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Δικαίωμα αφαίρεσης ζωής;
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελίδα 3

Ιδιωτικοποίηση 
Σχολικών Κτιρίων
Κάθετα αντίθετες 

10 χρόνια
απ' το θάνατο ενός ηγέτη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
23 Απριλίου 1998. “Εφυγε” ολο-

κληρώνοντας έναν μεγάλο βιο-

λογικό κύκλο και μια σπουδαία

πολιτική διαδρομή, - ιδιαίτερα

μετά την μεταπολίτευση του

1974 - ο ηγέτης της “Δεξιάς” και

θεμελιωτής του δημοκρατικού

μας μεταδικτατορικού πολιτεύ-

ματος Κωνσταντίνος Καραμαν-

λής.

Τη μεγάλη Τετάρτη έκλεισαν

δέκα χρόνια από το θάνατό

του. Ο Κων/νος Καραμανλής

ήταν μια πολιτική προσωπι-

κότητα που σημάδεψε

αναμφισβήτητα τον τελευ-

ταίο μισό αιώνα της σύγ-

χρονης ιστορίας μας.

Υστεροφημία ενός πολι-

τικού που άφησε

έντονα ίχνη στο

διάβα του, είναι η

αναγνώριση της

προσωπικότητάς

του, της αξίας του

και του ισοζυγίου

προσφοράς, απ’ αυτούς που βρίσκονται στην αντι-

πέρα όχθη.

Βρισκόμαστε εκεί, αλλά δεν μπορούμε παρά να θυ-

μηθούμε με σεβασμό τον άνθρωπο που ενστερνί-

στηκε ότι:

«Η Δημοκρατία προϋποθέτει ηγεσία 
που να έχει το θάρρος ν’ ακούει 
την αλήθεια και να την τιμά...».

Τον άνθρωπο, του διαμετρήματος ενός ηγέτη διε-

θνούς κύρους, που μίλησε για τη Μακεδονία με το

ανθρώπινο δάκρυ ενός Μακεδόνα, ξεφεύγοντας

από την ψυχρή έκφραση ενός ανώτατου άρχοντα: 

«...Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική», είπε.

Τούτο το καφτό δάκρυ,
λυωμένο καφτό μολύβι
στα δάκτυλα, στη γραφίδα
που θα στέρξει να ενδώσει...

τούτο το καφτό το δάκρυ 
δεν θα στεγνώσει!

Συνέχεια στη σελ. 2

Την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην προοπτική παράδοσης των νέων σχολικών κτι-

ριακών υποδομών στους ιδιώτες, εκφράσανε οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Ενώσεων

Συλλόγων Γονέων της περιφέρειας Αττικής, στον Υφυπουργό Παιδείας

Ανδρ. Λυκουρέντζο, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους, παρουσία και

του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.(!).

Σ.Σ. Το θαυμαστικό (!) αφορά το παράθεμα «Α.Ε.» (Ανώνυμος Εταιρεία)
στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Του λοιπού θα πρέπει ίσως να
διερευνούμε τα παραθέματα των Υπουργείων, των Δημαρχείων ή της
…Βουλής!

Photo c: "Poppy Field iv" by Steven Danby (2005)

Με υπόμνημά τους οι Ομο-

σπονδίες Γονέων Περιφέ-

ρειας Αττικής, αναφερόμε-

νες στο μέγα θέμα της σχο-

λικής στέγης παρατηρούν:

«Ένα μεγάλο μέρος των
σχολείων, ιδιαίτερα του λε-
κανοπεδίου της Αττικής
λειτουργεί με αυθαίρετες,
επικίνδυνες παρεμβάσεις
στα σχολικά κτίρια, ενώ η
διπλοβάρδια ταλαιπωρεί χι-

λιάδες γονείς και παιδιά.
Ακόμα και σήμερα οχτώ (8)
χρόνια μετά το σεισμό του
1999 στην Πάρνηθα υπάρ-
χουν σχολεία που στεγάζο-
νται σε κοντέινερ, σχολεία
που στεγάζονται πάνω από
πρατήρια βενζίνης, κάτω
από πολυκατοικίες, σε υπό-
γειες αίθουσες, σε ακατάλ-
ληλα δημόσια και ενοικια-
ζόμενα κτίρια, επικίνδυνα
για την ασφάλεια και υγεία

των παιδιών». 
Οι γονείς εκφράζουν την

ανησυχία τους γιατί οι

υπεύθυνοι φορείς αρνού-

νται να δώσουν στοιχεία

που αφορούν τον προσει-

σμικό έλεγχο των σχολι-

κών κτιρίων που είχε εξαγ-

γελθεί από το 2001! 

Από τα διαθέσιμα πάντως

στοιχεία παρατηρούν ότι

μετά τον σεισμό του 1999,

από το σύνολο των 2.465

σχολικών μονάδων, οι 429

(ποσοστό 17,4%) κρίθηκαν

ακατάλληλες για χρήση.

Πάνω από τα μισά κτίρια

(55%) χαρακτηρίζονται

«γερασμένα».
Συνέχεια στη σελ.2

Η Γυναικεία Ομάδα Βόλλεϋ του Α.Ο.Βάρης 

«Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ» στην Α’ Κατηγορία 

Tο παλίμψηστο

του Αρχιμήδη
γιάννης κορναράκης

Σελίδα 6

Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Βούλας-Βουλιαγμένης

Βάρης & Ραφήνας
Σελίδες 9, 13

Καλή Ανάσταση!
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Το Ζάλογγο του 1941, 

του Γρηγόρη Ρώντα Σελ. 7

Παροχές... Ψύχουλα καταγγέλει

η ΕΝΑΕ Σελ. 10

Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγελμα-

τα - Νέα διάταξη Σελ. 12

Τα δικαιώματα των Ασθενών 
Σελ. 17

Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα

στο Μαρκόπουλο Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

«Η αποκατάσταση των ζημιών, που

γίνεται μετά από κάθε σεισμό στα

σχολικά κτίρια, τα επαναφέρει στην

προ του σεισμού κατάσταση. Καμία

επιπλέον δυνατή ενίσχυση του κτιρί-

ου δεν γίνεται, με κίνδυνο έτσι σε

επόμενο ισχυρό σεισμό και με δεδο-

μένη την καταπόνηση, να έχουμε πι-

θανά τις ίδιες ή και μεγαλύτερες ζη-

μιές».

Κι αφού εξέφρασαν τεκμηριωμένα

τις απόψεις τους και την αντίθεσή

του στην ιδιωτικοποίηση των υποδο-

μών, κατέληξαν με την παράθεση 15

αιτημάτων (απαιτήσεων, τις χαρα-

κτηρίζουν και ορθώς, οι ίδιοι οι γο-

νείς) που συνοψίζονται στην επάρ-

κεια και την ασφάλεια των δημόσιων

σχολικών κτιρίων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Τον χαρακτηρισμό και αγορά των

αναγκαίων (με προοπτική, προφα-

νώς) οικοπέδων για την ανέγερση

σχολικών κτιρίων.

- Τη θέσπιση «μητρώου επισκευής
και συντήρησης» των σχολείων,

άμεσα. 

- «Διαφωνούμε ριζικά, τονίζουν, με

τη σχεδιαζόμενη σύμπραξη δημόσι-

ου και ιδιωτικού τομέα για την κατα-

σκευή σχολείων. Τα σχολικά κτίρια

είναι δημόσια περιουσία. 

- Να παραμείνει η χρηματοδότηση

αγοράς οικοπέδων, ανέγερσης και

επισκευής των σχολείων στην αρμο-

διότητα της πολιτείας. “Θέλουμε δη-
μόσια σχολεία στην υπηρεσία του
κοινωνικού αγαθού της παιδείας και
της εκπαίδευσης και όχι υποταγμέ-
να στη λογική του κέρδους της αγο-
ράς”, καταλήγουν. 

Νέο «φρούτο» 

οι Σ.Δ.Ι.Τ.
(Σύμπραξη Δημόσιου και

Ιδιωτικού Τομέα)

Σε δελτίο Τύπου που έξέδωσε στις

11 Απριλίου η Ομοσπονδία Ενώσεων

Συλλ. Γονέων, της Νομαρχιακής Αυ-

τοδιοίκησης Αθήνας χαρακτηρίζεται

«παρωδία», η συνάντηση της αντι-

προσωπείας των Ομοσπονδιών Γονέ-

ων της Αττικής με τον Υφυπουργό

Παιδείας Ανδρ. Λυκουρέντζο και κα-

ταγγέλλει:

«Ο Υφυπουργός δεν άντεξε τα αμεί-
λικτα στοιχεία που καταθέσαμε, για
το πόσο αυξάνει το κόστος κατα-
σκευής των σχολείων με Σ.Δ.Ι.Τ.,

για το πόσο ωφελούνται οι μεγαλο-
εργολάβοι σε βάρος της δικής μας
τσέπης».
Όπου με στοιχεία κατέδειξαν ότι το

κόστος κατασκευής με τη συμμετο-

χή ιδιώτη, σχεδόν τριπλασιάζεται,

προς όφελος προφανώς κάποιων θυ-

λακίων…

Από τα αναλυτικά στοιχεία που επι-

καλεστήκαν «προκύπτει ότι για ένα

12θέσιο σχολείο ο ΟΣΚ δαπανά 1,6

εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη Σύ-

μπραξη το κόστος εκτινάσσεται σε

πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ».

Κι ακόμα για τη Σ.Δ.Ι.Τ.-2 της Περι-

φέρειας Μακεδονίας που περιλαμβά-

νει 31 σχολεία συνολικού κόστους

116 εκατομμύρια ευρώ, με μέσω κό-

στος πάνω από 3.740.000 ευρώ

κ.ο.κ.

Για την Αττική ιδιαίτερα, 27 σχολι-

κές μονάδες με τη Σύμπραξη ιδιω-

τών (Σ.Δ.Ι.Τ.) θα κοστίσουν 105 εκα-

τομμύρια ευρώ, ενώ ο ΟΣΚ θα τα κα-

τασκεύαζε, με δημοπρασίες βεβαί-

ως, με 45 εκατομμύρια ευρώ μόλις.

Και βέβαια, στη σύμπραξη, οι ιδιώτες

θα έχουν τον έλεγχο επισκευής και

συντήρησης καθώς και την εκμετάλ-

λευση των κυλικείων κλπ. και θα ει-

σπράττουν, όπως μας είπαν, ενοίκιο

για 27 χρόνια!

Δεν μας εκπλήσσει βέβαια το γεγο-

νός, όταν το δημόσιο, με την επιφύ-

τηση μεγαλοφυούς οικονομικού

πνεύματος, έχει αποφασίσει να που-

λήσει δημόσια κτίρια, όπως το

Υπουργείο Εσωτερικών, το νεόδμη-

το Υπουργείο Τύπου (Γ.Γ.Ε. – Γ.Ε.Ε.)

και κάμποσα άλλα και μετά θα πλη-

ρώνει νοίκι στους αγοραστές!!! 

Ομολογώ πως αδυνατώ να κατα-

νοήσω το σκεπτικό, ώστε να

πουλήσω κι εγώ το σπίτι μου –

να το συστήσω και στους ανα-

γνώστες μας – ώστε μετά να

πληρώνω νοίκι στον «χαζό» αγο-

ραστή – νέο ιδιοκτήτη και να ‘μαι

πανευτυχής που τον έπιασα «κο-

ρόιδο». Εγώ εκείνο που ξέρω

από την πείρα κι όχι από τα οικο-

νομικά που διδάχθηκα, είναι ότι

με τα ενοίκια που πλήρωσα σε 30

χρόνια ενοικιαζόμενης κατοι-

κίας, θα είχα αγοράσει δύο δια-

μερίσματα. 

Καταγγέλλουν ακόμη ότι η συντήρη-

ση των 27 νέων σχολικών κτιρίων θα

κοστίσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετη-

σίως!

Και επιπλέον, «το κόστος για τη δα-

πάνη αμοιβής Συμβούλων (χρηματο-

οικονομικών, νομικών και τεχνικών),

θα ανέλθει σε 1,5 εκατ. ευρώ».

Απορία Συντάκτου: Μήπως εισήλθα-
με στον αστερισμό της «μεγάλης

αρπαχτής»; Αν αληθεύουν τα στοι-

χεία της Ομοσπονδίας Γονέων, βε-

βαίως, που καταλήγουν:

«Ο Υφυπουργός αφού δεν μπόρεσε
να διαψεύσει τους αριθμούς έγινε
απαράδεκτα για τη θέση του προ-
κλητικός και υβριστής. Δεν αντέχει
την αλήθεια. Ο αυταρχισμός του και
η αγενής συμπεριφορά του μας θύ-
μισαν άλλες εποχές… Του κάναμε,
είπε, ερωτήσεις σαν «δημοσιογρα-
φίσκοι» γι’ αυτό δεν μας απαντά».
Αδυνατώ και πάλι να πιστέψω την

τελευταία παράγραφο ιδίως, διότι

ένας Υπουργός της Κυβέρνησης δεν

μπορεί παρά να σέβεται τις γενικές

οδηγίες του Πρωθυπουργού περί

«σεμνότητας και ταπηνότητας». 

Τέλος, αν άσκοπες ερωτήσεις χαρα-

κτηρίζουν τους «δημοσιογραφί-

σκους», παρακαλούμε τον κύριο

Υφυπουργό να μας απαντήσει αν

αληθεύουν οι καταγγελίες των γονέ-

ων. Των εντολέων του δηλαδή. Τον

παρακαλούμε μόνο να μας δώσει μία

σαφή απάντηση εκτός και θεωρεί

την ερώτησή μας “άσκοπη”, αποδε-

χόμενος τις καταγγελίες των γονέ-

ων. Μη φοβάται. Δεν πρόκειται να

τον χαρακτηρίσουμε “Υπουργίσκο”,

σεβόμενοι ακριβώς και τον ίδιο και

πρωτίστως τους θεσμούς! 

Κώστας Βενετσάνος

Κάθετα αντίθετες οι Ομοσπονδίες Γονέων 

στην ιδιωτικοποίηση σχολικών κτιρίων

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Κων/νος Καραμανλής γεννήθηκε το 1907

στην Πρώτη Σερρών. Πρώτο από τα οκτώ παι-

διά της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν δη-

μοδιδάσκαλος.

Το 1925 εισέρχεται στη Νομική Σχολή Αθη-

νών και παίρνει το πτυχίο του το 1929.

το 1935 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευ-

τής. Μετά τη δικτατορία του 1936 και τη διά-

λυση της Βουλής, δικηγορεί στις Σέρρες.

Επανεκλέγεται πρώτος βουλευτής Σερρών

το 1946.

Εκλέγεται συνολικά 12 φορές βουλευτής.

Οκτώ χρόνια Υπουργός σε πέντε Υπουργεία. 

Πρωθυπουργός από το 1955 έως το 1963 και

μετά τη μεταπολίτευση του 1974, έως το

1980.

Το 1980 εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας για πρώτη φορά, και από το 1981 “συ-

γκατοικεί” με την άλλη μεγάλη πολιτική φυ-

σιογνωμία και πολιτικό του αντίπαλου Αν-

δρέα Παπανδρέου. Το ‘85 ο Πρωθυπουργός

δεν τον προτείνει για πρόεδρο. Επανεκλέγε-

ται για δεύτερη φορά Πρόεδρος Δημοκρα-

τίας το 1990. Από το ύπατο αξίωμα αποχωρεί

το 1995 με το πέρας της θητείας του. (Το Σύ-

νταγμά μας δεν επιτρέπει 3η θητεία).

Ορόσημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας: 

το 1955 μετά το θάνατο του Αλ. Παπάγου κα-

ταλαμβάνει την πρωθυπουργία (από το 1952

ήταν Υπουργός Δημ. Εργων με σημαντικό

έργο ανάπτυξης).

– το 1956 ιδρύει την ΕΡΕ

– το 1958 κερδίζει τις εκλογές με αξιωματική

αντιπολίτευση την Αριστερά.

– το 1959 υπογράφονται οι συμφωνίες Ζυρί-

χης-Λονδίνου για την Κύπρο.

– Το 1961 ξανακερδίζει τις εκλογές, που από

την αντιπολίτευση και κυρίως τον Γ. Παπαν-

δρέου, χαρακτηρίζονται εκλογές “βίας και

νοθείας”.

– την ίδια χρονιά υπογράφεται η σύνδεση

Ελλάδας-ΕΟΚ.

– Το 1963 μετά τη δολοφονία στη Θεσσαλο-

νίκη του βουλευτή της Αριστεράς Γρ. Λα-

μπράκη, από παρακρατικές οργανώσεις και

τη διαφωνία του με τα Ανάκτορα χάνει τις

εκλογές και αναχωρεί στο εξωτερικό (Γαλ-

λία). Τη χρονική αυτή στιγμή λήγει η πρώτη

περίοδος Καραμανλή.

Η δεύτερη περίοδος αρχίζει μετά την πτώση

της Χούντας το 1974.

– Επανέρχεται και ορκίζεται ως Πρωθυπουρ-

γός Κυβέρνησης Εθνικής ενότητας. 

– Νομιμοποιεί το Κ.Κ.Ε., ιδρύει τη Ν.Δ.

– Προκηρύσσει εκλογές στις 17/11/1974 τις

οποίες κερδίζει με ποσοστό 54,37%.

– Στις 8 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, προκη-

ρύσσει δημοψήφισμα για την επιλογή του

πολιτεύματος. Ο λαός με πλειοψηφία που

αγγίζει το 70% θέτει οριστικά τέρμα στη Βα-

σιλεία. Η συμβολή του, στην οριστική και

ομαλή λύση του πολιτειακού προβλήματος

ήταν καθοριστική. Αποχωρεί από το Στρατιω-

τικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

– 1975 νέος Συνταγματικός χάρτης.

– Το 1977 κερδίζει τις εκλογές με σχετική

πλειοψηφία (41,84%) και αξιωματική αντιπο-

λίτευση το ανερχόμενο ΠΑΣΟΚ.

– Το 1979 υπογράφεται η συνθήκη ένταξης

της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 

Εκεί θεωρείται ότι ολοκληρώνεται και το έρ-

γο του: ομαλή μετάβαση στη Δημοκρατία,

ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου,

λύση του πολιτιακού, ένταξη στην Ευρωπαϊ-

κή Οικονομική Κοινότητα.

Κώστας Βενετσάνος

10 χρόνια από το θάνατο ενός ηγέτη



Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του τύπου
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr
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Ο άνθρωπος, εκ φύσεως, ζει μέ-

σα σε κοινωνίες. Στη συμβίωση

αυτή δημιουργούνται πάμπολ-

λες σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-

πων, άρα και συγκρούσεις συμ-

φερόντων και αντιλήψεων όπως

είναι αναπόφευκτο. 

Έτσι δημιουργήθηκε το «δί-

καιο», δηλαδή κανόνες τους

οποίους θέτει η πολιτεία για την

ρύθμιση της συμβίωσης αυτής. 

Η κάθε πολιτεία, το κάθε κράτος

όρισε τους δικούς του κανόνες

και τους δικούς του τρόπους

αντιμετώπισης των παραβάσε-

ων αυτών σύμφωνα με μια κε-

ντρική ιδέα: την ομαλή λειτουρ-

γία της κοινωνίας. 

Θανατική Ποινή

Στην περίπτωση της εγκληματι-

κότητας ο ποινικός κώδικας είναι

πολύ σκληρός, αφού πολλές φο-

ρές οι πράξεις αυτές αφαιρούν

το φυσικό δικαίωμα της ζωής.

Ορισμένα κράτη λοιπόν υιοθέτη-

σαν την θανατική ποινή ως την

ανώτερη ποινή που επιβάλλεται

σε καταδικασμένους, χάριν της

ασφάλειας του κοινωνικού συνό-

λου.

Η αφαίρεση της ζωής όμως, ακό-

μα κι ενός ειδεχθούς εγκλημα-

τία, μπορεί να είναι απόφαση

μιας πολιτείας;

Αυτό είναι ένα ερώτημα, που

εδώ και δεκαετίες απασχολεί τη

Διεθνή Κοινότητα. 68 χώρες σή-

μερα έχουν σε ισχύ την θανατική

ποινή, οι περισσότερες μη ανα-

πτυγμένες με τρανταχτές εξαι-

ρέσεις τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κα-

ταργηθεί. 

Πολλές χώρες συνεχίζουν να

εκτελούν ακόμα και για «εγκλή-

ματα» που συνήθως δεν θεωρού-

νται ποινικά στις δυτικές χώρες,

π.χ. η περίπτωση του Τζαφάρ

Κιανί, πατέρα δύο παιδιών που

λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου για

μοιχεία στο Ιράν. Αιτία οι κοινω-

νικοθρησκευτικές αντιλήψεις…!

Έχουν παρατηρηθεί ακόμα, τρα-

γικές περιπτώσεις εκτέλεσης

«εγκληματιών», οι οποίοι μετά

το θάνατό τους αποδείχθηκαν

αθώοι!Η Διεθνής Αμνηστία καλεί

τις Κυβερνήσεις να σταματή-

σουν τη μυστικότητα γύρω από

τις εκτελέσεις.

Σε νέα έκθεση που δημοσίευσε

πρόσφατα η Διεθνής Αμνηστία,

απεκάλυψε ότι τουλάχιστον

1200 άνθρωποι εκτελέστηκαν

μέσα στο 2007 και εκφράζει την

ανησυχία ότι πολλοί περισσότε-

ροι εκτελέστηκαν μυστικά από

το ίδιο το κράτος σε χώρες όπως

η Κίνα, η Μογγολία και το Βιετ-

νάμ. 

Η έκθεση με τίτλο «Θανατικές

Ποινές και Εκτελέσεις το 2007»

αναφέρει ότι τουλάχιστον 1.252

άνθρωποι εκτελέστηκαν σε 24

χώρες και τουλάχιστον 3.347 άν-

θρωποι καταδικάστηκαν σε θάνα-

το σε 51 χώρες. Υπολογίζεται

ότι σε ολόκληρο τον κόσμο ανα-

μένουν την εκτέλεσή τους μέχρι

και 27.500 άνθρωποι. 

Οι αριθμοί δείχνουν επίσης αύξη-

ση των εκτελέσεων σε πολλές

χώρες. Το Ιράν εκτέλεσε τουλά-

χιστον 317 ανθρώπους, η Σαου-

δική Αραβία 142 και το Πακιστάν

135, ενώ το 2006 οι αντίστοιχοι

αριθμοί ήταν 177,39 και 82.

Το 88% όλων των γνωστών εκτε-

λέσεων πραγματοποιήθηκαν σε

5 χώρες: Κίνα, Ιράν, Σαουδική

Αραβία, Πακιστάν και ΗΠΑ. Στην

Κίνα, την παγκόσμια πρωταθλή-

τρια στις εκτελέσεις, μόνο οι Κι-

νεζικές αρχές γνωρίζουν τον

ακριβή αριθμό των ανθρώπων

που εκτελέστηκαν με κρατική

εξουσιοδότηση. 

Όπως δήλωσε η Διεθνής Αμνη-

στία, «η μυστικοπαθής χρήση της

θανατικής ποινής πρέπει να στα-

ματήσει. Το πέπλο της μυστικό-

τητας που καλύπτει τη θανατική

ποινή πρέπει να αρθεί. Πολλές

κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι οι

εκτελέσεις πραγματοποιούνται

με τη συναίνεση του λαού. Επο-

μένως, ο λαός έχει το δικαίωμα

να γνωρίζει τι συμβαίνει στο όνο-

μά του».

Τρεις χώρες, το Ιράν, η Σαουδική

Αραβία και η Υεμένη προχώρη-

σαν σε εκτελέσεις για εγκλήμα-

τα που διαπράχθηκαν από αν-

θρώπους κάτω των 18 ετών, πρα-

κτική που αντιβαίνει στο Διεθνές

δίκαιο. Κι όλα αυτά παρά την

απόφαση του ΟΗΕ, που ψήφισε

το 2007, με 104 ψήφους υπέρ, 54

κατά και 29 αποχές, να σταματή-

σει η χρήση της θανατικής ποι-

νής. «Το γεγονός ότι το ψήφισμα

υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο με τό-

σο ξεκάθαρη πλειοψηφία δείχνει

ότι η παγκόσμια κατάργηση της

θανατικής ποινής είναι εφικτή»,

πρόσθεσε η Διεθνής Αμνηστία. 

Άλλωστε σκοπός, υποτίθεται,

του ποινικού δικαίου είναι να σω-

φρονίζει και να παραδειγματίζει,

όχι να αφαιρεί ζωές.

Απ’ τη μεριά 

του συναισθήματος 

Ξέρω ακριβώς τι σκέπτεστε.

Μα, ένας ψυχρός εγκλημα-

τίας, ο οποίος έχει βιάσει, έχει

σκοτώσει κατ’ επανάληψην εί-

ναι δυνατόν να συνετιστεί;

Δεν του αξίζει να του αφαιρέ-

σουν τη ζωή όπως κι εκείνος

τόσο άδικα αφαίρεσε από

αθώους πολίτες; Ναι, με τη

συναισθηματική λογική του

αξίζει. 

Καμία όμως θέση-ιδιότητα, κα-

νένα αξίωμα δεν έχει την

εξουσία να αποφασίσει για τη

ζωή ενός ανθρώπου. 

Ας μην ξεχνάμε ότι οι βαθιές

ρίζες ενός εγκλήματος βρί-

σκονται εν πολλοίς στους κοι-

νωνικούς παράγοντες. 

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευ-

ταία χρόνια η εγκληματικότη-

τα έχει σημειώσει αλματώδη

αύξηση. 

Δικαίωμα αφαίρεσης ζωής;

της Ηλέκτρας Βενετσάνου

Η γκιλοτίνα ήταν ένας παλιός και πο-
λύ διαδεδομένος τρόπος εκτέλεσης.
Σήμερα έχουν “εκσυγχρονιστεί”· μία
ένεση και... 
Σε κάποιες χώρες δε, τείνει να γίνει
“live”...

ισχύει η θανατική ποινή για ορισμένα αδικήματα

καταργήθηκε για όλα τα αδικήματα

καταργήθηκε στην πράξη el.wikipedia.org
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ΒΟΥΛΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ και ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

διοργανώνουν την 22η Γιορτή  Λουλουδιών στην Ακτή Βάρκιζας,

από 30 Απριλίου έως 18 Μαΐου. 

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 30 Απριλίου στις 8 το βράδυ.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 11 π.μ - 10 μ.μ.

Στο χώρο θα έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολι-

τιστικές εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους.

Έκθεση λουλουδιών

στη Βάρκιζα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  ΒΟΥΛΑΣ
Εκδηλώσεις Μαΐου

– Κυριακή 11 Μαΐου, 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” θα

πραγματοποιηθεί εκδήλωση με το  μουσικό σύνολο

“Aria” και τίτλο: «ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ…».
Είναι ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια και σκηνές

από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

– Κυριακή 18 Μαΐου, 8 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” θα

πραγματοποιηθεί εκδήλωση με το Περιφερειακό

Τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων Βούλας, όπου θα πα-

ρουσιάσουν μία μουσικοχορευτική παράσταση με

θέμα: «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ “ΚΥΡΑ ΔΟΜΝΑΣ”», με

αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας

του Περιφερειακού Τμήματος του Λυκείου Ελληνί-

δων Βούλας, τιμούν τη Δόμνα Σαμίου.

Συνέχεια μουσικών εκ-

δηλώσεων για τη χορω-

δία του Δήμου Παλλή-

νης, η οποία παρευρέθη-

κε το Σάββατο 29 Μαρτί-

ου στο Πήλιο, στο δήμο

Μηλέων, ανταποκρινό-

μενη σε σχετική πρό-

σκληση, για εκδήλωση

αφιερωμένη στον εορτα-

σμό της Εθνικής Παλιγ-

γενεσίας του 1821.

Όλο το μουσικό μέρος

της εκδήλωσης καλύ-

φθηκε από τη χορωδία

το Δήμου που ερμήνευ-

σε δημοτικά και επετεια-

κά τραγούδια, αποσπώ-

ντας πραγματικά τις κα-

λύτερες κριτικές από το

πολυπληθές κοινό. Την

εκδήλωση πλαισίωνε η

πιανίστα  κ. Ρουφόγαλη.

Στην εκδήλωση παρα-

βρέθηκαν τοπικοί παρά-

γοντες, η στρατιωτική

και αστυνομική ηγεσία,

έξι δήμαρχοι της ευρύτε-

ρης περιοχής του Πηλί-

ου και πλήθος κόσμου. 

Η πρόεδρος του Πνευ-

ματικού και Πολιτιστικού

κέντρου  Γκόνου-Πετρά-

κη μετέφερε τον χαιρετι-

σμό του δημάρχου Παλ-

λήνης Σπύρου Κωνστα-

ντά και ευχαρίστησε για

την πρόσκληση, υπο-

γραμμίζοντας την ιδιαί-

τερη φιλοξενία που έτυ-

χαν τα μέλη της χορω-

δίας. 

Μετά το πέρας της εκδή-

λωσης παρατέθηκε γεύ-

μα. Την επόμενη μέρα

όλα τα μέλη της χορω-

δίας περιηγήθηκαν στα

αξιοθέατα της περιοχής

και το μεσημέρι απόλαυ-

σαν παραδοσιακές γεύ-

σεις. 

Η ερασιτεχνική χορωδία Δήμου Βούλας, μετά

από επιλεγμένες εμφανίσεις που πραγματο-

ποιεί με την Αρχιμουσικό της, Λ. Καζάρτσεβα,

έχει κερδίσει θετικά σχόλια και κριτικές, τόσο

για την χορωδία, όσο και για την Αρχιμουσικό

της. 

Σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Ένω-

ση Ελληνικών Χορωδιών, θα βραβεύσει την

Μαέστρο Λ. Καζάρτσεβα στην αίθουσα του

Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», το

Σάββατο 3 Μαΐου στις 7:00μ.μ.

Παράλληλα η Χορωδία Δήμου Βούλας, θα πά-

ρει μέρος στο VII Διεθνές Χορωδιακό Φεστι-

βάλ Μόσχας – Πόλη της Ειρήνης – και θα τα-

ξιδέψει γι’ αυτό, στη Ρωσία το διάστημα από

15 έως 23 Μαΐου. 

Για πληροφορίες: www.dimosvoulas.gr, 

τηλ.: 210-8952241/ 8990736.

Μουσικά ταξίδια Δημοτικών Χορωδιών

Χορωδία Παλλήνης Χορωδία Βούλας

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

μαθητών στην

ΑΝΘΟΥΣΑ

Συναυλία των μαθητών

του Διατονικού Ωδείου

Παλλήνης, θα πραγμα-

τοποιηθεί το Σάββατο 

10 Μαΐου, ώρα 7μ.μ.

στο υπαίθριο θεατράκι

της Κοινότητας Ανθού-

σας (Πλατεία 25ης

Μαρτίου).

Η είσοδος είναι ελεύ-

θερη.

Η χορωδία Βουλιαγμένης οργανώνει 2ο Χορωδιακό Φε-

στιβάλ την Κυριακή 4 Μαΐου και ώρα 8μ.μ. στο αμφιθέ-

ατρο του Λυκείου Βουλιαγμένης.

Φιλοξενούμενες Χορωδίες είναι του  Αργους και του

Βύρωνα. Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΩΔΕΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ



με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith
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10 Μαΐου, ώρα 8.30μ.μ./ Αίθουσα Φίλων της Μουσικής

Μοναδικό, διάσημο και ιδιαίτερο το Κουαρτέτο Εγχόρ-

δων, Ensemble Wien (Ανσάμπλ Βίν) εμφανίζεται στις 10

Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, με έργα Μότσαρτ, Σού-

μπερτ και Μπραμς. Συμπράττουν o Γιάννης Βακαρέλης,

πιάνο και ο Ρενάτο Ρίπο, τσέλο.

Άψογο στυλ, αρτιότητα ήχου, εκθαμβωτική δεξιοτεχνία,

μια αίσθηση μεταδοτικής τέρψης ανάμεσα στα μέλη του,

είναι τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο Ensemble

Wien από τότε που ιδρύθηκε, το 1985 στη Βιέννη, από

τον Πέτερ Γκέτσελ (Peter Gotzel). 

Τα τέσσερα μέλη του συνόλου θεωρούνται από τους κρι-

τικούς εξαίσιοι ερμηνευτές, που έχουν πολλά να διδά-

ξουν, μουσικοί που παίζουν με ακρίβεια, και αποκαλύ-

πτουν με τις εκτελέσεις τους τον ηχητικό και τον χρωμα-

τικό πλούτο των έργων. 

Τα εισιτήρια για τα πέντε ετήσια κοντσέρτα που δίνει το

Ensemble Wien στην περίφημη Μουzίκφεράιν της Βιέν-

νης εξαντλούνται από πολύ νωρίς, όπως άλλωστε και τα

εισιτήρια σε κάθε τους εμφάνιση στην Γερμανία, την Γαλ-

λία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Οι διάσημοι σολίστ 

της Φιλαρμονικής Βιέννης

στο Μέγαρο  Μουσικής

Πέμπτη 8 Μαΐου
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, στα πλαίσια του προγράμματος

«Ημέρες Ιστορικής Μνήμης», διοργανώνει ημερίδα σχε-

τικά με την Μάχη της Κρήτης σε συνεργασία με την Εται-

ρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων και  τον Σύλλογο

Κρητών, την Πέμπτη 8 Μαΐου. Η εκδήλωση θα γίνει στο

νεόδμητο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γέρακα.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η Έκθεση με ντοκουμέντα και

αρχειακό υλικό της Μάχης της Κρήτης στο φουαγιέ του

Πολιτιστικού Κέντρου.

Θα μιλήσουν οι: 

Φωτεινή Τομαή (Προϊσταμένη Υπηρεσίας Διπλωματικού

και Ιστορικού Αρχείου-Υπουργείο Εξωτερικών)– «Γιατί η
Κρήτη έμεινε αβοήθητη από τους Συμμάχους. Το Διπλω-
ματικό Παρασκήνιο»
Μιχάλης Καρχιμάκης (βουλευτής Ν. Λασιθίου)– «Η στρα-
τηγική σημασία της Μεγαλονήσου για τα Γερμανικά και τα
Συμμαχικά σχέδια και η αξία της Αντίστασης»
Μανώλης Μυλωνάκης (Ιατρός, Ερευνητής Ιστορίας) – «Η
συμβολή της Μάχης της Κρήτης στην έκβαση του πολέ-
μου».
Θεόδωρος Ζησιμόπουλος (Υποστράτηγος ε.α.)– «Το
σκληρό πρόσωπο του Άξονα μετά την κατάληψη της Κρή-
της».
Παρέμβαση: Θόδωρος Καλλίνος (Συνταγματάρχης ε.α.-

Διοικητής 13ης Μεραρχίας Κρήτης) – «Η μαρτυρία ενός
αυτόπτη αξιωματικού»
Τη συζήτηση παρουσιάζει-συντονίζει ο Αθανάσιος Γραμ-

μένος, Διεθνολόγος.

Θα ακολουθήσει χορευτική παράσταση από το Συγκρότη-

μα του Συλλόγου Κρητών Γέρακα.

Τετάρτη 7 Μαΐου
Στα πλαίσια του προγράμματος «Ημέρες Ιστορικής Μνή-
μης», ο Δήμος Γέρακα διοργανώνει την Τετάρτη 7 Μαΐου,

ημερίδα αφιερωμένη στη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελ-

ληνισμού σε συνεργασία με την Παμποντιακή Ομοσπον-

δία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.).  Η εκδήλωση θα γίνει στο νεόδμη-

το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γέρακα.

Θα μιλήσουν οι: 

Βλάσης Αγτζίδης (Ιστορικός - Βραβείο Ακαδημίας Αθη-

νών 1995) – «Το αντάρτικο του Πόντου και η Γενοκτονία»
Vahram Kazhoyan (Πρέσβης της Αρμενίας στην Αθήνα) –

«Το εγχείρημα της Ποντο-Αρμενικής Ομοσπονδίας»
Μιχάλης Κυριακίδης (Διευθυντής Ειδήσεων ΝΕΤ 105,8) –

«Ο πολιτισμός των Ποντίων και οι αναμνήσεις από την κα-
θημερινότητα τους όσο και από τον βίαιο ξεριζωμό».

Θεόδωρος Ζησιμόπουλος (Υποστράτηγος ε.α.)– «Η Γενο-
κτονία του Θρακικού Ποντιακού Ελληνισμού».
Τη συζήτηση παρουσιάζει-συντονίζει ο  Αθανάσιος Γραμ-

μένος, Διεθνολόγος.

Θα ακολουθήσει χορευτική παράσταση από το Συγκρότη-

μα του Συλλόγου Ποντίων Παιανίας.

ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Ensemble Wien
στον Κύκλο των Μεγάλων

Ερμηνευτών

ΣΤΗΒΕΝ ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ
Ο διάσημος πιανίστας παίζει και

διευθύνει την Καμεράτα
Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής

...στο πλαίσιο του Κύκλου 

Μεγάλοι Ερμηνευτές

8 Μαΐου, 8.30μ.μ. -Αίθουσα Φίλων της Μουσικής

Από τους πιο πολύπλευρους ερμηνευτές, ονομαστός τό-

σο για τις αξεπέραστες ερμηνείες του ως σολίστ του πιά-

νου, σε έργα Μπετόβεν, Μπραμς, Μότσαρτ και Σούμπερτ,

όσο και για τις ανεπανάληπτες εμφανίσεις του ανά τον

κόσμο, σαν αρχιμουσικός, ο αμερικανός Στήβεν Κοβάσε-

βιτς, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να χαρί-

σει στο αθηναϊκό κοινό μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη αρι-

στουργηματικές μελωδίες. 

Ο φιλόμουσοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον

σπουδαίο αυτό ερμηνευτή στη διπλή ιδιότητα του σολίστ

και του αρχιμουσικού, σε μία μοναδική μουσική σύμπρα-

ξη με την Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής. 

Ο Μιχάλης Γύρας οργανώνει έκ-

θεση ζωγραφικής του Γιώργου

Ταξέρη με τίτλο “Συνάντηση” την

Τετάρτη 30 Απριλίου στις 8μ.μ. 

Στις 10 το βράδυ ακολουθεί ζωντα-

νό μουσικό πρόγραμμα με ρεμπέτι-

κα τραγούδια “εκ των απορον”.

Η έκθεση θα διαρκέσει εως τις 14 Μαΐου. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ - ΑΜΟΡΕ
Κεντρική Σκηνή

ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ 10- ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΘΗΝΑ 

τηλ: 210 6468009

«ΔΡΟΜΟΣ», Μαύρη Κωμωδία

Δοκιμές VII – Διάλογοι V

Του Φίλιππου Φιλίππου

Από την ομάδα BuZz Pr0DuCti0nS»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ Παρασκευή 2 Μαΐου
Τελευταία παράσταση, 14 Μαΐου

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 9.15μ.μ., Κυριακή 7μ.μ.

Η παράσταση  στηρίζεται σε οπτικοακουστικό υλικό. Συμμετέχουν επί

σκηνής τρία  άτομα, ο -1, ο χ², και ο αφηγητής.  Πρόκειται για  μαύρη

κωμωδία  όπου η δράση της συνδέεται από την  ροή των εικόνων, τη

μουσική και την θεατρικότητα. Η δράση ξεκινά μέσα από τα βιώματα

των συντελεστών και καταλήγει στη σκηνή ως αντίδραση. Στηρίζεται

σε εικόνες καθημερινής  βίας και καταστροφής,  με αποτέλεσμα κωμι-

κοτραγικές καταστάσεις...



6 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Το  Παλίμψηστο του Αρχιμήδη 

29η Οκτωβρίου του 1998. Κάπου

στη  Νέα Υόρκη, και πιο  συγκε-

κριμένα  στον  οίκο δημοπρασιών

“Κρίστις”, ζωντανεύει το ιστορικό

μας παρελθόν. Μνήμες παθών και

σφαλμάτων, εγωισμών  θρησκευ-

τικών και μη, απαράδεκτα δείγμα-

τα φυλετικής  αμορφωσιάς,  έρ-

χονται στο προσκήνιο. Παίζονται

στο ζάρι του πλειστηριασμού. Η

Ελλάδα σε δημοπρασία. Και δεν

είναι η πρώτη μα ούτε και η τε-

λευταία φορά.   

Ένα λοιπόν,  μουχλιασμένο βιβλίο

με αρχαίο κείμενο  μισοσβησμέ-

νο, πουλήθηκε έναντι του ποσού

των 2.200.000 και ολογράφως

δύο εκατομμυρίων  και διακοσίων

χιλιάδων  δολαρίων.

Δεν είμαι ρατσιστής,  αλλά δεν

μπορείς να μην νιώθεις υπερηφά-

νεια, για ένα τέτοιο κείμενο, όταν

μάλιστα προέρχεται από τη δική

σου ιστορία..

Αυτό το χειρόγραφο ήταν το

“Παλίμψηστο” του Αρχιμήδη. Και

παλίμψηστο ονομάζομε έναν πά-

πυρο ή περγαμηνή,  που το αρχι-

κό  χειρόγραφο κείμενό του έχει

ξυστεί, (Ψάω =ξύνω), για να γρα-

φεί επάνω του ένα άλλο. 

Έτσι και στην προκειμένη περί-

πτωση, τον δέκατο αιώνα περί-

που, κάποιος άγνωστος μελετη-

τής των έργων του Αρχιμήδη,   σε

μια περγαμηνή,  κατέγραψε τα

ευρήματα και πορίσματα της επι-

στημονικής του εργασίας.  Περ-

νούν τριακόσια περίπου χρόνια

και η περγαμηνή περιπλανάται σε

χέρια αγνώστων. Κάποτε καταλή-

γει στα χέρια του ορθόδοξου μο-

ναχού Ιωάννη  Μύρωνα. Δεν  μπο-

ρώ να γνωρίζω, πόσο αγαθός,

άγιος και πιστός ασκητής ήταν ο

Μύρωνας. Ένα πάντως είναι βέ-

βαιο.: ’Οτι ήταν επιστημονικά τό-

σο αμόρφωτος που  ηθελημένα ή

μη, έχοντας μπροστά του το αρ-

χαίο κείμενο ενός μη χριστιανού

και μάλιστα του αναστήματος του

Αρχιμήδη, το βεβήλωσε. Ας δε-

χθούμε ότι το έξυσε,  διότι  εστε-

ρείτο  άλλης πρόχειρης περγαμη-

νής. Μετά έκοψε τις σελίδες στη

μέση,  τις έκανε βιβλίο και επάνω

τους  έγραψε ένα νέο κείμενο. Το

αρχαίο βιβλίο στη νέα του μορφή,

έγινε ένα χριστιανικό Εκκλησια-

στικό Ευχολόγιο. Το Λειτουργικό

αυτό Ευχολόγιο,  θα ακολουθήσει

τη δική του περιπλάνηση.  Σε κά-

ποια στιγμή, το βρίσκομε στην

Κωνσταντινούπολη.  Εκεί, το ανα-

καλύπτει ένας  διάσημος ελληνι-

στής της εποχής, ο Δανός Γιόχαν

φον Χάινμπεργκ. Αμέσως   κατα-

λαβαίνει περί τίνος πρόκειται, και

αρχίζει  με ειδική επεξεργασία να

αποκαλύπτει τα μυστικά του,

φέρνοντας στην επιφάνεια το

πρότερο κείμενο, ή τουλάχιστον

μέρος αυτού. Δυστυχώς από τότε

τα ίχνη του “Παλίμψηστου”  χάνο-

νται πιθανώς φυλακισμένα, στη

συλλογή κάποιου ιδιώτη. Και

ξαφνικά το 1998 δημοπρατείται

στην Νέα Υόρκη, από τον οίκο

Κρίστις.   

Πάλι, ο  κάτοχος – αγοραστής,

κρατά την ανωνυμία του. Αλλά

τώρα στέκεται στο ύψος των ευ-

θυνών του. Δεν το κρατά για την

ιδιωτική του συλλογή. Αναγνωρί-

ζει ότι στην πραγματικότητα δεν

είναι προσωπικό κτήμα του  αυτό

το απόκτημα· ανήκει σε ολόκληρη

την πνευματική ανθρωπότητα.

Και το παραδίδει σε  ειδική ομάδα

ερευνητών, για να αποκαταστή-

σουν  πλήρως όσο βέβαια είναι

εφικτό, το αρχαίο κείμενο με δική

του πάντοτε χρηματοδότηση. Με

βάση αυτό το κείμενο οι  R. Netz

και W. Noel  μας παρουσιάζουν το

βιβλίο τους ο “Κώδικας του Αρχι-

μήδη”, και  σε ελληνική έκδοση

από τον οίκο  “Αλεξάνδρεια”.

Τώρα, γιατί αυτό το Παλίμψηστο

είναι σπάνιο; Πρώτα γιατί είναι

γραμμένο στην Ελληνική Δωρική

διάλεκτο. Δεύτερον γιατί περιέ-

χει σχέδια άγνωστα και μελέτες

του Αρχιμήδους. Εκ των πραγμά-

των είμαι υποχρεωμένος αλλά και

εκ σεβασμού προς τον εαυτό μου

να  αναφερθώ τουλάχιστον στις

δύο, έστω και εν συντομία, από

τις εν  αυτώ πραγματείες, που

εθεωρούντο και χαμένες.  Η πρώ-

τη πραγματεία φέρει τον τίτλο

«Περί των μηχανικών θεωρημά-

των προς Ερατοσθένη έφοδος*»

Αναφέρεται σε δεκαπέντε θεωρή-

ματα και μια  επιστολή  προς τον

φημισμένο μαθηματικό και λόγιο

Ερατοσθένη,  που διηύθυνε τότε

την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρει-

ας. Με δυό λόγια αυτή  η πραγ-

ματεία, αφορά  προβλήματα μη-

χανικής που αναζητούν  τη λύση

τους. “Γιατί αυτά τα κατανόησα -

γράφει ο Αρχιμήδης στον Ερατο-

σθένη, μόνον δια της μηχανικής

μεθόδου». Η μαθηματική προσέγ-

γιση στη λύση, που δεν απέχει

από τον απειροελάχιστο λογισμό,

τον οποίο χρειάστηκε να ξανα-

ανακαλύψουν ύστερα από 19  αι-

ώνες, άλλοι επιστήμονες, όπως ο

Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας και ο Λαί-

μπνιτς. Η δεύτερη πραγματεία

αναφέρεται στο «Παιγνιώδες

Στομάχιον». Πρόκειται  για πρό-

βλημα που έχει σχέση με  πόσους

διαφορετικούς τρόπους μπορούν

να τοποθετηθούν  δέκατέσσερα

διαφορετικά επίπεδα σχήματα,

ώστε να   σχηματίζουν πάντα ένα

τετράγωνο.

Από το παραπάνω κείμενο σαφώς

καταφαίνεται, ότι η αμορφωσιά η

οποία επικρατούσε τα παλιά εκεί-

να χρόνια στην Ελλάδα, ακόμη

και επί Βυζαντινής Αυτοκρατο-

ρίας  ήταν παροιμιώδης. Και αυτό,

γιατί κατά την γνώμη μου, - που

μακάρι και να είναι εσφαλμένη -,

οι Βυζαντινοί δε έκαναν τίποτα

για τον απλό Ελληνα. Και μιλώ

για την πολιτιστική ανάπτυξή του,

εκτός βέβαια από το να καίνε τις

βιβλιοθήκες των “Εθνικών”, να κα-

ταργούν  τους  Ελληνικούς Ολυ-

μπιακούς αγώνες και να κλείνουν

τις Ελληνικές Φιλοσοφικές σχο-

λές.   

Και μετά ήρθαν οι Τούρκοι. Από

αυτούς όμως κανείς τίποτε δεν

περίμενε.  Από τους δήθεν όμως

Έλληνες και δήθεν ελληνικής βά-

σης Βυζαντινή Αυτοκρατορία κάτι

κανείς καλύτερο  περίμενε. Το

συμπερασματικό αποτέλεσμα πά-

ντως είναι ένα:  Οτι ο  Έλληνας

έμεινε αμόρφωτος γιατί είχε αφέ-

ντες. Γι’ αυτό και οι ξένοι με το δί-

κιο τους  λεηλάτησαν το πνευμα-

τικό βιός του. Και όποιος έχει

αντίρρηση ας μου γράψει.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––

* Έφοδος = μέθοδος

Tο παλίμψηστο του Αρχιμήδη

23 Απριλίου είναι η ημέρα του βιβλίου! 

Κι ευτυχώς για όλους εμάς, είναι μια καλή αφορμή να θυ-

μηθούμε πόσες φορές κλείσαμε ένα βιβλίο έχοντας την αί-

σθηση ότι μόλις γνωρίσαμε έναν καινούργιο κόσμο, ταξι-

δέψαμε σε μια άλλη πολιτεία, ταυτιστήκαμε με τα πάθη

μυθιστορηματικών ηρώων, ήρθαμε σε σύγκρουση με τον

εαυτό μας τον ανακαλύψαμε, με λίγα λόγια ζήσαμε την

αλήθεια μας. 

Το βιβλίο αποτελεί, το εργαλείο για την εξερεύνηση των

μυστικών της φύσης και του ανθρώπου, είναι ο φίλος στη

μοναξιά, ο σύντροφος στο μεγάλο μας ταξίδι προς την αυ-

τογνωσία. Από την άλλη, είναι απογοητευτικές οι στατι-

στικές, που δείχνουν μείωση του αριθμού των αναγνω-

στών, ως αποτέλεσμα της έκρηξης των νέων τεχνολογιών

και της δύναμης της εικόνας. Αλλά επειδή το βιβλίο ήταν

και παραμένει ο μόνος δρόμος για την πραγματική σκέψη,

μπορεί να γίνει πράξη το σύνθημα "κάθε μέρα, μέρα βιβλί-
ου". 
Κάποιες σωστές τοποθετήσεις λένε ότι: «το βιβλίο ήταν
από την αρχή ο φάρος στο δρόμο προς τη γνώση, ο σπό-
ρος αλλά και ο καρπός της γόνιμης ανταλλαγής ιδεών, το
εργαλείο για την εξερεύνηση των μυστικών της φύσης και
του ανθρώπου, ο φίλος στη μοναξιά που μας γεννούσαν
τα "αιώνια ερωτήματα", το μέσο για τη νοηματοδότηση
ονείρων που θα μας πήγαιναν πιο ψηλά, ο σύντροφος στο
μεγάλο μας ταξίδι προς την αυτογνωσία». Όπως επίσης,

«η αναγκαιότητα της γνώσης και της μάθησης μέσα από τη
φιλαναγνωσία θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότη-
τα και να προωθείται συστηματικά από την παιδική ηλικία.
Οι γονείς έχουν βαθιά μέσα τους την επιθυμία ν’ αποκτή-
σουν τα παιδιά τους γνώσεις βασισμένες στην παράδοση

και τον πολιτισμό. Οι γονείς είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των
παιδιών τους, οι εμπνευστές και οι καθοδηγητές τους, για
να αγαπήσουν τα γράμματα και το βιβλίο και να μπορέ-
σουν μέσα από την εκπαίδευση και την αγωγή να αναπτυ-
χθούν διανοητικά και συναισθηματικά, ώστε να κατανοούν
καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο που τους περι-
βάλλει».

Γιατί να διαβάσω;

Διαβάζω βιβλία για να κατακτήσω το χρόνο. Διαβάζοντας,

το παρελθόν, μού φαίνεται γνωστό, το παρόν οικείο, το

μέλλον φιλικό και προσιτό. Καταρρίπτω όρια και φραγ-

μούς, σύνορα και προθεσμίες, απαγορεύσεις και φόβους.

Η φαντασία διαστέλλεται, ο κόσμος γίνεται άπειρος ή μι-

κρός ανάλογα με το κέφι μου. Όταν όλα σήμερα ελέγχο-

νται και προκαθορίζονται, μονάχα το διάβασμα μου επι-

τρέπει την ελευθερία. 

Διαβάζω άρα είμαι ελεύθερος. Αγοράζω βιβλία για να κά-

νω δικό μου τον κόσμο. Τον κόσμο των ιδεών, των μύθων,

της επιστήμης, του ονείρου. Μέσα από τις τυπωμένες σε-

λίδες νοιώθω να ορίζω καλύτερα τον γύρω χώρο, την οι-

κουμένη, ολόκληρο το σύμπαν. 

Αγοράζοντας βιβλία, πλουτίζω σε εμπειρίες και ευαισθη-

σία, γίνομαι συμμέτοχος στο παγκόσμιο αγαθό της γνώ-

σης. Xαρίζω βιβλία στο όνομα της αγάπης. Με μια ποιητι-

κή συλλογή εγκαινιάζω ένα έρωτα, μ' ένα μυθιστόρημα

σφραγίζω μια φιλία χρόνων, κάνοντας δώρο ένα βιβλίο

που έχω αγαπήσει, δίνω στον άλλο να καταλάβει τα ιδιαί-

τερα αισθήματα που τρέφω γι' αυτόν. Δανείζω και δανεί-

ζομαι βιβλία γιατί έτσι αποκτούν πνοή ζωής. Αλλάζουν χέ-

ρια, δραπετεύουν από τα ράφια, παλιώνουν χρήσιμα οι σε-

λίδες τους, κυοφορούν γνώσεις και απόλαυση. Τα βιβλία

δεν έχουν σπίτι δικό τους και κατοικία. Οι βιβλιοθήκες,

ατομικές ή δημόσιες, είναι μονάχα η στάση που κάνουν

για να ξεκουραστούν στο άχρονο ταξίδι της επίγειας ζωής

τους. Δυστυχώς εμείς οι Ελληνες δεν διαβάζουμε πολλά

βιβλία.

Βλέπεις τους ξένους παντού μ ένα βιβλίο στο χέρι. Στις

παραλίες, στα καράβια, στα τρένα, παντού διαβάζουν...

Ελληνα; Σπάνια θα δεις! Ας το αλλάξουμε... Γιατί τα βιβλία

δίνουν φως, η γνώση δίνει χαρά!

• Επίσης, κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου (ημέρα γέννησης του

συγγραφέα Χανς Κρίστιαν Αντερσεν), είναι η Παγκόσμια

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου.

Θανάσης Πουλόπουλος

Δημοσιογράφος - Παιδαγωγός

Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου!
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Τ
ο όνομά του δεν το βρήκα σ’

όσες ελληνικές εγκυκλοπαί-

δειες κι αν το γύρεψα. Κι ήταν

πολλές. Ούτε τα επίσημα ιστο-

ρικά βιβλία της περιόδου 1940-1944

τον αναφέρουν. Ως να μην υπήρξε αυ-

τός ο απίστευτος Έλληνας που η πε-

ρηφάνεια της ψυχής του ξεπέρασε τα

όρια του αδιανόητου.

Τον ανακάλυψα στην ιστοσελίδα

της αμερικανικής εγκυκλοπαίδειας

WIKIPEDIA. Και από Έλληνες αξιωμα-

τικούς του Ιστορικού Αρχείου του

Γ.Ε.Σ., που αγωνίζονται  να τον ανα-

σύρουν από την αφάνεια, έμαθα ότι

μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές

εφημερίδες τον τίμησαν κατά καιρούς

με αφιερώματά τους. Η Προεδρική

Φρουρά επισήμως τον αγνοεί. Όλοι

όμως οι απόστρατοι αξιωματικοί της

και πολλοί έφεδροι οπλίτες της, δί-

νουν κάθε χρόνο το «παρών» στο μνη-

μόσυνό του και τιμούν τη μνήμη του.

Εκεί κάθε χρόνο, στις 27 τ’ Απρίλη κι ο

Μανώλης Γλέζος με τον Λάκη Σάντα,

τα δυό παλληκάρια που κατέβασαν τη

σβάστικα από την Ακρόπολη.

Ήταν οι μαύρες για την Ελλάδα μέ-

ρες τ’ Απρίλη του 1941. Στις 9 τα γερ-

μανικά στρατεύματα εισέρχονται στη

Θεσσαλονίκη. Στις 18 του ίδιου μήνα

μη μπορώντας να σηκώσει το βάρος

της εθνικής ταπείνωσης, αυτοκτονεί

με περίστροφο στο γραφείο του ο

πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κοριζής.

Και στις 27, όταν ακούστηκε το μαύρο

άγγελμα της εισόδου των Γερμανών

στην Αθήνα, βάζει τέλος στη ζωή της,

αρνούμενη να ζήσει κάτω από τη ναζι-

στική μπότα, η υπέροχη Ελληνίδα Πη-

νελόπη Δέλτα.

Όσοι Έλληνες ενδιαφέρονται για

την ιστορία της πατρίδας μας, κάτι

έχουν ακούσει γι’ αυτούς τους δύο πα-

τριώτες που έδωσαν τέλος στη ζωή

τους μη αντέχοντας την εθνική ταπεί-

νωση. Όμως δεν ήταν μόνο αυτοί.

Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην

Αθήνα, η πρώτη τους δουλειά ήταν να

στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λο-

χαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Έλ-

σνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευ-

κη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

και να υψώσει τη σβάστικα. Εκεί στην

θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο

του Ιερού Βράχου ο επικεφα-

λής του αποσπά-

σματος ζήτη-

σε από

τον

εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας

να την κατεβάσει και να την παραδώ-

σει. Εκείνος αρνήθηκε να την υποστεί-

λει και ο λοχαγός Γιάκομπι διέταξε

έναν Γερμανό στρατιώτη να το πράξει.

Ο στρατιώτης την κατέβασε κι αφού

με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του

την δίπλωσε πολύ προσεκτικά, την πα-

ρέδωσε στα χέρια του Έλληνα φρου-

ρού. Ο εύζωνος κοίταξε για λίγα δευ-

τερόλεπτα με κατεβασμένο κεφάλι το

διπλωμένο γαλανόλευκο πανί πάνω

στα χέρια του. Κι ύστερα τυλίχτηκε με

τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιε-

ρού Βράχου και μπρος στα μάτια των

εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ’ ένα

σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνι-

κό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα του.

Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση

Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυ-

βέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύ-

σει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα

με την οποία ο φρουρός της σημαίας

μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκί-

νηση όταν του ζητήθηκε να την παρα-

δώσει. Όμως οι στρατιώτες κι οι επικε-

φαλής του γερμανικού αποσπάσματος

είχαν συγκλονιστεί απ’ αυτό που είδαν

και δεν κράτησαν το στόμα τους κλει-

στό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύ-

θηκε στην DAILY MAIL με τίτλο: “A

Greek carries his flag to the death”

(Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του

έως τον θάνατο). 

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγι-

νε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον

Γερμανό φρούραρχο να υψώνεται και

η ελληνική σημαία δίπλα στη γερμανι-

κή. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί

στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό

Βράχο, ζούσαν ακόμα αυτόπτες μάρ-

τυρες, που είδαν το παλληκάρι να

γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια

τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη.

Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του

στις 27 τ’ Απρίλη, άφηναν τα δάκρυά

τους να κυλήσουν στη μνήμη του. Ου-

δείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγρά-

ψει την μαρτυρία τους. Γιατί, λέει, δεν

μπορούσαν να θυμηθούν και να συμ-

φω-

νή-

σουν μεταξύ

τους, αν φορούσε στολή

ευζώνου, φαντάρου, ή νεο-

λαίου της Ε.Ο.Ν. Αυτό με-

τρούσε για κάποιες πένες,

πενίας πνευματικής και

εθνικής.  

Κωνσταντίνος Κουκίδης

είναι τ’ όνομα του ευζώνου,

ή στρατιώτη, ή μ’ όποιαν άλλη στολή

ήταν ντυμένος. Κωνσταντίνος Κουκί-

δης είναι τ’ όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ

και στολή του η σημαία μας. Μας τον

έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει. 

Κλείστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα

στην ψυχή σας κοντά στους άλλους.

Απαιτείστε να γραφτεί τ’ όνομά του

στα σχολικά βιβλία της  Ιστορίας. Ψι-

θυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας,

κάθε φορά που αντικρύζετε τη σημαία

μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η

σημαία, εδώ και 186 χρόνια, έχει βυ-

ζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος,

για να μπορεί αγέρωχη να κυματίζει

την τιμή και την αξιοπρέπειά μας.

Και θυμηθείτε ότι υπάρχουν «Έλλη-

νες» που προτείνουν να φύγει ο σταυ-

ρός από τη σημαία μας. Όπως, πριν

οκτώ χρόνια, εκείνος ο εφιαλτικός

υπουργός του Σημίτη, στενός συνερ-

γάτης και του σημερινού προέδρου

του ΠΑ.ΣΟ.Κ και πρώην ευρωβουλευ-

τής, που δεν θα πω τ’ όνομά του για να

μη βρωμίσω το αφιέρωμα στο παλλη-

κάρι.

Σ’ όσα όπλα μας δίνει η Ιστορία

μας για ν’ αντισταθούμε στην ολομέ-

τωπη επίθεση των προσκυνημένων

που ξεπουλάνε την πατρίδα μας, προ-

σθέστε ένα ακόμα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΚΙΔΗΣ.        

Εύζωνος 

Κωνσταντίνος Κουκίδης
Το Ζάλογγο του 1941

27 Απρίλη 1941

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Αφιερωμένο στους 

εργάτες όλης της Γης

Απορίες ενός εργάτη

που διαβάζει

Ποιός έχτισε τη Θήβα την επτάπυλη;

Στα βιβλία δε βρίσκεις παρά μόνο βασιλιάδων

ονόματα.

Οι βασιλιάδες είχανε τις πέτρες κουβαλήσει;

Και τη Βαβυλώνα που την κατέστρεψαν 

πολλές φορές,

ποιός, τόσο πολλές φορές την έχτισε πάλι;

Της χρυσόλαμπρης Λίμα οι οικοδόμοι,

σε ποιά σπίτια κατοικούσαν;

Σε ποιό μέρος γύρισαν το βράδυ, 

που το Σινικό τείχος έτοιμο ήταν,

οι χτίστες;

Η μεγάλη Ρώμη γεμάτη ήταν 

από αψίδες θριάμβων.

Ποιοί τις είχανε υψώσει;

Πάνω σε ποιούς θριάμβευσαν οι Καίσαρες;

Το ξακουστό Βυζάντιο είχε για τους 

κατοίκους του παλάτια μόνο;

Ακόμη και στη μυθική Ατλαντίδα,

τη νυχτιά που καταποντιζόταν,

τους σκλάβους τους φωνάζαν οι πνιγμένοι.

Ο νεαρός Αλέξανδρος κατέκτησε τις Ινδίες.

Μόνος αυτός;

Ο Καίσαρ τους Γαλάτες κατενίκησε.

Δεν είχε ουτ’ ένα μάγειρο μαζί του;

Ο Φίλιππος της Ισπανίας έκλαψε, 

όταν ο στόλος του βυθίστηκε.

Δεν έκλαψε άλλος κανείς;

Ο Φρειδερίκος ο Β΄ νίκησε στον επταετή Πόλεμο.

Και ποιός άλλος νίκησε, εκτός από αυτόν;

Κάθε σελίδα και μιά νίκη.

Ποιός ετοίμαζε τα επινίκεια φαγοπότια;

Κάθε δέκα χρόνια κι ένας μεγάλος άντρας.

Ποιός πλήρωνε τα έξοδά του;

Πόσα πολλά ιστορήματα!

Πόσα πολλά ερωτήματα!

ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ

Απόδοση στην ελληνική

Χρήστος  Καρανικόλας  

(φιλόλογος-αρχαιολόγος)  
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Αρ. Πρωτοκόλλου Ακαδημίας 

Αθηνών 90539/14.1.08

Προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως

κ. Κ. Καραμανλή

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ακαδημία Αθηνών δεν ασχολείται κατ’ αρ-

χήν με θέματα απτόμενα εξωτερικής πολιτι-

κής. Ωστόσο, το πρόσφατα κατατεθέν από

τον υπουργό Εσωτερικών Νομοσχέδιο για τα

μουσουλμανικά Βακούφια αφορά στην ευαί-

σθητη περιοχή της Θράκης για την οποία η

Ακαδημία Αθηνών διατηρεί έντονο και συνε-

χές επιστημονικό ενδιαφέρον, όπως προκύ-

πτει και από τη συνημμένη περί Θράκης έκ-

δοσή της το 1992. Αφού έλαβε γνώση του

περιεχομένου του ανωτέρω νομοσχεδίου,

ανέθεσε τη μελέτη του σε επιτροπή από

Ακαδημαϊκούς. Αν και δεν γνωρίζουμε τις

συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατά-

θεση του Νομοσχεδίου αυτού, ωστόσο θεω-

ρούμε χρέος μας να θέσουμε υπόψη σας τα

παρακάτω μείζονος σημασίας σημεία από τα

πορίσματα της επιτροπής:

1. Η εθιμική Αρχή της Αμοιβαιότητας που

υπήρχε και στον Ν. 1091/80, την οποίαν κα-

ταργεί το άρθρο 22 του Νομοσχεδίου, θα

πρέπει να διατηρηθεί και μάλιστα να προτα-

χθεί στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο. Και τούτο,

διότι η αρχή αυτή δεν αφορά στενώς τις δια-

τάξεις του Νομοσχεδίου περί Βακουφίων,

αλλά το όλο περιεχόμενο του Νομοσχεδίου,

ώστε να υπάρχει δυνατότης ασκήσεως πιέ-

σεως προς προστασία των εναπομεινάντων

στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο

Ελλήνων. Άλλωστε, η αρχή αυτή προβλέπε-

ται και από τη συνθήκη της Λωζάννης.

2. Η ενοποίηση των Βακουφίων στις πόλεις

Ξάνθη (όπου υπάρχουν σήμερα 52 Βακού-

φια), Κομοτηνή και Διδυμότειχο με την κα-

θιέρωση αντιστοίχων «Διαχειριστικών Επι-

τροπών», καθώς και ο τρόπος εκλογής των

μελών τους ενοποιεί το όλο σύστημα διοική-

σεως των Βακουφίων. Διευκολύνεται έτσι η

εκλογή μελών υποκειμένων σε ξένες επιρ-

ροές, οι οποίες, εκτός των Βακουφίων, θα

μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλα θέ-

ματα.

3. Η διάταξη του Άρθρου 23 του Νομοσχεδί-

ου που παρέχει πάγιο προνόμιο διορισμού

μελών της μουσουλμανικής μειονότητας στο

Δημόσιο σε ποσοστό 0,5% των προκηρυσσο-

μένων από το Α.Σ.Ε.Π θέσεων, αποδυναμώ-

νει τη συνταγματική Αρχή της Ισότητος και

μάλιστα θέτει κριτήριο θρησκευτικότητος. Η

περίπτωση αυτή είναι διαφορετική από εκεί-

νη του Ν. 2190/94 (άρθρο 14, παρ. 6), η οποία

είχε προσωρινό χαρακτήρα και αφορούσε

στην προστασία ομογενών, οι οποίοι βρέθη-

καν στην ανάγκη να καταφύγουν στην Ελλά-

δα λόγω της εθνικότητός τους. Εξάλλου το

ανωτέρω ποσοστό δεν φαίνεται να δικαιολο-

γείται από τα πληθυσμικά δεδομένα.

4. Το Νομοσχέδιο αποδυναμώνει αντί να ενι-

σχύει τον θεσμό του Μουφτή, ο οποίος ως

θρησκευτικός ηγέτης θα έπρεπε να έχει κα-

θοριστικό ρόλο στα της διαχειρίσεως των

Βακουφίων και στις εκλογές των μελών των

Διαχειριστικών Επιτροπών, κατ’ αναλογία με

τα ισχύοντα στις μουσουλμανικές χώρες.

Εν όψει των ανωτέρω το περιεχόμενο του

Νομοσχεδίου θα έπρεπε να επανεξεταστεί,

διότι ως γνωστόν η ευαίσθητη περιοχή της

Θράκης διέρχεται σήμερα ιδιαίτερα κρίσιμη

φάση.

Αισθανόμεθα την ανάγκη να διατυπώσουμε

τα ανωτέρω, μετέχοντες στην ανησυχία των

συναισθανομένων την κρισιμότητα των περι-

στάσεων ως προς την ακριτική αυτή περιοχή.

Είμεθα στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευ-

κρινίσεις.

Όπως είχαμε σε παλαιότερο φύλλο μας καταγγείλει την χρόνια

ύπνωση της Ακαδημίας Αθηνών, με άρθρο του συνεργάτη μας Γρ.

Ρώντα, έτσι και τώρα οφείλουμε να χαιρετίσουμε την αφύπνιση

του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας μας και μάλι-

στα επί ενός εθνικού ζητήματος υπέρτατου βαθμού επικινδυνό-

τητας. Εκείνου των τουρκικών βλέψεων στη Θράκη και της πα-

ράξενης-έως παρεξηγήσεως-ανοχής των ελληνικών κυβερνήσε-

ων τα τελευταία 18 χρόνια. Ανοχή η οποία συχνά φτάνει μέχρι

του σημείου της πλήρους συμμορφώσεώς μας στις απαιτήσεις

της Τουρκίας. Όπως ακριβώς συνέβη και με το νομοσχέδιο για τα

βακούφια που έχει κατατεθεί στη Βουλή και έχει ήδη ξεσηκώσει

θύελλα αντιδράσεων, καταγγελόμενο ως ξεκάθαρα υπονομευτι-

κό της εδαφικής μας ακεραιότητας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο συντάχθηκε από την υπουργό μας επί

των Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη κατ’ απαίτηση του Τούρ-

κου ομολόγου της Αλί Μπαμπατζάν στη διάρκεια επισκέψεως

του τελευταίου στην Αθήνα και στη Θράκη τον περασμένο Δε-

κέμβριο. Και εντάσσεται στον μακρύ κατάλογο των μονομερών

και ανανταπόδοτων υποχωρήσεών μας στις τουρκικές απαιτή-

σεις. Θα ενθυμείσθε ότι ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. είχε τότε ...επιθεωρή-

σει την Θράκη, τμήμα δηλαδή της ελληνικής επικράτειας, με

ύφος Ρωμαίου αυτοκράτορα που επιθεωρούσε επαρχία του. Είχε

προτρέψει-παρουσία Ελλήνων κρατικών λειτουργών-τους ομο-

θρήσκους του να δηλώνουν Τούρκοι, να οργανώνονται σε τουρ-

κικά σωματεία και να καταγγέλουν συνεχώς την Ελλάδα στο Ευ-

ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβιάσεις

των δικαιωμάτων της...«τουρκικής» μειονότητας!!!

Η επιστολή της Ακαδημίας Αθηνών προς τον Πρωθυπουργό συ-

ντάχθηκε και στάλθηκε πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία

τον περασμένο Ιανουάριο. Τότε που ο Κώστας Καραμανλής θεώ-

ρησε περιττό να επισκεφθεί την Ίμβρο και την Τένεδο και απο-

γοήτευσε πλήρως το Πατριαρχείο και την ομογένεια της Πόλης,

αποφεύγοντας να στενοχωρήσει τον κουμπάρο του Ερντογάν,

με τα ενοχλητικά ζητήματα της επαναλειτουργίας της Χάλκης

και της νομιμοφανούς διαρπαγής των ελληνικών περιουσιών.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της Ακαδημίας προς τον πρω-

θυπουργό έχει ως εξής:

Έκθεση Αγιογραφίας εμπνευσμένη

απ’ το Θείο Πάθος

Μια εξαιρετική έκθεση Αγιογραφίας και αντικειμέ-

νων που σχετίζονται με την Μεγάλη Εβδομάδα

πραγματοποιήθηκε  από το Εργαστήριο Εικαστικών

Τεχνών του Πνευματικού Κέντρου Παλλλήνης, στο

Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Τρύφωνα. 

Εκτέθηκαν εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς που

πραγματοποιείται στο Παιδικό Τμήμα  και στα τμή-

ματα Αγιογραφίας και Κοσμήματος.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν

αγιογραφίες, που δημιούργησαν ενήλικες και μικρά

παιδιά, αλλά και άλλες κατασκευές, όπως κάρτες,

λαμπάδες, ζωγραφιστά αυγά κ.ά. 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις των αντικειμένων δόθη-

καν στον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ συμμετέχουν

στην πνευματική δημιουργία

Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών

του ΚΔΑΠ μέσα από ποικίλες μορφές τέχνης, ζω-

γραφική και κατασκευές, υπό την επίβλεψη του Ερ-

γαστηρίου Εικαστικών τεχνών, εφαρμόζεται  ανάμε-

σα στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-

μου Παλλήνης και το Κέντρο Δημιουργικής Απα-

σχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέ-

σματα είναι εξαιρετικά, αφού τα παιδιά έχουν τη δυ-

νατότητα να επισκέπτονται πολιτιστικές δραστηριό-

τητες που τους γεννούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Απώτερος στόχος είναι να εξελιχθούν σε δημιουρ-

γούς πνευματικών έργων και να συνειδητοποιήσουν

ότι υπάρχουν πολλά χρώματα στη ζωή, τα οποία

μπορούν να απολαύσουν. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καμπανάκι κινδύνου της Ακαδημίας

Αθηνών για τη Θράκη
(Επιστολή στον πρωθυπουργό)

Ο Μη κυβερνητικός οργανισμός Euroneet οργανώ-

νει για τους κατοίκους και τους φορείς της Ανατο-

λικής Αττικής, την Τετάρτη 7 Μαΐου, 8μ.μ. σε ανοι-

κτή εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Δη-

μόσιας Διαβούλευσης, με θέμα τη σχέση της γυ-

ναίκας με τα τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η

εκδήλωση θα γίνει στο Κέντρο Εφαρμοσμένων Ει-

καστικών Τεχνών (έξοδος 17 Αττικής Οδού).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με

την Μαραθώνια Αναπτυξιακή Α.Ε. και το Δήμο

Παλλήνης

Ανοιχτή εκδήλωση 

δημόσιας διαβούλευσης
“Η σχέση της γυναίκας με τα τοπικά

κέντρα λήψης αποφάσεων”

Εγκύκλιο Σημείωμα απευθύνει

ο Μητροπολίτης Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος

προς τους ευσεβείς της Μη-

τροπόλεώς του.

«Mπροστά μας βρίσκεται  η νι-
κηφόρος πορεία του Πάθους.
Οι καρδιές μας σιωπηλές ετοι-
μάζονται να ακολουθήσουν
τον Κύριο μέχρι τον Γολγοθά.
Οι πνευματικοί καρποί της Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, μας
συντροφεύουν. Παρηγοριά και
προσμονή μας ο βαθύς Όρ-
θρος της Κυριακής του Πάσχα·
όταν οι καμπάνες θα σημάνουν

την αναστάσιμη ιαχή “Χριστός Ανέστη” και στις καρδιές θα

αντηχήσει το “Αληθώς Ανέστη ο Κύριος”», είναι λίγα από

τα λόγια καρδιάς που διαμηνύει  ο  Μητροπολίτης κ. Νικό-

λαος προς τους πιστούς του. Τα αρχιερατικά αναστάσιμα

τρισάγια το πρωί της Κυριακή του Πάσχα θα γίνουν στα

Κοιμητήρια:

9:00 π.μ. Κοιμητήριο Σπάτων

9:30 π.μ. Κοιμητήριο Παιανίας

10:00 π.μ. Νέο Κοιμητήριο Κορωπίου

10:30 π.μ. Κοιμητήριο Μαρκοπούλου

11:15 π.μ. Κοιμητήριο Παλλήνης

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 6.30, στον Ιερό

Ναό Αγίου Νικολάου Σπάτων, θα τελεσθεί και ο Εσπερινός

της Αγάπης.

Μετά το πέρας της ακολουθίας θα διανεμηθεί απὸ τον

Τοποτηρητή ως ευλογία το κόκκινο αυγό και θα προ-

σφερθεί πασχάλιο κέρασμα στὸ κτίριο της Ἱεράς Μητρο-

πόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στα Σπάτα.

Αναστάσιμα τρισάγια Μητροπολίτη Μεσογαίας
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Υπερψηφίστηκε τελικά το Επιχει-

ρησιακό Σχέδιο της Βούλας 2007-

2010 συμπληρωμένο και επαυξη-

μένο, αφού έφτασε τις 277 σελί-

δες και συμπεριέλαβε διάφορα,

έστω και ως «έκθεση ιδεών» περί-

που.

Αγκάλιασε μια σειρά επιδιώξεων –

δεν λέω «οραμάτων», γιατί κατά

το πλείστον θεωρούνται βασίμως

επιτεύξιμα – όπως των διεκδική-

σεων και χρήσεων του παραλια-

κού μετώπου, τους χώρους άθλη-

σης, το Διαμαντοπούλειο Γηροκο-

μείο, το σχολείο της περιοχής Κό-

νιαρη, το «Διοικητήριο» στην «πη-

γάδα», η διαμόρφωση του παρα-

λιακού χώρου κ.ά.

«Σε ένα θα συμφωνήσω…»

Αξίζει ν’ αναφερθούμε σε κάποιες εν-

δεικτικές τοποθετήσεις.

Το «στοιχειωμένο Διαμαντοπούλειο

Γηροκομείο», είναι ένα θέμα για το

οποίο έχουμε γράψει επανειλημμέ-

νως και έχουν κατατεθεί από τα δη-

μοσιεύματά μας σχετικές ερωτήσεις

στη Βουλή.

Ο Α. Αποστολάτος με διάθεση συνερ-

γασίας και εποικοδομητικής αντιπολί-

τευσης, είναι αλήθεια, παρατήρησε

στο Δήμαρχο ότι, κατά την άποψή

του, δεν το αντιμετώπισε σωστά το

θέμα: «…ή αν θέλετε, εσφαλμένα
σας συμβούλευσε η νομική σας υπη-
ρεσία… θα μπορούσε ο Δήμος να το
αποπερατώσει».
Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, αφού ανα-

φέρθηκε αποσπασματικά στο ιστορικό

και στο ρόλο της Δ/νσης Κληροδοτη-

μάτων του Υπουργείου Οικονομικών

συμπλήρωσε:

«Σε πολιτικό επίπεδο, δεν σας κρύβω
ότι, πολύ πρόσφατα στενοχώρησα
τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό κύριο
Δούκα. Υπάρχει μια λύση στην οποία
μόνο μπορώ να συμφωνήσω με τον
κύριο Βενετσάνο – με τον οποίο μπο-
ρούμε να διαφωνούμε σε πολλά -. Μια
υπογραφή χρειάζεται, όπως έγινε και
με το ΤΕΕΘΑ (εννοεί το οικόπεδο των
11 στρεμμάτων που βρίσκεται το 2ο
Δημοτικό και Νηπιαγωγείο). Είναι η
μόνη λύση για την ικανοποίηση όλων
και κυρίως της βούλησης του διαθέ-
τη».
Οφείλουμε να επισημάνουμε δημόσια

ότι η παραδοχή αυτή του Δημάρχου

στο πρόσωπό μας, τον τιμά, γιατί εί-

ναι γνωστές και διακριτές οι διαφω-

νίες μας σε θέματα πολιτικών επιλο-

γών.

Δεν θα διαφωνήσουμε με την επιλογή

του ως χώρου «διοικητηρίου» στην

πηγάδα, ήταν και δική μας πρόταση

εξ’ άλλου. Διαφωνούμε όμως, όπως

και με τον Αγγελο Αποστολάτο ως

προς την ένταξη του Δημαρχείου στο

Διοικητήριο (Αστυνομία, Εφορία, ΙΚΑ

κλπ.). το Δημαρχείο δεν είναι μόνο δι-

οικητικός θεσμός. Βαθμίδα της δημό-

σιας διοίκησης. Αντιπροσωπεύει έναν

βαθιά δημοκρατικό ιστορικό θεσμό.

Είναι η πρωτοβάθμια τοπική Διοίκηση

– η τοπική εκτελεστική εξουσία – αλ-

λά ταυτόχρονα και πρωτίστως, είναι η

τοπική Βουλή και οιονεί έκφραση άμε-

σης Δημοκρατίας.

Η δε «πηγάδα» γύρω στα 6,5 στρέμ-

ματα, που κατά δήλωση του δημάρ-

χου «χάθηκε» στα δικαστήρια, ΔΕΝ

χάθηκε, γιατί τότε, η Μετοχική Εται-

ρία που την «κέρδισε» οφείλει να δώ-

σει αντίστοιχα στο Δήμο το αντίτιμο

έναντι των υποχρεώσεών της προς το

Δήμο, για τις οποίες, κατά συμφωνία,

είχε παραχωρήσει την «πηγάδα». Δεν

την είχε παραχωρήσει από καλή διά-

θεση και χειρονομία «καλής θέλη-

σης». Την είχε δώσει έναντι υποχρε-

ώσεών της. (και να φροντίσετε να μη

χαθούν τα στοιχεία με την καταστρο-

φή εγγράφων που άκουσα ότι θα κά-

νετε).

Δεν γίνεται οι αγοραστές «τσάμπα»

εκτάσεων – ιδίως οι κληρονόμοι τους

- να τα θέλουν όλα δικά τους. Οφεί-

λουν τα νόμιμα σ’ αυτόν τον τόπο που

επέλεξαν. Ας το καταλάβει πρώτα η

Δημοτική Αρχή.

Για τη διαμόρφωση της παραλίας, τη

βύθιση της παραλιακής λεωφόρου και

της σύνδεσης του πολεοδομικού

ιστού καθώς και του ιδιοκτησιακού επ’

αυτής και του ΕΟΤ, θ’ αναφερθώ προ-

σεχώς.

Κώστας Βενετσάνος

Το επιχειρησιακό Σχέδιο Βούλας

Εγκρίθηκε
Ο Δήμαρχος «στενοχώρησε» τον Πέτρο Δούκα

Συμφώνησε με τον Κώστα Βενετσάνο

Μηνυτήρια αναφορά 

Για την πλατεία των

3.500.000 ευρώ

Κατέθεσε ο Αποστολάτος

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψη-

φίας Αγγελος Αποστολάτος προ

ημερησίας στην ίδια συνεδρίαση

(21/4) ενημέρωσε το σώμα ότι την

επαύριο θα κατέθετε μηνυτήρια

αναφορά αρμοδίως, για το υπέρο-

γκο κόστος ανακατασκευής της

πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, για

την οποία έχουμε γράψει και σίγου-

ρα θα μας απασχολήσει στο μέλλον.

2ο ναι στην κατεδάφιση του “Λίλα”

στη Βουλιαγμένη
Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή Βουλιαγμένης την περασμένη Εβδο-

μάδα, μετά από υπογραφή αίτημα οκτώ συμβούλων (Σωτ. Ελευθερίου, Κακογιαννάκου Μ,

Παν. Σκουζή, Ελ. Σκουλάξενου, Δ. Γεωργουλόπουλου, Π. Κουλουβάρη της πλειοψηφίας και

Κ. Καραγεώργου της μειοψηφίας), προκειμένου να ακυρώσουν την απόφαση κατεδάφισης

του δημοτικού κτίσματος «Λίλα».

Οκτώ σύμβουλοι εκ των οποίων όμως στη συζήτηση, ήταν απόντες οι τρεις.

Οι υπόλοιποι 4 σύμβουλοι της μειοψηφίας συμφώνησαν στην κατεδάφιση και δεν υπέγραψαν

την αίτηση.

Ετσι η απόφαση της συγκεκριμένης Δημοτικής Συνεδρίασης ήταν δεδομένη. Η πρόταση

απορρίφθηκε και το κτίριο θα ακολουθήσει το μοιραίο δρόμο της κατεδάφισης.

Τι θα ξεφυτρώσει εκεί άραγε; Θα μείνει ελεύθερο ή θα προκύψει κάτι άλλο; Ιδωμεν.

Η Βάρη συνεδρίασε την περα-

σμένη Δευτέρα (21/4) με κύριο

κατά βάση θέμα, την οργάνω-

ση και λειτουργία του αλιευτι-

κού καταφυγίου Βάρκιζας. 

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού

έχουν εκφράσει όλες οι πτέ-

ρυγες του Δημοτικού Συμβου-

λίου, αλλά και οι επαγγελμα-

τίες στο λιμάνι.

Προ ημερησίας κρατήθηκε

ενός λεπτού σιγή για τα θύμα-

τα της επάρατης Χούντας.

Η εισήγηση του Δημάρχου

Παν. Καπετανέα αναφέρεται

σε έργα καλλωπισμού κυρίως

θα λέγαμε όπως: καθαριότητα

χώρου, πυρασφάλεια, ηλε-

κτροδότηση και παροχή

ύδρευσης προς όλους τους

ελλιμενισμένους.

– Δημιουργία ενός χώρου κα-

τά μήκος του μόλου με αντι-

κειμενική χρήση την προσωρι-

νή αποθήκευση των εργαλεί-

ων αλιείας, 

– δημιουργία αξιοπρεπούς χώ-

ρου των επαγγελματιών και η

σωστή διαχείρισή του

– ανακατασκευή τουαλετών

για τις ανάγκες των πολιτών

διαχείριση σκουπιδιών στο λι-

μάνι

Εχει όμως και έργα που θεω-

ρούνται απόλυτα αναγκαία και

κατά προτεραιότητα κατά τη

γνώμη μας.

Ο έλεγχος της διαχείρισης

των φρεατίων που υπερχειλί-

ζουν (και μπορεί να φανταστεί

κανείς τι σημαίνει αυτό για το

λιμάνι!!) μεταφέροντας από-

βλητα στη θάλασσα, που πρέ-

πει να γίνει σε συνεργασία με

την ΕΥΔΑΠ και θεωρούμε ότι

είναι εξαιρετικά επείγον! (Σ.Σ.:

Είναι χρόνια που το ακούμε

στα δημοτικά συμβούλια. Εί-

ναι χρόνια που οι ψαράδες λέ-

νε τι πιάνουν τα καλοκαίρι

αντί των κάβων στη θάλασ-

σα!!). Το έργο έχει καθυστερή-

σει δραματικά – για την περιο-

χή – θα λέγαμε.

Η κατασκευή ενός χτιστού φά-

ρου για να αποσυρθεί η απα-

γορευτική μπάρα εισόδου στο

λιμάνι και να τοποθετηθούν

κάποιες κολόνες αντ’ αυτής.

Σύνταξη μελέτης για να εναρ-

μονιστεί οικολογικά με το το-

πίο (αμμο-εναπόθεση) με τού-

νελ διαφυγής νερού και αέρα.

Ο προβληματισμός μας είναι

ότι ανατίθεται στη Δημοτική

Επιχείρηση της Βάρης. Μια

Δημοτική Επιχείρηση που

έπρεπε ήδη να έχει κλείσει μ’

αυτή τη μορφή της αναπτυξια-

κής που βρίσκεται σήμερα λό-

γω αλλαγής του Κώδικα Περί

Δήμων και Κοινοτήτων και που

πρακτικά δεν λειτούργησε πο-

τέ.

Επομένως δεν διαθέτει πρότε-

ρη εμπειρία, και αυτή τη στιγ-

μή έπρεπε να φροντίζει τα του

οίκου της, αφού οι δημοτικές

επιχειρήσεις αποκτούν δρα-

στηριότητες κοινωνικού χαρα-

κτήρα και όχι αναπτυξιακού.

Αννα Μπουζιάνη 

3
Εγώ Παναγιώτη

μου, προσπάθησα

να σε προστατεύ-

σω και δεν τη δημοσίευ-

σα την επιστολή-ύμνο,

που τελικά δημοσίευσες

σε άλλο μέσο.

Ετσι δικαίως έδωσες το

δικαίωμα στον καθένα

να σκέφτεται: γιατί τό-

σο λιβάνι; Αρα κάποιο

λάκκο έχει η φάβα!

Ας πρόσεχες.

Από το Δ.Σ Βάρης
Οργάνωση και λειτουργία

του λιμανιού της Βάρκιζας
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Στα πλαίσια της πολιτικής

εξόρμησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ,

κλιμάκιο στελεχών του Κι-

νήματος, με επικεφαλής το

μέλος του Πολιτικού Συμ-

βουλίου Νίκο Ανδρουλάκη,

επισκέφθηκε την Τετάρτη

16-04-08 την Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής, όπου

συναντήθηκε με τον Νο-

μάρχη Λεωνίδα Κουρή και

εκπροσώπους των Εργαζο-

μένων. Επίσης το κλιμάκιο

επισκέφθηκε την Δ.Ο.Υ

Παλλήνης και το Κέντρο

Υγείας Σπάτων. Το απόγευ-

μα κλιμάκιο της νεολαίας

επισκέφθηκε την Εμπορική

Αγορά της Αρτέμιδας. 

Σκοπός ήταν η συζήτηση με

τους αρμόδιους φορείς και

τους Εργαζόμενους των

Προβλημάτων της περιοχής

(περιβάλλον – αποχέτευση,

χωροταξικός σχεδιασμός,

ασφάλεια,  υγεία, παιδεία,

κτιριακές υποδομές, ανερ-

γία εργασιακά θέματα) και

την ανάδειξη των προτάσε-

ων και θέσεων του

ΠΑ.ΣΟ.Κ.  πάνω σε  αυτά,

αλλά και σε θέματα της  ση-

μερινής συγκυρίας όπως:

Ασφαλιστικό, ακρίβεια, εκ-

ποίηση των ΔΕΚΟ, διαφθο-

ρά, Σκοπιανό.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν

η βουλευτής της Περιφέ-

ρειας Αττικής και Πολιτική

Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ

για την Απασχόληση και

την Κοινωνική Προστασία

Εύη Χριστοφιλοπούλου, το

μέλος του Εθνικού Συμβου-

λίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ και υπο-

ψήφια Βουλευτής της  Πε-

ριφέρεια Αττικής Ελισάβετ

Γράψα εκπρόσωποι της Νε-

ολαίας της Περιοχής, o

γραμματέας της Δημοτικής

Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Παλλή-

νης Σηφομιχελάκης Γεώρ-

γιος, εκπρόσωποι του

ΠΑ.ΣΟ.Κ  στην Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Ανατολικής

Αττικής, με επικεφαλής τον

Θ. Μπαλλή, καθώς και μέλη

της ΝΟΕΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανατο-

λικής Αττικής με επικεφα-

λής τον Συντονιστή Τηλέ-

μαχο Λαμπρόπουλο.    

Κλιμάκιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην

Ανατολική Αττική

Η Λαογραφική Εταιρεία και το

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο

Βαρνάβα παραβρέθηκαν στη μα-

κρινή Λιθουανία για οκτώ ημέρες

με την επικεφαλής του τμήματος

νεολαίας Άννα Παπαδοπούλου, σ’

ένα πρόγραμμα με τίτλο:“Getting to

the Roots of Citizenship”. 

Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα

αφορούσε εναλλακτικές μεθό-

δους εκπαίδευσης των νέων με σκοπό την ενασχό-

λησή τους σε κοινωνικές και άλλου είδους δραστη-

ριότητες με κυρίαρχες τη μετανάστευση, το περι-

βάλλον και τον εθελοντισμό, πεδία στα οποία η Λα-

ογραφική Εταιρεία και το Ιστορικό Λαογραφικό Μου-

σείο Βαρνάβα έχουν ιδιαίτερα αναπτύξει στην ευρύ-

τερη περιοχή της περιφέρειας Αττικής. 

Στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα μαζί με τη μοναδι-

κή ελληνική συμμετοχή πήραν μέρος εκπρόσωποι

οργανώσεων από την Ισπανία, την Τουρκία, την Αρ-

μενία, την Πολωνία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία,

τη Μολδαβία, τη Σκωτία, τη Λευκορωσία, τη Δανία,

τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Μεγά-

λη θεματική ενότητα αποτέλεσε

και ο ρόλος των ενεργών πολι-

τών στην Ευρώπη καθώς και οι

νέες τεχνολογίες, ενώ οι εκπρό-

σωποι παρουσίασαν τη δράση

των οργανώσεων, μοιράστηκαν

ιδέες, απόψεις και εμπειρίες σχε-

τικά με την εκπαίδευση των νέων

μέσα από την προβολή της παρά-

δοσης, του πολιτισμού και της

κουλτούρας της κάθε χώρας. 

Η απεσταλμένη του μουσείου Άννα Παπαδοπούλου

ανέπτυξε τις θέσεις της σύμφωνα με την εμπειρία

της στον ελληνικό φορέα, ανέλυσε την δωρεάν επι-

σκεψιμότητα στο Μουσείο με κεντρικό πυρήνα τα εί-

κοσι ένα προγράμματα που πραγματοποιούνται, κα-

θώς βάση όλων αυτών αποτελεί η συνεισφορά ενός

ευρύτερου δικτύου εθελοντών σε διάφορα σημεία

της ελληνικής επικράτειας. 

Η Λαογραφική Εταιρεία 

Βαρνάβα στη Λιθουανία
Εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης των νέων

τιμούν τον Κερατιώτη Τενόρο

Κώστα Μυλωνά
CD με έντεχνα τραγούδια

Το Μάιο θα κυκλοφορήσει για το κοινό ένα CD του Κερα-

τιώτη τενόρου Κώστα Μυλωνά με τίτλο «Έντεχνα τρα-

γούδια». Περιέχει 24 ελληνικά, ξένα τραγούδια της επο-

χής του μεσοπολέμου (1929 – 1932), που μεταφέρουν

στον σημερινό ακροατή την αύρα της εποχής αυτής και 2

άριες από όπερες, όλα από σπάνιους δίσκους 78 στροφών

της συλλογής του Στάθη Αρφάνη.

Το CD είναι μια παραγωγή του Δήμου Κερατέας, της Νο-

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του Συν-

δέσμου Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κε-

ρατέας «Χρυσή Τομή”, και θα παρουσιαστεί επίσημα στην

Κερατέα σε εκδήλωση (18 Μαΐου).

Στις αρχές του 20ου αιώνα, μια μέρα εκεί γύρω στα 1907,
ένα δεκαοχτάχρονο φτωχόπαιδο από την Κερατέα δου-
λεύει στα μεταλλεία της Γαλλικής Εταιρείας Λαυρίου κά-
που στην Πλάκα Κερατέας και τραγουδάει. 
Τυχαία τον ακούει ένας περαστικός «κάποιος Κυριακίδης»
και τον γράφει στο Ωδείο Αθηνών εξασφαλίζοντας του
στέγη και φαγητό αντί κάποιων υπηρεσιών.
Έτσι ξεκινάει η καριέρα του φημισμένου συμπατριώτη και
τενόρου Κώστα Μυλωνά, σύμφωνα με τον βιογράφο του,
μουσικολόγο Γιώργο Λεωτσάκο...

Από τον χαιρετισμό του δημάρχου Σταύρου Ιατρού στο CD.

Δήμος Κερατέας, Νομαρχία 

και “Χρυσή Τομή”
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Πραγματοποιήθηκε, στο

Κέντρο Τύπου της Γενι-

κής Γραμματείας Επικοι-

νωνίας- Γενικής Γραμμα-

τείας Ενημέρωσης, ημε-

ρίδα με θέμα: «Παιδιά

και ΜΜΕ- Οι ανήλικοι

στον κόσμο της επικοι-

νωνίας», που διοργάνω-

σε η ΓΓΕ-ΓΓΕ.

Στο συνέδριο, συμμετεί-

χαν ως ομιλητές πανεπι-

στημιακοί, δημοσιογρά-

φοι και εκπρόσωποι φο-

ρέων. Την έναρξη των

εργασιών κήρυξε με χαι-

ρετισμό του ο υπουργός

Επικρατείας  Θεόδωρος

Ρουσόπουλος.

Διατυπώθηκαν τεκμη-

ριωμένες επιστημονικές

απόψεις, παρουσιάστη-

καν ερευνητικά δεδομέ-

να, έγιναν εμπειρικές

επισημάνσεις, παρεμβά-

σεις καθώς και προτά-

σεις από τους ομιλητές

και τους ακροατές.

Το κλείσιμο της ημερί-

δας οριοθετεί την έναρ-

ξη ενός ευρύτερου δη-

μόσιου διαλόγου γύρω

από τη θεματική «Παιδιά

και ΜΜΕ» στον ειδικό 

δικτυακό τόπο

www.dialogos.gov.gr. 

Έχουν κληθεί να συμμε-

τέχουν και να καταθέ-

σουν τις απόψεις και τις

προτάσεις τους φορείς,

αλλά και απλοί πολίτες.

Στόχος  της δημόσιας

διαβούλευσης είναι να

συγκεντρωθούν στοι-

χεία και να εξαχθούν

χρήσιμα συμπεράσματα

γύρω από ένα θέμα με

σημαίνουσες προεκτά-

σεις και, όπως τόνισε και

ο υπουργός  Θεόδωρος

Ρουσόπουλος, «να
αγκαλιάσει όλες τις πτυ-
χές του ζητήματος,
ώστε να καταλήξουμε
σε μια κοινή θεώρησή
του και σε λύσεις στα
προβλήματα που ενέ-
χει».

ΜΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΕΥΧΗΘΗΚΕ 

ΤΟ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Πασχαλινό Παζάρι διοργάνωσε η ομάδα χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου στον

ανακαινισμένο χώρο του,  11-15 Απριλίου.

Στην εορταστική εκδήλωση συμμετείχε πλήθος μελών από τα ΚΑΠΗ Κερατέας, Λαυρίου

και Σπάτων. Οι επισκέπτες διάλεξαν τα πασχαλινά τους δώρα, ανάμεσα από μια πλούσια

ποικιλία εορταστικών αντικειμένων και ειδών διακόσμησης, που προετοίμασε με ιδιαίτε-

ρη φροντίδα και μεράκι η ομάδα χειροτεχνίας.

Στη λήξη της εκδήλωσης ανάμεσα στον καφέ που προσφέρθηκε, δόθηκε η ευκαιρία να

βρεθούν παλιές και νέες νοικοκυρές, να κάτσουν μαζί  και να μάθουν  «μυστικά» ενός

πλούσιου και καλοφτιαγμένου πασχαλινού τραπεζιού. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύχεται στα μέλη του
και σε όλους τους συνδημότες του

Χρόνια Πολλά, 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

«Παιδιά και ΜΜΕ- Οι ανήλικοι 

στον κόσμο της επικοινωνίας»
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

«Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Πέμπτη 17 Απριλίου 2008 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του

Συλλόγου Μεσσηνίων Παλλήνης και Γειτονικών Δήμων «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» που προέκυ-

ψε από τις εκλογές που έγιναν στις 6 Απριλίου 2008. 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Μπουντουβάς Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος : Ηλιόπουλος Φώτιος

Γραμματέας : Νικητόπουλος Νικήτας

Ταμίας : Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Επικοιν. και Δημ. Σχέσεων : Καστόρας Ιωάννης

Αναπλ. Γραμματέας : Σταθοπούλου Αλεξάνδρα

Αναπλ. Επικοιν. και Δημ. Σχέσεων : Παπαδοπούλου Βασιλική (Βάνια)

Πριν λίγες μέρες (16/4/08)

ψηφίστηκε η διάταξη, όπου

σημειώνονται ποια επαγγέλ-

ματα εντάσσονται στα Βαρέα

και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

(Β.Α.Ε.).

Συγκεκριμένα: «… στη συ-

γκομιδή και αποκομιδή, με-

ταφορά, διαλογή, επιστασία,

καταστροφή απορριμμάτων,

σε συνεργεία συντήρησης

και επισκευής των μέσων κα-

θαριότητας και με το πλύσι-

μο αυτών καθώς και οι οδο-

καθαριστές, οι εργάτες αφο-

δευτηρίων, οι χειριστές μηχα-

νικών σαρώθρων, οι εργάτες

ταφής-εκταφής νεκρών (και

τα συνακόλουθα), οι εργάτες

και τεχνίτες ασφαλτόστρω-

σης, οι τοποθετητές μαρμά-

ρων και πλακών, οι κατεργα-

στές και κόπτες μαρμάρων, οι

σφαγείς και εκδορείς ζώων

και πτηνών και οι εναερίτες

ηλεκτρολόγοι…». 

Α. Τι αναφέρει η σχετική διά-

ταξη:

1.Οι εργαζόμενοι στις παρα-

πάνω ειδικότητες δικαιούνται

σύνταξης με τη συμπλήρωση,

οι μεν άντρες τα 15 χρόνια

εργασίας και όριο ηλικίας τα

58, οι δε γυναίκες με όριο

ηλικίας τα 53.

2. Προωθούνται κάθε πενταε-

τία κατά 1 πλασματικό μισθο-

λογικό κλιμάκιο και μέχρι τη

συμπλήρωση 3 πλασματικών

μισθολογικών κλιμακίων (δηλ

τα μισθολογικά κλιμάκια δί-

νονται με τη συμπλήρωση

των 5. των 10 και των 15 χρό-

νων υπηρεσίας).

3.Συνυπολογίζεται στη βάση

των συντάξιμων αποδοχών

και το επίδομα ειδικής απα-

σχόλησης, που σήμερα είναι

132€ και με τη νέα εισοδημα-

τική πολιτική θα γίνει 170€.

4.Η ένταξη του ήδη υπηρε-

τούντος προσωπικού, γίνεται

με αίτησή του μέσα σε τρεις

μήνες από τη δημοσίευση του

νόμου, καταβάλλοντας πρό-

σθετη ειδική εισφορά 4,3%

επί του βασικού μισθού και

επί του επιδόματος ειδικής

απασχόλησης από 8.4.1999

και μέχρι σήμερα. Για το διά-

στημα πριν το 1999 δίνεται

ένας πλασματικός χρόνος για

κάθε 7 χρόνια εργασίας χω-

ρίς εξαγορά και

5.Όσοι παραμείνουν στην ερ-

γασία και μετά το 58ο ή 53ο

έτος, επειδή δεν θεμελιώ-

νουν δικαίωμα συνταξιοδότη-

σης, λόγω αλλαγής ειδικότη-

τας και συνταξιοδοτούνται με

βάση τις γενικές και όχι των

Β.Α.Ε. διατάξεις, η σύνταξή

τους προσαυξάνεται κατά

0,35% για κάθε έτος ασφάλι-

σης στα Β.Α.Ε.

Δεν συμπεριλαμβάνονται

όλες οι ειδικότητες που προ-

βλέπονται στον ιδιωτικό το-

μέα. Ετσι περιορίζεται η επέ-

κταση των Β.Α.Ε. σε συγκε-

κριμένες μόνο ειδικότητες

και όχι σ’ αυτές που περιλαμ-

βάνονται στον κανονισμό του

Ι.Κ.Α. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν

είναι τυχαίες, αφού η γενικό-

τερη κατεύθυνση είναι η ανα-

τροπή του κανονισμού του

Ι.Κ.Α και ο αποχαρακτηρι-

σμός επαγγελμάτων από τα

Β.Α.Ε.

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.)

Νέα διάταξη για κατηγορίες επαγγελμάτων
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Οροι δόμησης στο Λιμάνι

Μεγάλη Τετάρτη με δημοτικό συμβούλιο στη Ραφή-

να, αλλά και τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυ-

ρωτικής στον Μητροπολιτικό Ναό της Παντοβασί-

λισσας, είχε φυσικό επακόλουθο την διαμαρτυρία

του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Π. Μπατά-

λη, ως προς την επιλογή της Άγιας αυτής ημέρας.

Εκτός ημερησίας το θέμα για την αποδοχή συγκρό-

τησης του Τοπικού Συμβουλίου των Νέων, με την

παρουσία της αντιπροέδρου  Βικτωρίας Πιστικού,

την οποία συνεχάρησαν θερμά, ο δήμαρχος Α. Κε-

χαγιόγλου και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Δύο ήταν τα θέματα που παρουσίαζαν εξαιρετικό

ενδιαφέρον για την πόλη. Το πρώτο αφορούσε ενη-

μέρωση για τους όρους δόμησης εντός του λιμένος

Ραφήνας, την έκανε ο Δ. Σ. του Ο. Λ. Ρ.  Φίλιππος

Κονταξής, που παραβρέθηκε  ακριβώς γι’ αυτό.

Ηταν μια κατ’ αρχήν ενημερωτική συζήτηση, αφού

όπως είπε ο δήμαρχος θα ακολουθήσει νέα συζήτη-

ση σε επόμενη συνεδρίαση.

Οι όροι δόμησης αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις

που πρέπει να γίνουν εντός του λιμανιού για να εξυ-

πηρετήσουν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και

των υπηρεσιών του λιμένος, όπως ενημέρωσε ο Φ.

Κονταξής. (σύγχρονες τουαλέτες, αναψυκτήρια, κα-

ταστήματα εστίασης και πρόχειρου γεύματος, αξιο-

πρεπείς χώροι αναμονής, καθώς και 3όροφο κτίριο

συνολικού εμβαδού 3.600 τμ. που θα στεγάσει τις

ανάγκες των υπηρεσιών του λιμενικού σώματος),

καθώς και τερματικό σταθμό προαστιακού. 

Αυτό έβαλε σε προβληματισμό τη μειοψηφία όσον

αφορά το μέγεθος των εγκαταστάσεων, τον τερμα-

τικό σταθμό κ.ά.

Τη λύση έδωσε ο δήμαρχος, ο οποίος ζήτησε να

απαλειφθεί ο όρος για να αρθούν οι όποιες επιφυ-

λάξεις για τερματικό προαστιακού κλπ.), 

Από την πλευρά του ο Δ. Σ. Φ. Κονταξής δήλωσε ότι

το γραφείο του θα είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε

δημοτικό σύμβουλο θέλει να ενημερωθεί πληρέστε-

ρα.

Οροι δόμησης στο λιμάνι 

Παρακαμπτήριος αγωγός στο Μεγάλο Ρέμα
Ρεπορτάζ από το Δ.Σ. Ραφήνας με την Αγγελική Ραγκούση

Το δεύτερο θέμα αφορούσε

παρακαμπτήριο αγωγό ομ-

βρίων υδάτων που κατασκευ-

άζει το ΥΠΕΧΩΔΕ, για να

αποσυμφορήσει το Μεγάλο

Ρέμα Ραφήνας απ’ τον όγκο

υδάτων που προβλέπεται με

μαθηματική ακρίβεια να πέ-

σει στο ρέμα, με κίνδυνο να

πλήξει την πόλη με πλημμύ-

ρες, λόγω υπερχείλισης. 

Ο δήμαρχος, όπως είπε, ανα-

κάλυψε τυχαία το θέμα σε

μία επίσκεψή του στο υπουρ-

γείο για άλλη αιτία! 

Ο σύμβουλος της ελάσσονος

μειοψηφίας  Αντώνης Παυλί-

δης, κατηγόρησε το δήμαρχο

ότι παρά τις προειδοποιήσεις

του και κατά την προεκλογι-

κή περίοδο, δεν έδειξε την

απαιτούμενη προσοχή με

αποτέλεσμα να μην υπάρχει

εναλλακτική λύση, ώστε να

μη γίνει η Ραφήνα αποδέ-

κτης  ομβρίων υδάτων και όχι

μόνο, όλων των όμορων δή-

μων και της ευρύτερης πε-

ριοχής.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι η

φυσική φορά οδηγεί τα νερά

προς το Μεγάλο Ρέμα, το

οποίο ούτως ή άλλως δέχε-

ται μεγαλύτερο όγκο υδάτων

λόγω της τσιμεντοποίησης

και των πυρκαγιών. «Τώρα

έχουμε να διαλέξουμε μετα-

ξύ του να πνιγούμε απ’ τις

πλημμύρες ή να δεχτούμε

τον παρακαμπτήριο» είπε. 

Τελικά αποφασίστηκε να πα-

ρακολουθηθεί στενά η προ-

τεινόμενη μελέτη και να ανα-

ζητηθεί εναλλακτική λύση,

που θα μειώσει τους περι-

βαλλοντικούς κινδύνους για

την πόλη.   

Παρακαμπτήριος αγωγός στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Στο μέσον ο Δ. Σ. του Ο. Λ. Ρ. Φ. Κονταξής. Αριστερά ο επικε-
φαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Α. Παυλίδης και δεξιά η τε-
χνική σύμβουλος του Ο. Λ. Ρ. 

ΡΑΦΗΝΑ Παγκόσμια 

Ημέρα Γης (22/4)

Με την ευκαιρία του εορτα-

σμού της Παγκόσμιας Ημέρας

της Γης ο ευρωβουλευτής της

ΝΔ  Γιάννης Γκλαβάκης έκανε

την ακόλουθη δήλωση: "Κάθε
χρόνο γιορτάζεται στις 22
Απριλίου σε ολόκληρο τον
κόσμο η Ημέρα της Γης με
σκοπό την κινητοποίηση τόσο
των κυβερνώντων όσο και
των πολιτών για την ανάδειξη
των ση-
μαντικό-
τερων
περιβαλ-
λοντικών
προβλη-
μάτων
που αντι-
μετωπί-
ζει ο
πλανήτης μας, όπως η υπερ-
θέρμανση, η ξηρασία, η ρύ-
πανση και η μείωση της βιο-
ποικιλότητας".
Η μέρα αυτή αν και έχει κα-

θιερωθεί από το 1970, η πρό-

οδος που έχει συντελεστεί

είναι μικρή αν αναλογιστούμε

την έκταση των προβλημά-

των. Τα τελευταία  30 χρόνια

έχουν καταστραφεί  τροπικά

δάση έκτασης ίσης με της

Ε.Ε. ενώ υπολογίζεται ότι κά-

θε τριάμισι χρόνια καταστρέ-

φεται δασική περιοχή έκτα-

σης ίσης περίπου με την επι-

φάνεια της Γαλλίας. 

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ

το 42% των αυτοχθόνων θη-

λαστικών, 43% των πτηνών,

45% των πεταλούδων, 30%

των αμφιβίων, 45% των ερπε-

τών και 52% των ψαριών του

γλυκού νερού κινδυνεύουν να

εκλείψουν στην 

Ευρώπη.

Αντίστοιχη είναι και η υπο-

βάθμιση του θαλάσσιου πλού-

του λόγω της υπεραλίευσης

και της μόλυνσης. Το 65%

των εμπορικών ιχθυαποθεμά-

των κινδυνεύουν με εξαφάνι-

ση λόγω της εντατικής αλι-

εία. Υπολογίζεται ότι στη Με-

σόγειο μόνο, έχουν διαρρεύ-

σει τα τελευταία 15 χρόνια

55.000 τόνοι πετρελαίου ρυ-

παίνοντας χιλιάδες χιλιόμε-

τρα ακτογραμμής. 

"Είναι γεγονός ότι πρέπει να
ξεπεράσουμε τη γη ως μια
στενή γεωγραφική έννοια και
να την αντιληφθούμε σαν το
κοινό μας σπίτι διότι είναι ο
χορηγός των αγαθών που
διασφαλίζουν την επιβίωση,
όχι μόνο των ανθρώπων, αλ-
λά και κάθε ζωντανού οργανι-
σμού", τόνισε ο Ελληνας ευ-

ρωβουλευτής. 

Είναι ανάγκη να ενισχυθεί το
αίσθημα ευθύνης μεταξύ των
πολιτών σε σχέση με το περι-
βάλλον, επεσήμανε ο Γ. Γκλα-

βάκης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κ.λ.π. Μηχανογραφικού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Εξοπλισμού Δήμου Βούλας 2008

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/νση Τ.Υ. & Π. Α.Μ.: 12(Λ-09)08

Τμήμα Μελετών & Έργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα Τ.Κ. 166 73

Πληρ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000 – 8011186852 - Fax: 210-9659208

e-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 73/07-04-2008 απόφαση της Δ.Ε. (Αρ.Διακ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κ.λ.π. μηχα-

νογραφικού εξοπλισμού Δήμου Βούλας 2008.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 29

Μαΐου του 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-

κασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν

ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργά-

σιμη ημέρα και έως της 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφο-

ρών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βού-

λας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέ-

σω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την

ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

46.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(2.300,00 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις

(3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα

213 2020000 – 801 11 86852. Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

αντί του ποσού των 10 € από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λε-

ωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00 έως 13:30) μέχρι και την Παρασκευή 23/05/2008.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Επικροτήθηκε η πρωτοβουλία του

Δήμου Μαρκοπούλου να διευρύνει

τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και

πέρα από την εύρεση εργασίας,

πραγματοποιώντας ημερίδα για τη

Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα, με

την άμεση ανταπόκριση των εμπλε-

κόμενων φορέων (ΟΑΕΔ, ΕΒΕΑ,

ΕΟΜΜΕΧ κλπ). Το Δήμο Μαρκοπού-

λου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Δαρεμάς λόγω ανει-

λημμένων υποχρεώσεων του Δη-

μάρχου Φώτη Μαγουλά. 

Στο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος

επεσήμανε ότι: «δεν μας λείπει η
τόλμη και η εργατικότητα, αλλά το
πλαίσιο της επιχειρηματικότητας
που ισχύει στη χώρα μας είναι προ-
βληματικό, αν όχι ανύπαρκτο. Ο
σύγχρονος επιχειρηματίας χρειάζε-
ται την οργάνωση, την τυποποίηση
και τη βοήθεια της πολιτείας.
Εμείς ως πρώτος βαθμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο αμεσότερος κρα-
τικός φορέας στους πολίτες και τις

ανάγκες τους, τολμάμε να κάνουμε
ένα ακόμη βήμα μπροστά, στην κα-
τεύθυνση της επιμόρφωσης, της
ενημέρωσης και γενικότερης οργά-
νωσης και συνεργασίας που απαι-
τείται για την αύξηση της νέας επι-
χειρηματικότητας. Αφορά ουσιαστι-
κά ένα μείζον κοινωνικοπολιτικό θέ-
μα, πέρα από κάθε είδους κομματι-
σμό».

Ο αντιπρόεδρος του Κέντρου Επι-

χείρησης και Καινοτομίας Δ. Καρα-

χάλιος, κατάθεσε δημόσια την πρό-

τασή του, για δημιουργία μιας θερ-

μοκοιτίδας επιχειρήσεων στην πε-

ριοχή του Μαρκόπουλου, αξιοποιώ-

ντας το σημαντικό πλεονέκτημα,

της άμεσης πρόσβασης από και

προς το αεροδρόμιο Αθηνών και το

κέντρο της πρωτεύουσας.  

Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο οικο-

νομολόγος Αντώνης Λιβιεράτος

από το Κέντρο Επιχείρησης και Και-

νοτομίας (Business & Innovation

Center of Attika), η Σύμβουλος

Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και Ψυχολόγος κα Άννα Πατεστή, ο

Εργασιακός Σύμβουλος στον ΟΑΕΔ

Παύλος Παυλιτζόγλου, ο Οικονομο-

λόγος  Βασίλειος Σιέμος από το

BIC Attika, οι οποίοι ανέλυσαν τις

δυνατότητες αλλά και τον τρόπο

για την επιχορήγηση παλαιών και

νέων επιχειρήσεων, μέσα από προ-

γράμματα που έχουν στόχο την αύ-

ξηση της επιχειρηματικότητας. 

“Σύγχρονη επιχειρηματικότητα” 

στο Μαρκόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Κέντρου Επιχείρη-
σης και Καινοτομίας Δ. Καραχάλιος
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Η Κομματική Οργάνωση

Αττικής κατά το πρώτο

τρίμηνο του 2008 ανέ-

πτυξε μία πολύμορφη

δραστηριότητα με στό-

χο την ευαισθητοποίη-

ση και τη δράση του

λαϊκού κινήματος και

της νεολαίας για την

προστασία της Πάρνη-

θας, για αντιπλημμυρι-

κά έργα στις πόλεις, για

δάσος λαϊκή περιουσία.

Η δραστηριότητα

αυτή περιλάμβανε συ-

γκεντρώσεις, συσκέ-

ψεις και περιοδείες σε

όλους τους όμορους

Δήμους της Πάρνηθας,

με ζωντανές πρωτοβου-

λίες όπως τουρνουά πο-

δοσφαίρου, μαθητική

συναυλία, περίπατος

στα καμένα, «αγωνιστι-

κά» Κούλουμα και επι-

στημονική ημερίδα στις

6/4 στο Δημαρχείο Με-

νιδίου.

Ανησυχώντας για τον

κίνδυνο νέων πυρκα-

γιών κατά την καλοκαι-

ρινή περίοδο, πήραμε

πρωτοβουλίες με ερώ-

τηση στη Βουλή, της

Γ.Γ. του Κόμματος Αλέ-

κας Παπαρήγα, στην

«Ώρα του Πρωθυπουρ-

γού» και περιοδεία του

Βουλευτή Αττικής Δή-

μου Κουμπούρη την Πα-

ρασκευή 18 Απριλίου

επικεφαλής αντιπροσω-

πείας του Κόμματος,

στο Δασαρχείο Πάρνη-

θας και στον Πυροσβε-

στικό Σταθμό στο Ολυ-

μπιακό Χωριό.

Η περιοδεία αυτή εί-

χε τη μορφή ενημέρω-

σης, ελέγχου αλλά και

πίεσης για την αναγκαι-

ότητα της προστασίας

του δάσους από τυχόν

νέες πυρκαγιές, αλλά

και από τα μεγάλα οικο-

νομικά συμφέροντα που

εποφθαλμιούν τα καλύ-

τερα κομμάτια του.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλλήνη, 29/3/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. 3664/07//4-2-2008 απόφαση του Νο-

μάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος) εγκρίθηκαν οι Περι-

βαλλοντικοί όροι για το ξενοδοχείο «BLAZER SUITES» τύπου επιπλωμέ-

νων διαμερισμάτων και δυναμικότητας 56 κλινών που βρίσκεται επί της

οδού Κ. Καραμανλή 1-3 στο Δήμο Βούλας.

Η μελέτη και η παραπάνω απόφαση βρίσκεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, όπου κάθε ενδια-

φερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών μελετών, πληροφορίες

και στοιχεία αυτών. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τεχνικό γραφείο αναλαμ-

βάνει την διαδικασία εγ-

γραφής ακινήτων στο

Εθνικό Κτηματολόγιο σε

ολόκληρη την Αττική.

Εξειδίκευση σε εκτός

σχεδίου περιοχές - χειρι-

σμός δασικών και ιδιοκτη-

σιακών θεμάτων. 

Αγγελος Βήχος
Πολιτικός μηχανικός

Συγγραφέας

Τηλ. 210 8956.509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μονόδρομος οι αγωνιστικές  διεκδικήσεις
των αιρετών εκπροσώπων του θεσμού, με-
τά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονο-
μίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα μετά από συνάντηση της
ΕΝΑΕ με τον Υπουργό Οικονομίας δεν κα-
λύφθηκαν οι πιστώσεις 435,85 εκ. ευρώ,
που διεκδικούσαν για να μπορούν να λει-
τουργήσουν και αφορούν: 
•  122,5 εκατ. € για τη συντήρηση του οδι-

κού δικτύου, αρμοδιότητα που   μετα-
φέρθηκε στην ΕΝΑΕ, χωρίς την απαι-
τούμενη μεταφορά των αντίστοιχων πό-
ρων, παραβιάζοντας κατάφωρα το άρ-
θρο 102 του Συντάγματος.

• 15,10 εκατ. €, για την κάλυψη της  πί-
στωσης που προέρχεται  από την αύξη-
ση των οδοιπορικών εξόδων των μηχα-
νικών

• 37,25 εκατ.€ για την κάλυψη λειτουργι-
κών δαπανών πρωτοβάθμιας και β΄θμιας
εκπαίδευσης.

•  90 εκατ. € που τους οφείλουν καθώς και
170 εκατ.€ για το 2008, για την μεταφο-
ρά μαθητών, 

Δεν κάλυψαν ούτε καν τη μείωση των πι-

στώσεων του 2008 του κρατικού προϋ-
πολογισμού προς τις Ν.Α.  σε σχέση με
αυτές του 2007, τονίζουν.

Λένε ότι το Υπουργείο δεν νοιάστηκε να
καλύψει: 

• Τη μείωση κατά 44 εκατ. € από το πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων για Νο-
μαρχιακά Έργα 

• Τη μείωση κατά 112 εκ. € από τη χρημα-
τοδότηση των Νομαρχιακών Έργων από
εθνικούς πόρους

• Την μείωση κατά 26 εκατ. € των επιχορη-
γήσεων από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό. 

Δε νοιάστηκε δηλαδή να   καλύψει τη μεί-
ωση των πιστώσεων ύψους 182 εκ. €
προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
σε σχέση με το 2007. 

Και συνεχίζουν:
«Ενώ η ίδια η κυβέρνηση είχε κοστολογή-
σει τις απαιτούμενες νέες πιστώσεις για
την λειτουργία των Νομαρχιών σε 773
εκατ. €, σήμερα με ένα εντελώς ευτελιστι-
κό τρόπο,  ανακοίνωσε ότι  θα μας κάνει τη
χάρη να μας δώσει συνολικά 70 εκατ. Ευρώ

για  το 2008 και 50 εκατ. Ευρώ για το 2009,
χωρίς μάλιστα να υπάρχει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα πότε θα εκταμιευτούν τα
ποσά.
Βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για τη διεκ-
δίκηση της αύξησης του ποσοστού της
απόδοσης του ΦΠΑ από 2% σε 4% με βάση
την ομόφωνη απόφαση του 12ου Τακτικού
Συνεδρίου της ΕΝΑΕ, ενώ  ξεχάστηκε και η
δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών για
έκτακτη επιχορήγηση των Νομαρχιών με
50 εκατ. Ευρώ για την πολιτική προστασία,
ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. 

Σημειώνουμε επίσης το γεγονός ότι ακόμα
δεν έχουν αποπληρωθεί οι υποχρεώσεις
του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ
για τις δαπάνες τουριστικής προβολής,
έτους 2007, προς τις Νομαρχίες, ενώ κατά
δήλωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου μόνο το 10% του οφειλόμενου πο-
σού θα καλυφθεί. Για δε το 2008 δεν έχουν
ακόμα διασφαλιστεί οι πιστώσεις για την
τουριστική προβολή των Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων. Κατά τα άλλα μιλούν για
αναβάθμιση της τουριστικής προβολής της
χώρας μας, χωρίς να υποστηρίζουν τις Νο-

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Ο εμπαιγμός σε όλο του το μεγαλείο!
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της
αγωνιστικής συσπείρωσης των αιρετών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ικανο-
ποίηση των δίκαιων αιτημάτων του θεσμού.
Γιατί μπροστά  σε αυτό το συστηματικό
«παιχνίδι» της απαξίωσης, δεν υπάρχει άλ-
λος δρόμος παρά ο δρόμος του αγώνα.
Εμείς καλούμε την πλειοψηφία της ΕΝΑΕ
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και
να πρωταγωνιστήσει σε αγωνιστικές κινη-
τοποιήσεις. 
Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι όχι μό-
νο δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια,
αλλά θα συνεχίσουμε την μάχη με κάθε
μορφή αγώνα όπως για παράδειγμα τη δια-
κοπή υλοποίησης κρατικών αρμοδιοτήτων,
λόγω έλλειψης πόρων. Γιατί  πλέον εκτός
από ζήτημα επιβίωσης είναι και ζήτημα
αξιοπρέπειας. 

Στις 18 Απριλίου πάνω από 22 Νομαρχίες
της χώρας, από τον Έβρο έως την Κρήτη
και από τα Δωδεκάνησα έως τη Δυτική Ελ-
λάδα, στείλαμε το μήνυμα. Καμία ανοχή
στην απαξίωση, στην αδιαλλαξία, στην

Άνθρακες ο θησαυρός
Παροχές… ψίχουλα στις Νομαρχίες από την κυβέρνηση και υποσχέσεις για το μέλλον

καταγγέλει το “Κίνημα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ”
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/4, ΠΕΜΠΤΗ 1 & ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5 

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  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτίριο,

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 ΚΥΡΙΑ για Ανθοπωλείο στη Βούλα. Προ-

τιμάται κάτοχος αυτοκινήτου. Τηλ. 210 8952.919

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, εδικό-

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υπο-

στήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΒΟΥΛΑ, ενοικιάζεται υπερυψωμένο ισόγειο

90τ.μ. σε τιρόφορη οικοδομή, φωτεινό διαμπερές,

με κήπο, βεράντες, σε ήσυχη περιοχή. 

Τηλ. 210 8953.066.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συνεδριάζει Τρίτη 29/4  6μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρίου συνεδριάζει την Τρίτη

29 Απριλίου στις 6μ.μ. με  13 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε:

1. Επικύρωση του αποτελέσματος της εφορευτικής επι-

τροπής και συγκρότησης ΤΟΣΥΝ.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματικής σύμβα-

σης μεταξύ της ΝΑΑΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής για

υλοποίηση του προγράμματος “Αττικός Πρωτέας”

5. Κάλυψη δαπάνης για συνεισφορά στην καλύτερη ορ-

γάνωση διημέρου εκδηλώσεων σε σχολεία Λαυρίου,

που θα πραγματοποιηθεί 14 & 15 Μαΐου.

6. Έκτακτη επιχορήγηση σχολείων για λειτουργικές δα-

πάνες.

8. Επιβολή ανταποδοτικού τέλους κατά την τέλεση Πολι-

τικών Γάμων.

9. Προγραμματισμός Προσλήψεων για το έτος 2008, με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για

την Πολιτική Προστασία.

11. Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Λαυρεωτικής

στο Διεθνή Σύνδεσμο «των πόλεων που Μαθαίνουν».

12. Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) του έργου: «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

παραλίας Θορικού».

13. Παράταση προθεσμίας του έργου «Ποδηλατόδρομος

αστικού τύπου Δήμου Λαυρεωτικής»



...για την υγειά μας

Χάρτα δικαιωμάτων Ασθενών
18η Απριλίου, Ευρωπαϊκή ημέρα αφιερωμένη στους ασθενείς
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“Μία από τις βασικές ελλείψεις κατά το πα-

ρελθόν ήταν η έλλειψη καταστατικού χάρτη

των δικαιωμάτων του πολίτη-ασθενούς και η

προστασία του”, τονίζει ο Νίκος Γιαννής, Κα-

θηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, σε άρθρο που

μας έστειλε, και συνεχίζει: “Οι ελλείψεις αυ-

τές γινόταν προσπάθεια να καλυφθούν μέσα

από κανονισμούς λειτουργίας προσωπικού

των Υπηρεσιών Υγείας και κυρίως των ιατρών.

Έτσι ο μεν ασθενής έθετε τους προβληματι-

σμούς του πάνω σε καίρια ζητήματα που τον

αφορούσαν, οι δε υπηρεσίες υγείας αδυνα-

τούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυ-

τά, λόγω έλλειψης ενός ειδικού νομικού πλαι-

σίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των

ασθενών, με αποτέλεσμα τις διαρκείς συ-

γκρούσεις και τριβές στο χώρο της Υγείας”. 

Με πρωτοβουλία μιας ιταλικής οργάνωσης

(Active Citizenship Network (ACN) που δρα στο

χώρο της Κοινωνίας Πολιτών και συνεργάζε-

ται με 100 περίπου Μη Κυβερνητικές Οργανώ-

σεις ανά την Ευρώπη, προωθήθηκε η ευαισθη-

τοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών, αλλά

και των φορέων υγείας μέσω της κατάστρω-

σης μιας «Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων

των Ασθενών», που συνέταξαν 16 οργανώ-

σεις. 

Υλοποιώντας πλέον το όραμα ενός ετήσιου

εορτασμού για τη διεύρυνση της προστασίας

των δικαιωμάτων που αφορούν στην υγεία

των πολιτών, η ACN εξειδικεύει το δικαίωμα

των πολιτών στην υγεία που εγγυάται το άρ-

θρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχεται

πράγματι σε όλους μια πλήρης προστασία και

όχι μια απλή γενική θεωρητική διακήρυξη.

Η ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετείχε φέ-

τος στον πανευρωπαϊκό εορτασμό αυτής της

ημέρας λαμβάνοντας μέρος δραστικά στην

πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια, έχοντας

αναλάβει την γνωστοποίηση αυτών των δικαι-

ωμάτων που πρέπει να απολαμβάνει ο ασθε-

νής, μέσω αφισών, φυλλαδίων και κονκάρδων

σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές

κλπ. 

Τα δικαιώματα αυτά καλύπτουν και το δημόσιο

και τον ιδιωτικό τομέα και κατοχυρώνονται σε

οποιοδήποτε πρόσωπο προσφεύγει σε παρο-

χέα φροντίδας υγείας/ιατρικό ίδρυμα και υπο-

χρεούνται να τα σέβονται όλοι. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα πιο ουσιαστι-

κά. 

1) Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας. Δικαιούται

ο ασθενής φροντίδα εντός εύλογου χρόνου

ανάλογα με τις ανάγκες και με ανθρώπινη

σχέση μεταξύ του ασθενούς και του παρέχο-

ντος φροντίδα υγεία. 

2) Δικαίωμα επιλογής και αλλαγής ιατρικού

ιδρύματος και υποχρέωση αυτού να παρέχουν

κάθε εύλογη διευκόλυνση για την άσκηση του

δικαιώματος επιλογής. 

- Δικαίωμα ενημέρωσης πριν την απόλυση ή

μεταφορά σε άλλο ίδρυμα.

3) Δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση κατά

την παροχή φροντίδας υγείας.

- Δικαίωμα ανακούφισης από πόνο και οδύνη

σύμφωνα με την διαθέσιμη επιστημονική γνώ-

ση και τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς ια-

τρικής δεοντολογίας εντός των πλαισίων του

νόμου και των νομίμων διαδικασιών.

- Δικαίωμα φροντίδας υγείας και σεβασμού

της αξιοπρέπειας του ασθενούς μέχρι το τελι-

κό στάδιο της ζωής του, εντός των πλαισίων

του νόμου και τον νομίμων διαδικασιών. 

4. Δικαίωμα σε ισότιμη παροχή φροντίδας

υγείας – Απαγόρευση δυσμενούς διάκρισης –

η φροντίδα υγείας προσφέρεται σε όλους ισό-

τιμα χωρίς δυσμενή διάκριση. 

5. Δικαίωμα σε επείγουσα παροχή φροντίδα

υγείας – επείγον περιστατικό ή κατάσταση σο-

βαρού κινδύνου. Ο παροχέας φροντίδας υπο-

χρεούται σε εξέταση και περίθαλψη το συντο-

μότερο δυνατό, κατά το μέγιστο βαθμό των ικα-

νοτήτων του ή των δυνατοτήτων του ιατρικού

ιδρύματος και σε παραπομπή σε κατάλληλο

τμήμα του ίδιου ή άλλου ιδρύματος όπου είναι

αναγκαίο και λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία

του ασθενούς αν υπάρχει επιλογή.

6. Δικαίωμα σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση

για τα δικαιώματα του ασθενούς, για υπηρε-

σίες υγείας και τρόπους καλύτερης αξιοποίη-

σής τους. 

- Δικαίωμα του ασθενούς να επιλέγει πρόσω-

πο το οποίο θα ενημερώνεται εκ μέρους του

και με όσο γίνεται καταληπτό τρόπο, με όσο

το δυνατόν λιγότερη τεχνική ορολογία. 

- Δικαίωμα σε δεύτερη ιατρική γνωμάτευση

και να εφοδιάζεται με αντίγραφο του ιατρικού

αρχείου του. 

- Δικαίωμα να λαμβάνει γραπτή έκθεση για τη

διάγνωση της θεραπευτικής αγωγής και τη κα-

τάσταση υγείας του κατά την απόλυσή του

από ιατρικό ίδρυμα. 

7. Εμπιστευτικότητα. Το μητρώο του ασθενούς

να είναι εμπιστευτικό ακόμα και μετά το θάνα-

τό του. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε ιατρικό

ίδρυμα, δεσμεύεται σε εμπιστευτικότητα.

8. Τήρηση ιατρικών αρχείων.

9. Δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στα ια-

τρικά αρχεία. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβα-

σης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες

που αφορούν τον ίδιο.

10. Δικαίωμα εκπροσώπησης. 

Πολλά από αυτά τα δικαιώματα θεωρούνται

ίσως αυτονόητα, στη πράξη όμως δυστυχώς

δεν τηρούνται. Από εδώ και στο εξής, σύμφω-

να και με το γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας

(απ’ όπου πήραμε και τα στοιχεία για τα δικαι-

ώματα των ασθενών) συστήθηκε αποτελεσμα-

τικός μηχανισμός παρακολούθησης της τήρη-

σης αυτών.  Ας το ελπίσουμε.

“Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την άσκηση του
επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των
ανθρώπων, που δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιη-

θεί, να σιωπήσω και να το τηρήσω μυστικό”.

Απόσπασμα από τον Όρκο του Ιπποκράτη   

Οι γιορτές του Πάσχα δεν πρέπει

να αποτελούν ένα διατροφικό γε-

γονός, αλλά μια ιδανική περίοδο να

δούμε φίλους, συγγενείς και φυσι-

κά να ζήσουμε τα έθιμα και να απο-

λαύσουμε τις πασχαλινές διατρο-

φικές προτάσεις. Ωστόσο, πρέπει

να έχουμε υπόψη μας ότι σε αυτή

την περίοδο παρατηρείται αυξημέ-

νη προσέλευση στα νοσοκομεία ει-

δικά από τη Κυριακή του Πάσχα με-

τά το γεύμα, καθώς και τη Δευτέρα.

Αυτή η αύξηση, προσεγγίζει ή και

ξεπερνά το 30% του μέσου όρου

προσελεύσεως κατά τη διάρκεια

του έτους.

Χαρακτηριστικό των εορτών είναι η

πολυφαγία (γεύματα πλούσια σε

θερμίδες, λιπαρά, ζάχαρη και αλά-

τι) και υπερβολική (κάποιες φορές)

κατανάλωση οινοπνεύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επι-

δείξουν άτομα που απείχαν από τις

ζωικές τροφές και προϊόντα αυτών

για κάποιες εβδομάδες [5-40 ημέ-

ρες] λόγω της νηστείας, οι ασθε-

νείς με βεβαρημένο ιστορικό και

υπό φαρμακευτική αγωγή, καθώς

και εκείνα τα άτομα που υποβάλλο-

νται σε ειδικές δίαιτες.

Τι πρέπει να προσέξουμε

στην διατροφή μας;

Μεγάλο Σάββατο

Το αυγό είναι πλούσιο σε ζωική

πρωτεΐνη, λίπος και χοληστερίνη.

Επειδή θα καταναλώσουμε αυτές

τις ημέρες και άλλες τροφές που

είναι πλούσιες σε αυτά τα συστατι-

κά, πρέπει να υπάρξει μέτρο στην

κατανάλωση του. Η μαγειρίτσα

προετοιμάζει κατάλληλα τον οργα-

νισμό μας να δεχτεί το κρέας και τα

προϊόντα του, μετά από ένα μεγά-

λο χρονικό διάστημα αποχής. Τα

συστατικά της είναι εντόσθια και

συκωταριά, φρέσκα κρεμμύδια, ρύ-

ζι, αυγά, άνηθο και ελαιόλαδο, ενώ

αποδίδει γύρω στις 580 θερμίδες

και είναι πλούσια σε χοληστερόλη,

γι΄ αυτό ενδείκνυται η αντικατά-

σταση του αυγού με το ασπράδι,

γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο πε-

ρίπου 210 mg χοληστερίνης ανά

κρόκο.

Κυριακή του Πάσχα

Στο κύριο γεύμα σας δεν πρέπει να

λείπει η σαλάτα που βοηθά στον

γρήγορο κορεσμό του στομάχου,

αποφεύγοντας έτσι την υπερκατα-

νάλωση του κρέατος. Επίσης τα λα-

χανικά είναι πλούσια σε κάλιο που

είναι ανταγωνιστής του νατρίου

[πλούσια πηγή το κρέας], διατηρώ-

ντας την ηλεκτρολυτική ισορροπία.

Επιπρόσθετα, τα λαχανικά είναι πο-

λύ καλές πηγές αντιοξειδωτικών

ουσιών και τέλος είναι πλούσια σε

φυτικές ίνες, συμβάλλοντας στην

καλή λειτουργία του εντέρου και

στη δυσαπορρόφηση της διαιτητι-

κής χοληστερόλης.

Συνδυάστε το γεύμα σας με ρύζι,

μακαρόνια ή ψωμί ολικής άλεσης.

Με αυτό τον τρόπο θα χορτάσετε

νωρίτερα και θα αποφευχθεί η

υπερβολική κρεατοφαγία. 

Προτιμήστε το κατσίκι από αρνί,

διότι έχει λιγότερα κορεσμένα λι-

παρά, αν και είναι πιο σκληρό. Το

αρνάκι γάλακτος [2 μηνών έως 1

χρόνου] είναι πιο πλούσιο σε λιπα-

ρά. Τα πιο άπαχα μέρη του ζώου εί-

ναι το μπούτι και η σέλα.

Χρησιμοποιήστε τη ρίγανη στην

Παρασκευή του κρέατος, καθώς

μειώνει την παραγωγή των επικίν-

δυνων ουσιών, που παράγονται στο

κρέας και σχετίζονται με την καρκι-

νογένεση. 

Το βραδινό είναι καλό να είναι ελα-

φρύ για να μην επιβαρύνουμε ακό-

μη περισσότερο την λειτουργία του

πεπτικού μας συστήματος. 

Δευτέρα του Πάσχα

Τη Δευτέρα του Πάσχα, οι περισσό-

τεροι καταναλώνουν τα περισσεύ-

ματα του πασχαλινού τραπεζιού.

Καλό είναι να ακολουθηθεί μια δια-

τροφή με πολλά λαχανικά και λίγο

κρέας, γαλακτοκομικά χαμηλά σε

λιπαρά, φρούτα και ψωμί ολικής

άλεσης. Λόγω όμως της επιφόρτι-

σης του οργανισμού με πολλές

θερμίδες και λιπαρά από την προη-

γούμενη μέρα, πρέπει να είμαστε

ιδιαίτερα προσεχτικοί με τις ποσό-

τητες. Οπότε τα μικρά και συχνά

γεύματα που είναι και πιο εύπεπτα

αποτελούν την διατροφική απάντη-

ση γι΄ αυτή την ημέρα.

Πασχαλινό τραπέζι χωρίς προβλήματα
γράφουν οι Παπανικήτας Αναστάσιος, Ειδικός Παθολόγος

Παπαχρήστος Παρασκευάς, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
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Ανοιγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών

του Ευξείνου Πόντου έχει κάνει η χώρα

μας, που την προωθεί το τελευταίο εξάμη-

νο στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομι-

κής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

(ΟΣΕΠ).

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών  Πέτρος Δού-

κας μιλώντας στις εργασίες της 18ης Συ-

νόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερι-

κών των κρατών-μελών του ΟΣΕΠ, (στο

Κίεβο) χαιρέτισε το γεγονός ότι η  Σύνοδος

απεδέχθη πρόταση του Πρωθυπουργού

Κώστα Καραμανλή στην Κωνσταντινούπο-

λη (στη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυ-

βερνήσεων στις 25/6/2007), σύμφωνα με

την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει να χρη-

ματοδοτήσει το Ελληνικό Αναπτυξιακό Τα-

μείο ΟΣΕΠ με δύο εκατομμύρια ευρώ για

την περίοδο 2008-2011.

Στόχος της πρότασης ήταν η υποστήριξη

μικρών έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα

στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πό-

ντου στους τομείς των μεταφορών, των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του περι-

βάλλοντος, της επιχειρηματικής συνεργα-

σίας, της διευκόλυνσης του εμπορίου, του

τουρισμού και του πολιτισμού. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών  Π. Δούκας τό-

νισε τη σπουδαιότητα κατασκευής  του

Οδικού Δακτυλίου γύρω από τον Εύξεινο

Πόντο και την επέκταση των Θαλάσσιων

Λεωφόρων στις χώρες του ΟΣΕΠ που θα

δώσουν νέα ώθηση στις μεταφορές και

στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρα-

τών-μελών. Στην κατεύθυνση αυτή ζήτησε

την ενεργοποίηση της Τράπεζας του Εύξει-

νου Πόντου, ώστε να χρηματοδοτηθούν

έργα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη

της περιοχής. 

Ως παράδειγμα ανέφερε τη δυνατότητα

χρηματοδότησης της ναυτιλιακής σύνδε-

σης του λιμένα της Οδησσού με τον Πει-

ραιά αλλά και άλλους προορισμούς.

Ο Π. Δούκας ζήτησε επίσης την προώθηση

των πρωτοβουλιών, ώστε να υλοποιηθεί το

ζωτικής σημασίας πρόγραμμα κατασκευής

του Οδικού Δακτυλίου των χωρών της

Μαύρης Θάλασσας αλλά και της διασύνδε-

σης των λιμένων. Παράλληλα θα πρέπει να

σημειωθεί ότι ευοδώθηκαν και οι προσπά-

θειες της ελληνικής αντιπροσωπείας όσον

αφορά την υιοθέτηση του προϋπολογισμού

του ΟΣΕΠ για το 2009 για πρώτη φορά σε

ευρώ και στη βάση αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων. 

18Η ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕΠ
Θετικά τα αποτελέσματα της Συνόδου, επισημαίνει ο Υφ. Εξωτερικών Πέτρος Δούκας

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δούκας στο περιθώριο των εργασιών είχε συναντήσεις με τον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Νομαρχιακό συμβούλιο πραγμα-

τοποιήθηκε την περασμένη Δευ-

τέρα (21 Απριλίου), με νομαρχεύ-

οντα τον Αντινομάρχη Χαρ. Δα-

μάσκο, αφού ο Νομάρχης Λεων.

Κουρής, απουσίαζε.

Ο Χαρ. Δαμάσκος επέδειξε ετοι-

μότητα σε όλα τα θέματα που συ-

ζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Οχι

μόνο στα ορισμένα αλλά και σε

εκείνα που ετέθησαν προ ημερη-

σίας διάταξης. Ο Αντινομάρχης

απάντησε δείχνοντας ότι κατείχε

το κάθε θέμα που εσυζητείτο.

Κράτησε χαμηλούς τόνους και

έδειξε ότι μπορεί θαυμάσια να

σταθεί στο ρόλο του Νομάρχη.

Αφού πήρε παρουσίες οι γραμμα-

τέας του Ν.Σ. Αγγελική Γκιόκα, η

πρόεδρος Μαρία Κατσιμίχα έδω-

σε το λόγο στον Χαρ. Δαμάσκο, ο

οποίος λόγω της ημέρας (21η

Απριλίου) έκανε μία διαπίστωση

λέγοντας: “Είμαστε ευτυχείς όλοι
σήμερα γιατί 41 χρόνια μετά, όχι
εύκολα, αλλά με επίπονες, σοβα-
ρές αλλά και ομόθυμες προσπά-
θειες όλων των πολιτικών κομμά-
των και των πολιτικών παραγό-
ντων της χώρας απολαμβάνουν
ένα ισχυρό δημοκρατικό πολίτευ-
μα το οποίο μόνο επετειακά στέ-

κεται απέναντι στις μαύρες αυτές
σελίδες της ιστορίας. 
Και δεν κινδυνεύει ούτε από
εκτροπές ούτε από παρεγγλίσεις,
ούτε από οτιδήποτε άλλο μπορεί
να φιμώσει την ελεύθερη έκφρα-
ση και τη λαϊκή βούληση. Νομίζω
ότι όλοι το έχουομε κερδίσει αυ-
τό και όλοι πρέει να είμαστε υπε-
ρήφανοι γι’ αυτό».
Για το ίδιο θέμα μίλησε και ο Ιπ.

Κοκκινόπουλος, ο οποίος τόνισε

ότι δεν έχουν λυθεί αυτά για τα

οποία αγωνίστηκε ο λαός τότε·

εξακολουθεί να υπάρχει ο αμερι-

κανικός παράγοντας. 

Ζήτησε δε να αποτίσουν φόρο τι-

μής σε όλα τα θύματα  της δικτα-

τορίας, που υπήρξαν από όλες τις

παρατάξεις, με ενός λεπτού σιγή.

Ο Κ. Πολυχρονίου, χωρίς να πάρει

το λόγο, συμφώνησε σ’ αυτά που

ακούστηκαν, αλλά διαφώνησε με την

απότιση φόρου τιμής με ενός λεπτού

σιγή!! Το θεώρησε, ίσως, περιττό!!

Ευτυχώς η πρόεδρος Μαρία Κα-

τσιμίχα τον προσπέρασε και ζή-

τησε από το σώμα να τηρήσουν

ενός λεπτού σιγή, όπως και έγινε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν

και πολλοί άλλοι νομαρχικοί σύμ-

βουλοι (Στεργίου, Στεφανίδης,

Μπαλής).

Ο Αντ. Γάκης προ ημερησίας ζή-

τησε άμεση παρέμβαση πάνω

στην παραλιακή λεωφόρο από

Βούλα μέχρι Σούνιο, γιατί γίνο-

νται πολλά τροχαία ατυχήματα

και χρειάζεται μιάμιση ώρα για να

φτάσει κανείς στο Νοσοκομείο,

ιδιαίτερα αν δεν εφημερεύει το

Ασκληπιείο.

Ο Παντελής Ασπραδάκης, ζήτη-

σε να παρθούν μέτρα για την πε-

ρίδιο που θα σταματήσουν τα μέ-

σα σταθερής τροχιάς (metro, προ-

αστιακός) για να εξυπηρετούνται

οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.

Ο Νίκος Στεφανίδης επανήλθε με

το πρόβλημα της βιομηχανίας ΕΛ-

ΒΙΣΚΟ στο Πικέρμι.  Ενημέρωσε

ότι μετά την παρέμβαση της Νο-

μαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργα-

σίας στο Ν.Σ. (είχαμε γράψει γι’

αυτό), σταμάτησαν οι παράνομες

προεκτάσεις των εγκαταστάσεων

της εταιρίας ELBISCO Α.Ε.Β.Ε. 

Δήλωσε ότι η κίνηση του Νομάρ-

χη να διατάξει  ΕΔΕ (Ενορκη Δι-

οικητική Εξέταση), “ήταν αφορμή
για να μη συζητηθεί το θέμα στη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο
και αυτό γιατί θα αναδεικνύονταν
οι ευθύνες χρόνων στη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών πολεοδομίας
της Νομαρχίας”. 

Σ.Σ.: Με την ΕΛΒΙΣΚΟ θα ασχολη-

θούμε ιδιαίτερα σε προσεχές

φύλλο, γιατί χρήζει παρακολού-

θησης.

Για το θέμα Σουφλιά που ετέθη,

δήλωσε ο Χαρ. Δαμάσκος ότι ο

Νομάρχης έχει καλέσει τους ελε-

γκτές Δημόσιας Διοίκησης για να

ξεκαθαρίσει η υπόθεση. “Είναι μία
κίνηση που τουλάχιστον τη Νο-
μαρχία την κάνει υπερήφανη”, δή-

λωσε ο Αντινομάρχης.

Αννα Μπουζιάνη

Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο
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«Χρυσός» ο Φουρλής
στο Arezzo

Με σημαντικές επιτυχίες για τα Ελληνι-

κά χρώματα ολοκληρώθηκε την περα-

σμένη Κυριακή ο διεθνής αγώνας υπερ-

πήδησης εμποδίων, Toscana Tour, στο

Arezzo της Ιταλίας. 

Πολύ καλές εμφανίσεις την τελευταία εβδομά-

δα των αγώνων, 18 – 20 Απριλίου, πραγματο-

ποίησαν τρεις Έλληνες ιππείς, ο Αλέξανδρος

Φουρλής, η Hannah Μυτιληναίου και η Δανάη

Τσάτσου. 

Ο Αλέξανδρος Φουρλής μαζί με την φοράδα

του Riandra αναδείχθηκαν «χρυσοί» νικητές

του αγωνίσματος ύψους 1.45μ. με άπταιστη

διαδρομή και τον γρηγορότερο χρόνο 65,53,

στο οποίο πήραν μέρος συνολικά 38 ιππείς και

αμαζόνες από όλο τον κόσμο. Ο ίδιος αθλητής,

αλλά με το άλλο άλογο του, την Cappucino Z,

κατέλαβε την 5η θέση στο αγώνισμα Grand Prix

ύψους 1.45μ. του Silver Tour με διπλή άπταιστη

διαδρομή και χρόνο 38,78. 

Η Δανάη Τσάτσου και ο Roble Z σε αγώνισμα

ύψους 1.40μ. πήραν την 5η θέση με επίσης δι-

πλή άπταιστη και χρόνο 43,95, ενώ η Hannah

Μυτιληναίου και ο Marlon κατέλαβαν την 6η θέ-

ση σε αγώνισμα επίσης ύψους 1.40μ. με άπται-

στη διαδρομή στο μπαράζ και χρόνο 43,39.

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Μια ακόμη ξεχωριστή επιτυχία για τις ακαδημίες του βόλλευ του Αθλητικού Οργανισμού

του Δήμου Σπάτων, προστέθηκε το Σάββατο 19 Απριλίου στο ενεργητικό του Αθλητικού

φορέα.

Την 2η θέση ανάμεσα σε 60 ομάδες κατέκτησε η ομάδα πετοσφαίρισης του Αθλητικού

Οργανισμού του Δήμου Σπάτων  στην 17η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΛΛΕΥ, που

οργάνωσε ο Αθλητικός Οργανισμός του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

Με υπεύθυνη προπονήτρια την κα Κατερίνα Γαλατιανού η ομάδα του Αθλητικού Οργανι-

σμού του Δήμου Σπάτων έφθασε στον τελικό της διοργάνωσης αλλά ηττήθηκε από την

φιλοξενούμενη ομάδα της Ν. ΙΩΝΙΑΣ και κατέκτησε την 2η θέση στο Τουρνουά.

17η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

ΚαθήμενοΙ εξ αριστερών:

Παπαγιανακού Αιμιλία 89/Λ

Κολιαβασίλη Σοφία 84/Δ

Σταύρου Μαρία 84/Π

Αμπαζή Άννα 90/Α

Σουλιώτη Ευαγγελία 89/Δ

Όρθιος εξ αριστερών:

Γεωργιάδης Ιάκωβος Έφορος

Αμαργιανάκης Σωτήρης Προπονητής

Χαμρά Σταματούλα 80/Κ

Τσάκωνα Δήμητρα 89/Α

Μεθενίτη Καλλιόπη 81/Κ

Σιμεωνίδη Δήμητρα 92/Α/Δ

Μωραστίδου Μάντια 92/Α

Γεωργιάδου Αναστασία 91/Κ

Το σύνολο αποτελούν ακόμη και οι:

Εξακουστίδου Αγγελική 91/Π

Σκαλκογιάννη Ναταλία 93/Π

Δουλγεράκη Στέλλα 93/Α

Στούμπου Αναστασία 90/Κ

Βαδάση Έφη

Αρβανιτάκου Στέλλα Ιατρός

Συναντήσεις γυναικείου βόλλεϋ

Η Ομάδα του “Αναγυρούντα” ΒΑΡΗΣ

στην Α’ Κατηγορία Γυναικών
Η Γυναικεία Ομάδα Βόλλεϋ του Α.Ο.Βάρης « Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ» τερμάτισε 2η στο Πρωτάθλημα

Β’Κατηγορίας Γυναικών κατά την Αγωνιστική Περίοδο 2007-2008 και πέτυχε την άνοδο της στην Α’

Κατηγορία Γυναικών. Η Γυναικεία Ομάδα απαρτίζεται από τα κορίτσια της φωτογραφίας, όπως ση-

μειώνουμε παρακάτω αλλά και κάποια που λείπουν και επίσης σημειώνουμε.  

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για

θέματα Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, δίνονται τακτικές

επιχορηγήσεις σε αθλητικές Ομοσπονδίες και Κέντρα,

όπως παρακάτω: 
– 9.855.000€, ως 2η δόση της τακτικής επιχορήγησης του 2008, στις

Αθλητικές Ομοσπονδίες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 1.720.000€, Ε.Ο.Κ. 1.200.000€,

Ε.Ο.ΠΕ. 860.000€, Ο.Χ.Ε. 560.000€, Κ.Ο.Ε.460.000€,

Ε.Ο.Φ.Π.460.000€, Ε.Γ.Ο. 440.000€, Ε.Ι.Ο. 370.000€, Ε.Ο.Ποδηλασίας

360.000€, Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. 270.000€, ΕΛ.Ο.Τ. 260.000€, Ε.Φ.Ο.Α.

230.000€, ΣΚ.Ο.Ε. 230.000€,  Ε.Ο. Τζούντο 210.000€, Ε.Ο. Κανόε Κα-

γιάκ 210.000€, Ε.Ο.Ξ. 160.000€, Ε.Σ.Ο. 120.000€, Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ

370.000€. 

– 4.357.000€, στα Εθνικά Γυμναστήρια, ως 2η δόση της τακτικής επι-

χορήγησης του 2008:

Ενδεικτικά: Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά 840.000€, Εθνικό Ναυταθλητικό Κέ-

ντρο Θεσσαλονίκης 400.000€,  Ε.Α.Κ. Λάρισας 300.000 €, Παμπελο-

ποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών 292.000€, Εθνικό Στάδιο

Καυτανζόγλειο 292.000€, Ε.Α.Κ. Χανίων 280.000€,  Ε.Α.Κ. Ηρακλείου

220.000€,  Ε.Γ. Μίκρας 220.000€, Κ.Ε. Ιππασίας 218.000€, Εθνικό

Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» 200.000€, Εθνικό

Στάδιο «Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο» 200.000€, Ε. Αθλητικό και

Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων 150.000€. 

– Έναντι της τακτικής επιχορήγησης, επίσης δίδονται: 

– 4.420.000€, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) και 

– 1.600.000 € στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.). 

4ος αγώνας πρωταθλήματος

υπερπήδησης εμποδίων

Μεγάλη εμφάνιση

του Λινάρδου

Με τον Αυγερινό Λινάρδο να πραγματο-

ποιεί μεγάλη εμφάνιση και τη μοναδική

άπταιστη διαδρομή στην σημαντικότερη

Κατηγορία Α Ενηλίκων ύψους 1.40μ.,

ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 4ος αγώνας

πρωταθλήματος στην υπερπήδηση εμπο-

δίων. Ο ιππέας του Ιππικού Ομίλου Αυλώ-

νας, με το άλογό του  R Tyson, ήταν ο μο-

ναδικός με 0 βαθμούς, γεγονός που του

χάρισε και την 1η θέση. 

Στην Κατηγορία Εφήβων ύψους 1.30μ.

ήταν η σειρά της Χριστίνα Δημητρακο-

πούλου να αναδειχθεί νικήτρια μετά από

αγώνα διαβάθμισης μεταξύ τεσσάρων

αμαζόνων. Η αμαζόνα του ΙΚΕΜ με τον

Pacco Rabbane είχε 4 βαθμούς ποινής και

τον καλύτερο χρόνο στο μπαράζ, 39,44. 

Στην Κατηγορία Παίδων ύψους 1.20μ.

πρωταγωνίστησε η Θεοφανώ Κατσανού-

λα με τον Freygraf, (από τη Θεσσαλονίκη,

ΙΟΠΑΝ), που είχε τη μοναδική άπταιστη

διαδρομή στο μπαράζ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ
Ο αγώνας μεταξύ των

ομάδων ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.

ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΟΥ κατακυρώνε-

ται με σκορ 3-0 υπέρ της

ομάδας του σωματείου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ

διότι η ομάδα του ΑΜΦΙΑ-

ΡΑΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ δεν

προσήλθε να αγωνιστεί. 

Επιπλέον η ομάδα του

ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

τιμωρείται με αφαίρεση 3

βαθμών από το βαθμολο-

γικό πίνακα.

Η ΕΠΣΑΝΑ ενημερώνει
ότι τα γραφεία της θα πα-
ραμείνουν κλειστά μέχρι
Τρίτη 29/4 λόγω αργίας
και αδειών του προσωπι-
κού.

ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ




