με βοηθό

ένα δικό τους χάρτη τους

σταθμούς, υποβλήθηκαν σε

διάφορες δοκιμασίες και κρί-

θηκαν.

Κατά την διάρκεια του παιχνι-

διού - ανάμεσα σε άλλα - τα

παιδιά :

• Ακουσαν από την θεά Αθηνά

για τον Αρχαίο Δήμο Κεφα-

λής, το Οβριόκαστρο, το Αρ-

χαίο Θέατρο Θορικού και κα-

τασκεύασαν ένα δικό τους πή-

λινο Κούρο

• Έμαθαν για το μοναδικό γλυ-

πτό στο Πάρκο Ηρώων και

αναζητήσανε το κλειδί της πό-

λης.

• Κατασκεύασαν μία αφίσα με

θέμα την προστασία του Περι-

βάλλοντος

• Έμαθαν τους Πολιτιστικούς

συλλόγους της πόλης 

• Βάψανε τα πρόσωπά τους και

διασκεδάσανε στους ρυθμούς

της Αποκριάς

Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που

συνδύασε την ταχύτητα και

την ομαδικότητα, αυτή που

ήταν αφοσιωμένη στις δοκιμα-

σίες και ήταν η πιο αποτελε-

σματική.

Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποίησε και ο

Δήμος Καλυβίων με αγωνιστικό χαρακτήρα,

στην παραλία της Κιτέζας, την Καθαρή Δευτέ-

ρα.

Με δυναμική παρουσία των πολιτών, με ζωντα-

νή μουσική και παραδοσιακό γλέντι (σαρακο-

στιανά και καλό κρασί), δήλωσαν για μια ακόμη

φορά την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα της

παραλίας και τη διαμαρτυρία τους, αφού η κυ-

βέρνηση δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για

απόδοση της παραλίας της Κιτέζας στο Δήμο. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι πολίτες δρα-

στηριοποιούνται σε νέες μορφές συλλογι-

κής οργάνωσης για την επιδίωξη κοινών

στόχων.

Οι ενώσεις, τα συνδικάτα, η αγορά, τα επι-

μελητήρια, τα σχολεία, οι σύλλογοι, οι εκ-

κλησίες κ.λ.π. αποτελούν κύρια μέλη της

Κοινωνίας των Πολιτών. Ο βαθμός συμμε-

τοχής σε αυτή την κοινωνία, μετρά και την

ποιότητα της Δημοκρατίας σε μια χώρα,

όπως έλεγε ο Alexis de Tocqueville στην

κλασική του μελέτη πάνω στη Δημοκρατία

στην Αμερική (1835-40).

Με βάση τα παραπάνω, οι πολίτες σε μία

Δημοκρατία ,πρέπει όχι μόνο να μετέχουν

στα κοινά, αλλά και να έχουν άμεση εμπει-

ρία αυτής της συμμετοχής. Έτσι δημιουρ-

γείται η κεντρική ιδέα της Συμμετοχικής

Δημοκρατίας. Αυτή η συμμετοχή του πολί-

τη, είτε σε μικρές μονάδες λήψης αποφά-

σεων, στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας ή

σε μεγαλύτερες ομάδες, όπως αυτές της

Κοινωνίας των Πολιτών ή ακόμη σε εικονι-

κούς χώρους που του προσφέρει το Διαδί-

κτυο, του δίνει τη δυνατότητα της αμφί-

δρομης επικοινωνίας με τα εξουσιαστικά

κέντρα, της «οριζόντιας» δράσης, δηλαδή

με άλλους πολίτες και επομένως την άσκη-

ση εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. Με τον

τρόπο αυτό ο πολίτης, «ξεφεύγει» από την

κάθετη εξουσιαστική διαμεσολάβηση του

κράτους.

Κατά παράδοση πλέον, οι οργανώσεις της

Κοινωνίας των Πολιτών, καλλιεργούν τη

Συμμετοχή του Πολίτη στα κοινά και του

προσφέρουν την εμπειρία, τις δεξιότητες

και την ετοιμότητα για συλλογική δράση,

διεκδίκηση, συνεργασία, ενώ παράλληλα

ασκούν έλεγχο στις λειτουργίες του Κρά-

τους και της αγοράς.

Μια αναπτυγμένη Κοινωνία των Πολιτών,

παράγει σημαντικά κοινωνικά αποτελέσμα-

τα. Αναπληρώνει σε σημαντικό βαθμό το

αίσθημα αποξένωσης, αδυναμίας και ανα-

σφάλειας του πολίτη, δημιουργεί τις απα-

ραίτητες «καλές συνήθειες» και κοινωνι-

κές πρακτικές, που χρειάζεται μια κοινωνία

για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις, μέσα

από έναν ουσιαστικό και παραγωγικό κοι-

νωνικό διάλογο και συμβάλλει στην αύξη-

ση της διαφάνειας, επομένως και της εμπι-

στοσύνης προς το Κράτος και τους Θε-

σμούς.

Η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολι-

τών, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και

αποτελεσματικά στη γεφύρωση του δημο-

κρατικού ελλείμματος, που τροφοδοτούν η

δυσκαμψία του Κράτους και η ασυδοσία

της αγοράς. Η αποκέντρωση της εξουσίας

και η διάχυσή της σε κέντρα που βρίσκο-

νται στην Κοινωνία των Πολιτών, αυξάνει

τη διαφάνεια, μειώνει το «κόστος διαπραγ-

μάτευσης» μεταξύ  ενδιαφερομένων (πολι-

τικών και «πελατών» τους) και ελαχιστο-

ποιεί τη δυνατότητα διαπλοκής και διαφθο-

ράς.

Όμως χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Ο

πολίτης πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι

«μικρός κυβερνήτης». Δεν απαιτεί να εξου-

σιάζει, αλλά να μην καταπατώνται τα δικαι-

ώματά του. Αυτό το τελευταίο όμως, δε

μπορεί να του το εγγυηθεί η Συμμετοχική

Δημοκρατία χωρίς πρόσθετα μέτρα. Η έλ-

λειψη εμπιστοσύνης στην πολιτική και

στην εξουσία, δε θεραπεύεται με το κάλε-

σμα «ελάτε να συγκυβερνήσουμε», αλλά

με συγκεκριμένα μέτρα κατάργησης της

αθέατης και ανεξέλεγκτης πλευράς της

πολιτικής, που εκτρέφει την αλαζονεία των

κρατούντων και επομένως την απάθεια και

την απαισιοδοξία των κυβερνωμένων.

Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι, εάν σή-

μερα είναι ζητούμενο για τους κυβερνήτες,

μία σύγχρονη διακυβέρνηση, τότε οφείλε-

ται η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση της

Κοινωνίας των Πολιτών. Βέβαια, η εκχώρη-

ση των λειτουργιών του Κράτους στην Κοι-

νωνία των Πολιτών δεν πρέπει να είναι μία

άναρχη διαδικασία. Πρέπει να γίνει συστη-

ματικά, μεθοδικά και σταδιακά.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

του Δημήτρη Κυπριώτη
Δημοτικού Συμβούλου Βάρης

Σε όλους τους Δήμους, αλλού κατευθείαν από τη Δημοτική Αρχή, αλλού από Συλλόγους  και φορείς 

στήθηκαν αποκριάτικα ξεφαντώματα. Ξεφαντώματα για τον αποχαιρετισμό της περιόδου των Απόκρεω 

και της εισόδου στην τεσσαρακοστή (40 ημέρες έως το Πάσχα).

Χοροί, τραγούδια, φασολάδες και χαρταετοί πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα.

Η ΚΕΡΑΤΈΑ, μέσω του Δήμου, έδωσε ιδιαίτερη έμ-

φαση στις εκδηλώσεις, αφού μέσα απ’ αυτές επιχεί-

ρησε να καταδείξει - και τα κατάφερε - το όμορφο

φυσικό τοπίο, και τα αξιόλογα μνημεία της πόλης,

ευαισθητοποιώντας τους πολίτες να είναι σε εγρή-

γορση. Να συνειδητοποιηθούν και να μην επιτρέ-

ψουν την εγκατάσταση χωματερής στην πόλη.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 

Στον χώρο του Οβριοκάστρου την Καθαρή Δευτέρα πλημμύρα ο κόσμος που γλέντησε με δημοτική μουσι-
κή και σαρακοστιανά εδέσματα που προσφέρθηκαν απλόχερα από το Δήμο.
Αποκριάτικο μασκέ πάρτυ οργανώθηκε για τα παιδιά με τη συμπαράσταση των Συλλόγων Γονέων του Γυ-
μνασίου και των τριών Δημοτικών Σχολείων.

Στα πλαίσια της πολιτικής καμπάνιας των Νομαρχιακών Οργα-

νώσεων ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με σύνθημα «ΔΡΑΣΗ

Τώρα για την προστασία της Πάρνηθας, για αντιπλημμυρικά έρ-

γα. ΔΑΣΟΣ Λαϊκή περιουσία, ΠΟΛΕΙΣ με υποδομές για τις σύγ-

χρονες ανάγκες των εργαζομένων» πραγματοποιήθηκαν την

Καθαρά Δευτέρα στο χώρο της 16ης στάσης της Λ. Πάρνηθος

στο Μενίδι τα «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ».

Στην εκδήλωσε παραβρέθηκαν η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Πα-

παρήγα, ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ και βουλευτής Β’ Αθή-

νας Γιάννης Πρωτούλης καθώς και ο βουλευτής Αττικής Δήμος

Κουμπούρης.

Το επόμενο ραντεβού είναι την Κυριακή 30 Μάρτη στις 11 π.μ.

στο Δημαρχείο Μενιδίου, όπου θα πραγματοποιηθεί επιστημονι-

κή ημερίδα

Αγωνιστικά στα Καλύβια Κούλουμα με το ΚΚΕ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/ΝΣΗ Δ9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Ατ-

τικής (Δ9) τμήμα γ, εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέ-

λεση των Δημοσίων Έργων, δηλαδή του Ν. 1418/84, όπως ισχύει

μετά την τροποποίησή του ιδίως με τους Ν. 2052/92, Ν. 2229/94,

Ν. 2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3212/03, του Ν.3263/04, του

Ν.3316/05και του Ν.3481/06 τα εκτελεστικά τους Π.Δ., της οδη-

γίας 2004/18 Ε.Κ., την Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Δ9/11587/08-08-2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μει-

οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα

προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» (άρθρο 9 ΠΔ

609/85) με την προσθήκη όρων που εγκρίθηκαν με την Απόφαση

Δ9/οι/10509/27-02-2008 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., την εκτέλεση

του έργου: ΣΗΜ-5/07 «Συντήρηση, βελτίωση, τροποποίηση, επέ-

κταση και λειτουργία σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυ-

ρώσεις του Ν. Αττικής», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €, εκ των

οποίων 819.840,13 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και

ανήκει στην κατηγορία έργων ηλεκτρομηχανολογικών. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 8-4-2008 ημέ-

ρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προ-

σφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος

τηλ. 210.9237.534 και fax: 210.92.19.945).

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕ-

ΕΠ στην δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά,

ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα με την παρ. 40 του §4

του Ν.2940/01.

β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕ-

ΕΠ στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη για έργα ηλεκτρομηχα-

νολογικά, που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, (ή έχουν δηλώσει το

Νομό Αττικής ως δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕ-

ΕΠ) και αναφέρεται ρητά στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις

προϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 4 του Ν.2940/01.

γ) Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλη-

νικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, Π.Δ. 609/85), μεταξύ των καλουμέ-

νων Εργοληπτικών ειχειρήσεων των παραπάνω παραγράφων.

ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων

στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας ηλε-

κτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου

16 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο-

πραξίας)

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέ-

ρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 όπως τροποποι-

ήθηκε με τον Ν. 3414/05, ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης

δεν υπάγεται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρ-

θρου 4 του ίδιου Νόμου. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε

16.807,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το

διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)

(ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδάρη 15 – Τ.Κ. 176.76, είτε στο

φορέα κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν

Τσαλδάρη 15 - Τ.Κ. 176.76 και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δια-

κόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την § 3

του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85 και τις υπόλοιπες ισχύουσες δια-

τάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα

(180) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου

1981ΣΕ06800000, της Σ.Α.Ε. 068.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών

Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή (CD), καθώς

και έντυπα προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες παρέχο-

νται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ, οδός Π. Τσαλδάρη 15

Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα 8π.μ. έως 13μ.μ. αφού κατα-

βληθούν 30€ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού

1137/54054081 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ μέχρι και την

03-04-2008 ημέρα Πέμπτη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα

επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και fax.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης

της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

της Γ.Γ.Δ.Ε.: www.ggde.gr στην ενότητα: Πολίτης – Προκηρύξεις. 

Καλλιθέα, 12-03-2008

Ο Διευθυντής Δ9

Γ. Κουντούρης 

Σε εκδήλωση του Δήμου Κερα-

τέας με τους επιχειρηματίες

της ΒΕΠΕ παραβρέθηκε ο

Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώρ-

γος Βλάχος (2 Μαρτίου). 

Εκεί ο Γ. Βλάχος αναφέρθηκε

στις δράσεις  - πρωτοβουλίες

που έχει  προβεί για την επί-

λυση διαφόρων προβλημάτων

που απασχολούν την περιοχή

της Κερατέας και έκανε λόγο

ειδικότερα  στην ανάγκη βελ-

τιώσεων των μεταφορικών

υποδομών στην Ε.Ο Σταυρού

– Λαυρίου που συνδέει την

Β.Ε.Π.Ε Κερατέας με την υπό-

λοιπη Αττική (αντικατάσταση

πινακίδων ορίων ταχύτητας

ώστε να ανταποκρίνονται στις

σύγχρονες κυκλοφοριακές

συνθήκες, πρόβλεψη για τον

χώρο στάσης των διερχόμε-

νων λεωφορείων). 

Σημείωσε δε ότι έχουν γίνει

σχετικά διαβήματα στα αρμό-

δια Υπουργεία. 

Επίσης τόνισε με έμφαση

την αναγκαιότητα  σύνδε-

σης της Β.Ε.ΠΕ Κερατέας

με το υπό  κατασκευή δί-

κτυο του Προαστιακού   Σι-

δηροδρόμου, με τουλάχι-

στον ένα σταθμό, υπογραμ-

μίζοντας ότι απέστειλε

σχετική επιστολή στους

αρμόδιους φορείς.

Ακόμη ο Γ. Βλάχος αναφέρθη-

κε στην παρέμβασή του για

την προώθηση της κατασκευ-

ής υποσταθμού της Δ.Ε.Η

που θα καλύπτει τις ανάγκες

σε ηλεκτρικό ρεύμα των επι-

χειρήσεων που εγκαθίστανται

στην Β.Ε.ΠΕ Κερατέας. 

Επιπλέον  δεσμεύθηκε να πα-

ραμείνει κοντά τους σε κάθε

προσπάθεια,  προκειμένου να

κερδησθεί το στοίχημα και η

ΒΕΠΕ Κερατέας να αποτελέ-

σει πρότυπο για παρόμοιες

πρωτοβουλίες τόσο στην Αττι-

κή όσο και σε όλη τη χώρα. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο Υφ. Γ. Βλάχος ανάμεσα στους Δημάρχους της Κερατέας. Αριστερά τον
νυν δήμαρχο Σταύρο Ιατρού και δεξιά τον τέως Χρ. Λεβαντή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ, έτους 2008-03-14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ.Μελ. 03/2008

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Προϋπολογισμός: 304.640,00 € (συμπ.ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. O ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου:

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙ-

ΤΟΝΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2008

Με προϋπολογισμό 304.640,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 241.065,91€ (εργα-

σίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πλη-

ρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα-Πέμπτη κατά τις ώρες

8:00 – 13:00), μέχρι την Πέμπτη 3 Απριλίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Γ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6604.645, Fax επικοινωνίας: 210

6604.646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Απριλίου 2008 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 10.00 π.μ. και το σύστη-

μα υποβολής προσφοορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του

έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-

ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτι-

κά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-

κής επιστολής ύψους 4.822,00 € και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέ-

κα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

Δήμου Γέρακα για το έτος 2008. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

Την πλήρη απόδοση των

οφειλομένων στην Αυτοδιοί-

κηση, διεκδίκησαν για μία

ακόμη φορά οι Δήμαρχοι που

συγκεντρώθηκαν, προχθές

13 Μάρτη, στην πλατεία

Κλαθμώνος, με επικεφαλής

τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, Δή-

μαρχο Αθηναίων Νικήτα Κα-

κλαμάνη. Οι διεκδικήσεις της

Τ.Α. από την κεντρική διοίκη-

ση, είναι νόμιμες και συνταγ-

ματικά κατοχυρωμένες.

Στη συνέχεια αντιπροσωπεία

με επικεφαλής τον Ν. Κακλα-

μάνη, συναντήθηκε με τον

αρμόδιο Υπουργό σε θέματα

Αυτοδιοίκησης, Πρ. Παυλό-

πουλο και του απέδωσαν ψή-

φισμα με τα οικονομικά τους

αιτήματα. Στην πλειονότητά

τους αφορούν οικονομικούς

πόρους για την κάλυψη εξό-

δων προνοιακής υφής, όπως

και τους μισθούς των συμβα-

σιούχων στους Δήμους.

Ο Υπουργός βρήκε την ευκαι-

ρία να πει τα «παράπονά»

του για την απεργία των ερ-

γαζομένων στους ΟΤΑ και τα

σκουπίδια.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Καλυβίων Θορικού κα-

λεί τους κύριους και νομείς των

ακινήτων των Ο.Τ. 140α -141-

141α  του εγκεκριμένου σχεδί-

ου Δήμου Καλυβίων Θορικού Ν.

Αττικής να προσέλθουν στο Δη-

μοτικό Κατάστημα τις εργάσι-

μες μέρες και ώρες ή στο τμήμα

Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Εφαρμογών,

Δ/νση Χωροταξίας , Πολεοδο-

μίας  Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με

σκοπό:

(Α) Να λάβουν γνώση της με-

μονωμένης πράξης εφαρμογής

των παραπάνω Ο.Τ. 

(Β) Να υποβάλλουν την προ-

βλεπόμενη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τυχόν παρατηρήσεις

επί των κτηματογραφικών δια-

γραμμάτων και πινάκων ώστε

να ληφθούν υπ’ όψη για την

διόρθωση αυτών.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβλη-

θούν κατά την διάρκεια της

ανάρτησης και σε διάστημα δε-

καπέντε (15) ημερών από την

ημερομηνία δημοσίευσης του

παρόντος.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

Από το κράτος ζητούν οι Δήμαρχοι
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Οι «Βετεράνοι Κύπρου 1974» νοιώθουμε υπο-

χρεωμένοι να παραδώσουμε στην κρίση των Ελ-

λήνων, τον βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παναγιώτη

Μπεγλίτη και όσους από το κόμμα του συμμερί-

ζονται τις ανιστόρητες και ανθελληνικές από-

ψεις του, που εξέφρασε στη συνεδρίαση της 5-2-

2008 της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτη-

ση επί του νομοσχεδίου για την αποκατάσταση

των αγωνισαμένων στην Κύπρο κατά τα έτη

1964, 1967 και 1974.

Ο κύριος Μπεγλίτης, εκφράζοντας προφανώς

την επίσημη θέση του κόμματός του, είπε επί λέ-

ξει ότι: «έρχεται σήμερα η πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να βραβεύσει και να

τιμήσει τα παιδιά, τους απογόνους των παρα-

στρατιωτικών και στρατιωτικών τμημάτων που

έδρασαν στην Κοφίνου και στα άλλα, πραγματι-

κά παραβιάζοντας ανθρώπινα και μειονοτικά δι-

καιώματα...» και παρακάτω: «δεν έχουμε το δι-

καίωμα να τιμήσουμε τα παιδιά του Γεωργίου Γρί-

βα, δεν έχουμε το δικαίωμα να τιμήσουμε τις πα-

ραστρατιωτικές οργανώσεις που πράγματι έδρα-

σαν εκείνη τη δύσκολη ιστορική περίοδο του

1964-1967 στην Κύπρο».

Όμως, όπως και ο υπουργός Εθνικής Αμύνης,

Βαγγέλης Μεϊμαράκης τόνισε κατά την απάντησή

του στον κ. Μπεγλίτη, είναι πλέον αυταπόδεικτο

γιατί επί 33 χρόνια η Πολιτεία αγνόησε επιδεικτικά

τους αγωνιστές της Κύπρου. Είναι πλέον προφανές

γιατί ο Φάκελλος της Κύπρου μένει ακόμα καλά φυ-

λαγμένος στο ράφι με τα εθνικά άγη. Είναι εξώ-

φθαλμη η βούληση όσων συμμερίζονται τις απόψεις

του κ. Μπεγλίτη, να αγνοηθούν οι πολεμήσαντες

υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου, γιατί με τη στάση

τους έναντι του Χρέους περνούν άλλα μηνύματα

προς τον ελληνικό λαό από εκείνα που η ηγεσία του

νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέλει να περάσει. Όταν έχουν ανα-

γνωριστεί ακόμα και οι πολεμιστές της Κορέας, οι

αγωνισθέντες στην Κύπρο εγγράφονταν ως τα σή-

μερα ως πολεμιστές του 1940-1949. Αντιθέτως όσοι

ριψάσπιδες του 1974, τιμήθηκαν και προάχθηκαν

στα ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα από την ελληνι-

κή πολιτεία.

Εκείνοι λοιπόν που θέλουν να πείσουν τον

υπερήφανο ελληνικό λαό να γονατίσει, εκείνοι

που χλευάζουν και ταπεινώνουν τις ανησυχίες

του για τα εθνικά του θέματα, έρχονται σήμερα

δια του κ. Μπεγλίτη να μας υποδείξουν το ιδεώ-

δες του ραγιά ως πρότυπο του Έλληνα κι εύλογα

επομένως είναι σφόδρα πολέμιοι στην αναγνώ-

ριση εκείνων που κράτησαν ψηλά την τιμή της

Ελλάδος στην μαρτυρική Κύπρο του 1974. Εξ αι-

τίας αυτής της εξω-ελληνικής νοοτροπίας οι

αγνοούμενοι της Κύπρου έγιναν αγνοημένοι, η

Βουλή ...βουβή και ο ήρωας της Μάχης της Κύ-

πρου, Λευτέρης Χανδρινός, εστάλη επικηρυγμέ-

νος ων από τους Τούρκους, ναυτικός ακόλουθος

στην Άγκυρα και στον θάνατό του. Εξαιτίας της

ίδιας νοοτροπίας ο ηρωϊκός ηγέτης και πατέρας

των μαχητών της ΕΛ.ΔΥ.Κ, συνταγματάρχης Πα-

ναγιώτης Σταυρουλόπουλος, ο επονομαζόμενος

και «Αη Γιώργης της ΕΛ.ΔΥ.Κ.» αποστρατεύτηκε

ως συνταγματάρχης. Πιστεύουμε ότι ο κύριος

Μπεγλίτης πρέπει να μελετήσει την πρόσφατη

κυπριακή ιστορία την οποία προφανώς αγνοεί.

Διότι όταν τα τουρκοκυπριακά παραστρατιωτικά

τμήματα πρώτα ήρξαντο χειρών αδίκων το 1964

και 1967, τι έπρεπε κατά τη γνώμη του να πρά-

ξουν οι Ελληνοκύπριοι και οι Ελλαδίτες της

ΕΛ.ΔΥ.Κ. οι αγνοούντες τότε την υψηλή διπλω-

ματία του «περάστε κόσμε», που τόσο επίμονα

θέλει να μας περάσει το κόμμα του κ. Μπεγλίτη

τα τελευταία 12 χρόνια. Ίσως τελικά έτσι να εν-

νοούν τον «νέο πατριωτισμό», που ο αρχηγός

του νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ. μας κουβάλησε στην Ελλάδα

από τη Νέα Υόρκη το 2001 ως το παγκόσμιο ιδε-

ώδες των νεροκουβαλητών της Pax Americana.

Αναρωτιόμαστε δε, πως ο κ. Μπεγλίτης, ο αυ-

τεπονομαζόμενος και διπλωμάτης, εννοεί τον

όρο διπλωματία; Μήπως ως δίπλωμα των ματιών;

Μήπως εννοεί ως διπλωματία το φιάσκο των

Ιμίων με το οποίο κατοχυρώσαμε τις γκρίζες ζώ-

νες των τουρκικών ορέξεων στο Αιγαίο; Μήπως

την συμφωνία της Μαδρίτης με την οποία η κυ-

βέρνηση Σημίτη ανεγνώρισε κυριαρχικά δικαιώ-

ματα της Τουρκίας στο Αιγαίο; Μήπως θεωρεί δι-

πλωματία την εκ μέρους των κυρίων Σημίτη και

Πάγκαλου άσκηση πιέσεων στην Κυπριακή Δημο-

κρατία για να μην εγκαταστήσει στο έδαφός της

τους πυραύλους S-300; Μήπως την κατάπτυστη

παράδοση Οτσαλάν στους Τούρκους; Ίσως θεω-

ρεί εξαιρετικά διπλωματική κίνηση τον έλεγχο

και την έγκριση των ελληνικών σχολικών βιβλίων

από Τούρκους επιθεωρητές, ή το ξεφωνημένο

ΝΑΙ του αρχηγού του στο τρισάθλιο σχέδιο Ανάν

χωρίς νά ‘χει διαβάσει ούτε το εξώφυλλο.

Ίσως ο κ. Μπεγλίτης να συμπεριλαμβάνει

στους παραστρατιωτικούς και στα παιδιά του Γρί-

βα και τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο

Παπανδρέου, του οποίου η σθεναρή στάση μα-

ταίωσε τα σχέδια Αγγλο-Αμερικάνων και Τούρ-

κων στην Κύπρο το 1964.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο κ. Μπεγλί-

της καταχειροκροτήθηκε από τους παριστάμε-

νους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την ανιστόρη-

τη και ανθελληνική ομιλία του. Γεγονός που μας

κάνει ν’ αναρωτιόμαστε: Θυμάται σήμερα κανείς

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. τον Ανδρέα Παπανδρέου; Που εί-

ναι οι εκπρόσωποι του λεγόμενου πατριωτικού

ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Έχουν πέσει σε χειμέρια νάρκη από το

1996 ή μεταλλάχθησαν σε εκσυγχρονιστές χάριν

της βουλευτικής καρεκλίτσας;

Αλγεινή επίσης εντύπωση μας προκάλεσε η

έμμεση αναφορά και αποδοκιμασία του κ. Μπε-

γλίτη στον ηρωϊκό Κύπριο πρόεδρο Τάσο Παπα-

δόπουλο, με την οποία κατηγορεί την κυπριακή

κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την μη επίλυση –βά-

σει βεβαίως του σχεδίου Ανάν- του κυπριακού

προβλήματος. Παραμονές των κρίσιμων προεδρι-

κών εκλογών στην Κύπρο, κάποιοι στην Ελλάδα

σκίζονταν να δείξουν στους Αγγλο-Αμερικάνους

και στους Τούρκους, ότι προασπίζονται σθεναρά

τα συμφέροντά τους. Άφεριμ!

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974

Παπάγου 28-Τ.Κ. 15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.& Fax 210-600 36 80- κιν.6934654321 

Γιά το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας   

Νίκος Αργυρόπουλος Αντώνης Δούλας 

Άφεριμ κύριε Μπεγλίτη

Πρόσφατα ανακοινώθηκε

από τον αρμόδιο Υπουργό

Ενέργειας της Τουρκίας, η

απόφαση της Τουρκικής Κυ-

βέρνησης να προχωρήσει

στη χωροθέτηση του πρώτου

πυρηνικού σταθμού στο Ακ-

κουγιού στα νότια παράλια

της Τουρκίας.

Πρόκειται για μία απόλυτα

αρνητική εξέλιξη, που σημα-

τοδοτεί την μόνιμη παρουσία

της πυρηνικής απειλής στην

περιοχή μας και μάλιστα

στην πλέον επικίνδυνη μορ-

φή της.

Με αυτή την απόφαση ανα-

λαμβάνεται ένα τεράστιο ρί-

σκο για το Περιβάλλον, την

Ειρήνη και την ίδια την Αν-

θρώπινη ζωή σε όλη την Ανα-

τολική Μεσόγειο και όχι μό-

νο.

Κατ΄ επανάληψη και με επι-

χειρήματα, που αποδεικνύ-

ουν ότι η παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας από πυρηνικά

εργοστάσια ειδικότερα στα

Βαλκάνια και την Μέση Ανα-

τολή όχι μόνο είναι εξαιρετι-

κά επισφαλής, αλλά και ναρ-

κοθετεί όλη την περιοχή.

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρη-

τήριο Μεσογείου και δεκά-

δες άλλοι φορείς από όλη

την χώρα, σας έχουν απευ-

θύνει έκλυση και σας έχουν

ζητήσει την ανάληψη πρωτο-

βουλιών για την αποτροπή

ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

Δυστυχώς, καμία απολύτως

πρωτοβουλία, παρά τις συνε-

χιζόμενες εκλύσεις, δεν ανα-

λήφθηκε από την Κυβέρνησή

σας, το αντίθετο μάλιστα,

αφού δώσατε τις «ευλογίες

σας» για το πυρηνικό πρό-

γραμμα της Βουλγαρίας κατά

την επίσκεψη του Κ. Καρα-

μανλή πέρσι στην Σόφια,

ανοίγοντας έτσι το «δρόμο»

και στην Τουρκία.

Και ερωτούν οι βουλευτές

1)  Για την κατασκευή του

1ου Πυρηνικού εργοστασίου

στην Τουρκία, οι ευθύνες δεν

βαρύνουν μόνο την Τουρκική

κυβέρνηση γι’ αυτό το εγχεί-

ρημα, αλλά και την κυβέρνη-

σή σας, αφού δεν προβήκατε

σε καμία ενέργεια για την

αποτροπή του συγκεκριμέ-

νου προγράμματος, προτίθε-

στε έστω και τώρα να προ-

βείτε σε όλες τις απαραίτη-

τες ενέργειες, για την ματαί-

ωση του προγράμματος;

2) Προτίθεστε να προσφύγε-

τε σε όλους τους Διεθνείς

αρμόδιους οργανισμούς για

την ματαίωση του προγράμ-

ματος;       

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθε-

σης Εγγράφων  προς τους

Υπουργούς Απασχόλησης &

Κοινωνικής Προστασίας, Υγεί-

ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και Εσωτερικών σχετικά με

την προοπτική συνέχισης της

κοινωφελούς λειτουργίας των

παιδικών και βρεφονηπιακών

σταθμών κατέθεσαν οι βου-

λευτές του ΠΑΣΟΚ που απαρ-

τίζουν τον ΚΤΕ Απασχόλησης,

με πρωτοβουλία της εισηγή-

τριας του ΚΤΕ Εύης Χριστοφι-

λοπούλου.

Οι βουλευτές ζητούν να ενη-

μερωθούν για τον κυβερνητικό

σχεδιασμό που υπάρχει –αν

υπάρχει- για τη διατήρηση

των παιδικών σταθμών που

δημιουργήθηκαν στους Δή-

μους μετά τη λήξη της κοινοτι-

κής χρηματοδότησης των προ-

νοιακών δομών (31 Αυγού-

στου 2008). 

Το θέμα απασχολεί χιλιάδες

γονείς που βασίζονται για την

φύλαξη των παιδιών τους

στους δημοτικούς παιδικούς

και βρεφονηπιακούς σταθμούς

οι οποίοι φοβούνται ότι οι

σταθμοί αυτοί θα πάψουν να

λειτουργούν με αποτέλεσμα

να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμε-

νο είτε να επιβαρυνθούν οι ίδι-

οι οικονομικά αν στραφούν σε

ιδιωτικούς σταθμούς είτε να

αναγκασθούν να εγκαταλεί-

ψουν τη δουλειά τους αν δεν

βρουν μια διαφορετική και οι-

κονομικά συμφέρουσα λύση. 

Οι βουλευτές ζητούν επίσης

να ενημερωθούν για το ενδε-

χόμενο επιδότησης των γονέ-

ων που θα μείνουν ακάλυπτοι,

όπως αναφέρεται το τελευ-

ταίο διάστημα σε κάποια δημο-

σιεύματα του Τύπου, καθώς

και τα κριτήρια με τα οποία θα

γίνει αυτή η επιδότηση

Αυτοκίνητα που οδηγούνται

από ανήλικους!
ερώτηση του βουλευτή Θ. Λεβέντη

Στον ημερήσιο και τον ειδικό τύπο του αυτοκινήτου δημοσιεύο-

νται τελευταία διαφημίσεις μικρών τετράτροχων οχημάτων τα

οποία παρά το γεγονός ότι διαθέτουν κινητήρα 400 κ.εκ., διαφη-

μίζεται ότι μπορούν να οδηγηθούν από άτομα που κατέχουν

άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου. Στις ίδιες διαφημίσεις αναφέ-

ρεται ότι το όχημα αυτό μπορεί να οδηγηθεί, με την σύμφωνη

γνώμη του γονέα, και από εφήβους 16 ετών.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το όχημα αυτό έχει την μορ-

φή και τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού μικρού αυτοκινήτου.

Διαφημίζεται άλλωστε ως τέτοιο.

Εάν αυτά ισχύουν, και δεν πρόκειται για παραπλανητική διαφή-

μιση, είναι προφανές ότι η όποια έγκριση τύπου και άδεια κυ-

κλοφορίας ενός τέτοιου οχήματος, αλλά και η δυνατότητα οδή-

γησής του από ανηλίκους εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για

την οδική ασφάλεια και την ακεραιότητα των χρηστών τους. 

«Στον αέρα» βρίσκονται χιλιάδες

βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί»

Κατασκευή του 1ου  Πυρηνικού Σταθμού

στο Ακκουγιού, αποφάσισε η Τουρκία
14 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερωτούν

Βασίλης Οικονόμου, Ιωάννης Σκουλάς, Μιχ. Τιμοσίδης, Μιχ. Καρχιμάκης, Βασ. Κεγκέρογλου, 

Σπ. Κουβέλης, Θάνος Μωραΐτης, Δημ. Τσιρώνης, Δημ. βαρβαρίγος, Μάρκος Μπόλαρης, 

Αναστ. Σιδηρόπουλος, Βαγγ. Παπαχρήστος, Χρ. Αηδόνης και Γιώργος Πεταλώτης.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14, ΔΕΥΤΕΡΑ 17 & ΠΕΜΠΤΗ 20/3

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.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτί-

ριο, στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με

αντίστοιχο προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Πληροφορίες 210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245

κ. Κερασοβίτη. 

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

Το mastihashop Αεροδρομίου Σπάτων

ζητά για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση

δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί) 

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λια-

νικής (κατά προτίμηση του τομέα καλλυντικών ή τροφίμων)

• Καλή γνώση Η/Υ 

• Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συ-

νέπεια 

Για αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Αρ-

γυροκαστρίτη Χαρά Kιν: 6936563627 τηλ: 210

3614686 fax: 210 3631133  

e-mail: hargyrokastriti@mastihashop.com 
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Οι νεφροί μας είναι ένα φυσικό φίλ-

τρο το οποίο πραγματοποιεί την

αποτοξίνωσή του οργανισμού από

τις βλαβερές και άχρηστες ουσίες.

Η απομάκρυνση των τοξινών και

της περίσσειας νερού από το αίμα

είναι μία από τις κύριες λειτουργίες

των νεφρών, οι οποίοι καθημερινά

φιλτράρουν 200 λίτρα αίματος. Οι

νεφροί διατηρούν την ισορροπία

των υγρών του σώματος, ρυθμίζουν

την παραγωγή των ερυθρών αιμο-

σφαιρίων και ενεργοποιούν τη βιτα-

μίνη D.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αναπτύσ-

σεται όταν οι νεφροί αδυνατούν, σε

μικρό ή μεγάλο βαθμό, να εκτελέ-

σουν τις βασικές λειτουργίες τους. 

Το γεγονός αυτό προκαλεί επιπλο-

κές, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση,

αναιμία και καρδιαγγειακές παθή-

σεις.

Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια

άνθρωποι παγκοσμίως - 10% του

ενήλικου πληθυσμού - έχουν κά-

ποια μορφή νεφρικής βλάβης και

κάθε χρόνο εκατομμυρια άνθρωποι

πεθαίνουν κυρίως από καρδιαγγεια-

κές παθήσεις οι οποίες συνδέονται

με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο. 

Κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κό-

σμο περίπου 250.000 νέες διαγνώ-

σεις Χρόνιας Νεφρικής Νόσου και

περίπου 1,7 εκατομμύριο άτομα

βρίσκονται σε θεραπεία λόγω νε-

φρικής ανεπάρκειας τελικού σταδί-

ου παγκοσμίως. 

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι

«σιωπηλή» νόσος καθώς το 50%

των πασχόντων δεν γνωρίζουν ότι

έχουν προσβληθεί από αυτήν. Τα

συμπτώματά της συχνά δεν είναι

εμφανή, παρά μόνο όταν έχει ήδη

χαθεί περισσότερο από το 50% της

λειτουργίας των δύο νεφρών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού είναι

μία πρωτοβουλία για την αύξηση

της ενημέρωσης του κοινού σχετι-

κά με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο και

αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία

της Διεθνούς Εταιρείας Νεφρολο-

γίας (International Society of

Nephrology - ISN) και της Διεθνούς

Ενωσης Νεφρολογικών Ιδρυμάτων

(International Federation of Kidney

Foundations - IFKF) με την υποστή-

ριξη της εταιρείας Roche.

Τί γνωρίζετε για τα νεφρά σας; 

Απαντήστε στο τεστ παραπλεύρως,

εξετάστε τις γνώσεις σας και ελέγ-

ξτε αν υπάρχει κίνδυνος να εκδη-

λώσετε νεφρική νόσο.

...για την υγειά μας

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Ημερίδα με θέμα “Καρκίνος

τραχήλου της μήτρας: Πρόλη-

ψη - ο ρόλος του εμβολίου

στην πρόληψη του καρκίνου

της μήτρας”, θα πραγματοποι-

ήσει ο Δήμος Παλλήνης τη

Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 7

μ.μ. στην αίθουσα του ΦΕΣ “Η

Κάντζα” (πλατεία Καλλιθέας-

από οδό Γαλαξία)

Ομιλητής  θα είναι ο  Αργυρός

Ιωάννης (Μαιευτήρας – Γυναι-

κολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου

Αθηνών)

Η κοινωνική υπηρεσία του Δή-

μου σε συνεργασία με την ΙNG

και το Νοσοκομείο Metropolitan

προσφέρουν δωρεάν εξέταση

μαστογραφίας σ’ αυτούς που θα

παραβρεθούν στην εκδήλωση.

Σε δωρεάν προληπτική εξέταση για τον καρκί-

νο του παχέος εντέρου μπορούν να υποβλη-

θούν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Αττικής,

ηλικίας 55-70 ετών, στο πλαίσιο των εκδηλώ-

σεων του Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο

του Παχέος Εντέρου, όπως έχει οριστεί πα-

γκοσμίως ο Μάρτιος. Η πρωτοβουλία ανήκει

στην Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς, τον

Όμιλο Εθελοντών Κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ)

«ΑγκαλιάΖΩ» και το Κέντρο Μελετών Υπηρε-

σιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών με την επιστημονική υποστή-

ριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πε-

πτικού.  

Επιτακτική κρίθηκε η ανάγκη ενημέρωσης και

διενέργειας προληπτικών ελέγχων για τον

καρκίνο του παχέος εντέρου, καθώς στην Ελ-

λάδα η συγκεκριμένη μορφή κακοήθειας απο-

τελεί τον τέταρτο πιο συχνό καρκίνο στους

άνδρες και τον τρίτο στις γυναίκες. Ο κίνδυ-

νος ανάπτυξης της νόσου υπολογίζεται σε 6%

στο γενικό πληθυσμό, με βάση τα επιδημιολο-

γικά δεδομένα. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση

της νόσου με προληπτικές εξετάσεις, μπορεί

να μειώσει κατά 16% τη θνησιμότητα από τη

συγκεκριμένη μορφή κακοήθειας. 

Οι επισημάνσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε Συ-

νέντευξη Τύπου με αφορμή την οργάνωση της

φετινής εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκί-

νο του παχέος εντέρου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, άνδρες και

γυναίκες ηλικίας 55 έως 70 ετών που επιθυμούν

να κάνουν τη δωρεάν προληπτική εξέταση ανί-

χνευσης αιμοσφαιρίνης (αίματος) στα κόπρανα

μπορούν να προσέρχονται στα υποκαταστήματα

της «Βιοιατρικής» στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Η εξέταση θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική

επιβάρυνση με την επίδειξη της αστυνομικής

τους ταυτότητας, ενώ για περισσότερες λεπτο-

μέρειες θα μπορούν να καλούν στην Υπερνο-

μαρχία Αθηνών – Πειραιώς, στην τηλεφωνική

γραμμή 210 6984482. 

Ο Καθηγητής επισήμανε επίσης, ότι 2 από τα 3

περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου μπο-

ρούν να προληφθούν με αλλαγές στη διατροφή,

με αποφυγή του καπνίσματος και με φυσική

άσκηση. «Οι διατροφικές μας συνήθειες, είπε ο

καθηγητής Γ. Τούντας, ευθύνονται για το 30%

των περιστατικών καρκίνου στις δυτικές κοινω-

νίες, καθιστώντας τη διατροφή το δεύτερο πα-

ράγοντα κινδύνου για καρκίνο μετά το κάπνισμα.

Οι λιπαρές τροφές, τα τηγανιτά, οι τροφές με

συντηρητικά και το πολύ ψημένο κρέας, ευνοούν

την ανάπτυξη καρκίνου παχέος εντέρου. Η πα-

χυσαρκία συνδέεται θετικά με τον καρκίνο παχέ-

ος εντέρου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας». Σε ό,τι αφορά το κάπνισμα, ο Κα-

θηγητής σημείωσε ότι οι καπνιστές διατρέχουν

έως και τετραπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν

καρκίνο παχέος εντέρου. 

Ο Άρης Πολύζος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας –

Ογκολογίας της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής

Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών στο Γενικό Νοσο-

κομείο Αθηνών «Λαϊκό» επισήμανε ότι τα ποσο-

στά επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου κυμαί-

νονται από 85% έως και 90% αν η διάγνωση γί-

νει στα αρχικά στάδια, μειώνονται στο 70-80%

στις περιπτώσεις που η νόσος εντοπιστεί στο

στάδιο ΙΙ, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια το

ποσοστό κατεβαίνει στο 25-60%, για να φτάσει

στο 5-30% στο τελικό στάδιο.

Μήνας Ενημέρωσης για τον 

Καρκίνο του Παχέος Εντέρου
Δωρεάν προληπτική εξέταση 

1. Πόσα νεφρά έχει συνήθως ένας άνθρωπος;

m Ένα     m Δύο

m Περισσότερα από δύο 

2. Τί μέγεθος έχουν τα νεφρά σας;

m Όσο μια γροθιά   m Όσο ένα καρύδι

Όσο ένα φιστίκι

3. Τι σχήμα έχει ένα νεφρό;

m Ενός πορτοκαλιού  m Ενός αχλαδιού  m Ενός φασολιού

4. Τα νεφρά έχουν πολλές ζωτικής φύσεως λειτουργίες.

Ποιες είναι;

m Καθαρίζουν το αίμα και φιλτράρουν το νερό και τις πε-

ριττές ουσίες.

m Αποδεσμεύουν – παράγουν ορμόνες

m Ρυθμίζουν το νερό και τις χημικές ουσίες στο αίμα

όπως το νάτριο και το κάλιο

m Απομακρύνουν τα φάρμακα και τις τοξίνες από το αίμα

m Όλες οι παραπάνω.

5. Πόσα λίτρα αίματος φιλτράρουν κάθε μέρα τα νεφρά;

m Ένα (1)     m Πενήντα (50)     m Διακόσια (200)

6. Τα δύο κύρια αίτια της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

(Χ.Ν.Ν) είναι:

m Ο διαβήτης και η υψηλή πίεση (υπέρταση)

m Η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης

m Η δίαιτα και οι πέτρες στο νεφρό (νεφρικοί λίθοι)

7. Πόσοι ενήλικοι παγκοσμίως έχουν υποστεί κάποιας

μορφή νεφρική βλάβη;

m Περίπου ένας στους δέκα

m Περίπου ένας στους χίλιους

m Πέριπου ένας στους δέκα χιλιάδες

8. Η αναιμία είναι μία πολύ συχνή επιπλοκή της Χρόνιας

Νεφρικής Νόσου. Αναιμία έχει ένα άτομο όταν έχει:

m Χαμηλή πίεση αίματος

m Αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων

m Χαμηλό επίπεδο μιας πρωτείνης που μεταφέρει οξυ-

γόνο και βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

9. Είναι αλήθεια ότι η Χρόνια Νεφρική Νόσος αυξάνει τον

κίνδυνο εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων;

m Ναι

m Όχι

10. Αν προχωρήσετε σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου τι

επιλογές θεραπείας και αντιμετώπισης υπάρχουν;

m Αιμοκάθαρση και Μεταμόσχευση

m Μόνο φαρμακευτική αγωγή

m Χειρουργική Επέμβαση 

Απαντήστε σ’ αυτό το quiz και ελέξτε τις γνώσεις σας για τα νεφρά σας 
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Ισόπαλη 4-4 με τη Γλυφάδα αναδεί-

χθηκε η Βουλιαγμένη χάνοντας έτσι

την  πρώτη θέση της κανονικής περιό-

δου στο κολυμβητήριο του Λαιμού,

στο ντέρμπι κορυφής της Α1 γυναι-

κών.

Οι “Γλυφαδιώτισσες”, πραγματοποίη-

σαν πολύ καλό ξεκίνημα και προηγή-

θηκαν με 1-4 στο τέλος του πρώτου

μέρους, ενώ ο ΝΟΒ, με αντεπίθεση

στα δύο τελευταία 8λεπτα και με τη

Ρουμπέση ως κύριο επιθετικό όπλο,

κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4, τέσ-

σερα λεπτά πριν τη λήξη.

Η Βουλιαγμένη, για να εξασφαλίσει

πλέον την δεύτερη θέση χρειάζεται νί-

κη την επόμενη αγωνιστική, εναντίον

του Ολυμπιακού.

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Βουλιαγμένη (Καμένου): Ρουμπέση 2,

Λιόση, Γερόλυμου

Γλυφάδα (Παπαναστασίου): Οικονομο-

πούλου 2, Βενγκστ, Γκριτσένκο

Να σημειωθεί, ότι η προπονήτρια του

ΝΟΒ, Αλεξία Καμένου, αποβλήθηκε

για διαμαρτυρία από τον διαιτητή

Σταυρίδη, στο ξεκίνημα του τρίτου

οκταλέπτου, κάτι που σημειώθηκε στο

φύλλο αγώνος. Η τεχνικός της Βου-

λιαγμένης κινδυνεύει πλέον με τιμω-

ρία από τον αθλητικό δικαστή.

Η σύνθεση της ομάδας γυναικών είναι:

Ναυσικά Αλεξάκη, Αλεξάνδρα Ασημά-

κη, Αγγελική Γερόλυμου, Χριστίνα Δρί-

μη, Κελίνα Κάντζου, Ελενα Κούβδου,

Ντίνα Κουτέλη, Γιούλη Λαρά, Κική Λιό-

ση, Αλεξάνδρα Μακαρούνη, Αντυ Με-

λιδώνη, Ανθή Μυλωνάκη, Αντιγόνη

Ρουμπέση, Χριστίνα Τσουκαλά και Δέ-

σποινα Χρυσικοπούλου.

POLO ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα: 4-4

Στη φωτογραφία η Ανθή Μυλωνάκη, από το περιοδικό του ομίλου “Τρίαινα”.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος

της Α’ κατηγορίας βετεράνων και ανεξαρτήτων

αθλητικής περιόδου 2007-2008.

Η βαθμολογία των ομάδων σε 7 αγώνες έχει ως

εξής:

1 ΜΙΛΩΝΑΡΑ βαθμοί  21

2 ΑΓ. ΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 17

ΠΑΝΘΕΟ 17

5 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13

6 ΕΦΟΔΙΑΚΟΙ 11

7 ΓΛΥΦΑΔΑ 9

8 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 7

Διατηρώντας την παραπάνω βαθμολογία οι 4 πρώτες

ομάδες θα διεκδικήσουν την κατάκτηση του πρωτα-

θλήματος σε αγώνες “μπαράζ”, ενώ οι τελευταίες,

επίσης σε αγώνες “μπαράζ” θα διεκδικήσουν δύο την

παραμονή τους στην Α’ κατηγορία ενώ οι άλλες δύο

θα υποβιβαστούν στην Β’ κατηγορία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

(Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.)

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Τελικός Κυπέλλου

Ο τελικός Κυπέλλου ορίσθηκε να

διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου

στο γήπεδο Σπάτων.

Η εμβόλιμη αγωνιστική της Β’ κα-

τηγορίας ορίζεται για την Τετάρτη

9 Απριλίου.

Πρωτάθλημα Παμπαίδων

Μετά το τέλος του πρωταθλήματος

Παμπαίδων πέρασαν στην επόμενη

φάση τα παρακάτω ζευγάρια, τα οποία

μετά από κλήρωση για τη γηπεδούχο

ομάδα ορίστηκαν ως εξής:
ΑΧ. Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΒΑΡΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΔΩΝ
Σε 16 αγώνες

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜ. ΝΙΚ. ΙΣ. ΗΤ.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 40 13 1 2

ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 31 10 1 5

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 30 10 0 6

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 27 9 0 7

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 25 10 1 5

ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 25 8 1 7

ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 10 4 1 11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. 9 3 0 13

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 1 2 1 13

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 46 15 1 2

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 40 12 4 2

ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ 35 10 5 3

ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 34 10 4 4΄

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 30 8 6 4

ΑΡΤΕΜΙΣ 23 7 2 9

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 11 5 2 11

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9 5 0 13

ΚΑΛΥΒΙΑ 8 3 2 13

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 1 2 15

Ο καλός καιρός βοήθησε να πραγματοποιηθεί το 2ο

Rally Ανοιξης που οργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου

και η  Classic Microcars.    

Οι οδηγοί και τα πληρώματα διένυσαν τη διαδρομή

Μαρούσι – Μάνδρα – Πόρτο Γερμανό – Βίλια – Σχίνο

– Περαχώρι – Λουτράκι και τερμάτισαν με επιτυχία

στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, καταχειροκροτούμενοι

από τον κόσμο που είχε έλθει να θαυμάσει τα αυτο-

κίνητα «αντίκα» που στο πέρασμα του χρόνου έχουν

γράψει τη δική τους ιστορία.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης οδήγη-

σε μία DAX LOTUS SEVEN,  ενώ ο Αντιδήμαρχος Κα-

θαριότητας Γιώργος Ζήκος συμμετείχε στον αγώνα

με μία PORSE 912 και ήρθε δεύτερος στην κατηγο-

ρία F.                    

Συνολικά απονεμήθηκαν είκοσι έπαθλα. Έπαθλο πα-

ρέλαβαν οι τρεις πρώτοι από κάθε κατηγορία, αλλά

και το πρώτο γυναικείο πλήρωμα, ο οδηγός του πα-

λαιότερου αυτοκινήτου που συμμετείχε στον αγώνα

και ο οδηγός του μικρότερο σε κυβικά αυτοκίνητο.

2ο Rally ΑνοΙξης στο Μαρούσι
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Η ομάδα του Μαρκόπουλου  έφτασε

τόσο κοντά στην…πηγή για πρώτη φο-

ρά στην ιστορία της για την κατάκτηση

του κυπέλλου  του γυναικείου βόλευ,

πρόβαλε σθεναρή αντίσταση και διεκ-

δίκησε επί ίσοις όροις την κούπα, χά-

νοντας την τελικά στις λεπτομέρειες.

Έτσι απέδειξαν ότι τίποτα δεν είναι

τυχαίο, φάνηκε η  οργανωμένη δου-

λειά της διοίκησης. 

Στο εναρκτήριο σετ το Μαρκόπουλο

ξεκίνησε ιδανικά. Προηγήθηκε με 7-3,

14-12 και 17-15 με τις «πράσινες» να

περνούν στην αντεπίθεση και να ισο-

φαρίζουν σε 20-20 με τις δύο ομάδες

να πηγαίνουν χέρι-χέρι ως το 23-23.

Με μπλοκ της Τσίμα η τυπικά γηπεδού-

χος έφτασε στο σετ-μπολ με την

Ντουμιτρέσκου να γλιτώνει τον Πανα-

θηναϊκό και την Χατζηνίκου να δίνει

τελικά το σετ στην ομάδα της με 27-25

Συναρπαστική εξέλιξη είχε και το τέ-

ταρτο σετ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν

στο σκορ ως το 15-15 με τις «πράσι-

νες», που έπαιζαν με την πλάτη στον

τοίχο, να ξεφεύγουν με 20-17 και στη

συνέχεια να κρατούν το πάνω χέρι μέ-

χρι το 25-20

Στο τάι μπρέικ «έσπασαν καρδιές».

Μαζεύοντας όλες τους τις δυνάμεις

τόσο οι αθλήτριες του Φλώρου όσο και

αυτές του Λυκούδη έδωσαν πραγματι-

κή μάχη, κρατώντας αμείωτο το ενδια-

φέρον μέχρι το φινάλε. Το Μαρκόπου-

λο προηγήθηκε με 6-1, ο Παναθηναϊ-

κός ανέκαμψε και ισοφάρισε σε 9-9 και

τα πάντα κρίθηκαν στις τελευταίες φά-

σεις με τις τυπικά φιλοξενούμενες να

είναι πιο ψύχραιμες και να γράφουν το

15-13.

Συμμετοχές επί τιμή στη διεθνή 

βαθμολογία του αθλήματος

Το διεθνές Τουρνουά Τένις Γυναικών ανοίγει τις πόρτες του σε όλους, το Σάβ-

βατο 15 Μαρτίου, στις ανακαινισμένες δημοτικές εγκαταστάσεις αντισφαίρι-

σης στο Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου, στο Πόρτο Ράφτη (Μαρκόπουλο).

Η αθλητική επένδυση όλα αυτά τα χρόνια της Δημοτικής Αρχής Μαρκοπούλου

αποδίδει καρπούς αναδεικνύοντας το Μαρκόπουλο σε επίκεντρο του αθλητικού

ενδιαφέροντος, τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων και οργανωτικής εμπειρίας,

όσο κυρίως του έμψυχου άριστου υλικού του: των αθλητριών και αθλητών του. 

Το Τμήμα Τένις της συνδιοργανώτριας Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη, ανα-

κοινώσε την Οργανωτική Επιτροπή επί Τιμή, του 1ου Διεθνούς Τουρνουά Γυναι-

κών Τένις 2008 «MARKOPOULO-MESOGEA», ευχαριστώντας θερμά τα μέλη

της, για την αποδοχή τους να συμμετάσχουν σε αυτή.  Η σύνθεση της Οργανω-

τικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Φώτης Μαγουλάς Πρόεδρος, Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Μέλη: Σπύρος Ζαννιάς, Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α. - Μαρίκα Μαντάλα, Πρόεδρος Δ. Σ.

Δήμου Μαρκόπουλου - Σταύρος Χρυσάφης, Πρόεδρος Α.Ε.ΠΟ.Ρ. - Κώστας Για-

κουμής, Γεν. Γραμματέας  Α.Ε.ΠΟ.Ρ - Κώστας Χατζής, Μέλος Δ.Σ. Α.Ε.ΠΟ.Ρ και

Έφορος αγωνιστικού Τένις   - Μένιος Βλοχαϊτόπουλος, Προπονητής

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΤΕΝΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Μαρκόπουλο για πρώτη φορά στον τελικό!
Μπράβο κορίτσια! φώναζε ο πρόεδρος Γιάννης Στουραΐτης

Ξεσήκωσαν το γήπεδο. 
Πάθος, ανατροπές. 

Συγκλονιστική η αναμέτρηση
με τον Παναθηναϊκό

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Μετά την επιτυχία που σημείωσε ο 1ος

αγώνας Πρωταθλήματος σειρά στο πρό-

γραμμα της ιππασίας έχουν οι αγώνες της

Ανάπτυξης. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 15

και 16 Μαρτίου θα διεξαχθεί ο 4ος Περι-

φερειακός Αγώνας Ανάπτυξης Υπερπή-

δησης Εμποδίων, που θα γίνει αντίστοιχα

για την Βόρεια Αττική στον Ιππικό Όμιλο

Βαρυμπόμπης και για τη Νότια Αττική

στον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Βάρης. 

***

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου και ώρα 14.00

στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Ιππασίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας

στο Μαρκόπουλο θα πραγματοποιηθεί η

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Σωματείων

της ΕΟΙ με θέματα τον Διοικητικό και Οι-

κονομικό Απολογισμό του έτους 2007 και

τον Προϋπολογισμό του έτους 2008. 
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Στο Υπουργείο Υγείας παρουσιάστηκε στα

Μ.Μ.Ε. εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης, με θέμα την παιδική παχυσαρκία, στο

πλαίσιο του προγράμματος «Η ζωή έχει χρώμα».

Ο Υφυπουργός  Αθλητισμού, Γιάννης Ιωαννίδης,

στην ομιλία του, ευχαρίστησε τους Ολυμπιονίκες

για την ενεργό συμμετοχή τους στην εκστρατεία,

οι οποίοι με τον τρόπο τους θα περάσουν το μή-

νυμα της σημασίας της άσκησης και της ισορρο-

πημένης διατροφής στη νέα γενιά.

Ο Γ. Ιωαννίδης, τόνισε  πως τα τελευταία χρόνια

τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται με ταχείς

ρυθμούς.

«Το πρόγραμμα  για την αντιμετώπιση της παιδι-

κής παχυσαρκίας, είναι θέμα απόλυτης προτεραι-

ότητας. Στόχος όλων των εμπλεκομένων φορέων

είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοι-

νωνίας. 

...Η χώρα μας, σημειώνει θλιβερές πρωτιές, τόσο

σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, όσο και σε έφηβους

12-17 ετών. Στόχος της εκστρατείας, είναι η σει-

ρά στοχευμένων δράσεων στα παιδιά και βέβαια

στους γονείς τους, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε

την κοινή γνώμη για τη σημασία του δίπτυχου σω-

στή διατροφή και φυσική δραστηριότητα για έναν

ποιοτικό και υγιή τρόπο διαβίωσης. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 

ΚΑΙ ΒΑΡΗ




