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Ηττήθηκε η Βουλιαγμένη
Σελίδα 19 Δεντροφύτευση στο Μ. Καβούρι

Πασχάλλιον μήνυμα του
Μητροπολίτη Γλυφάδας

Σελίδα 8

«Παράλληλος εκκλησιασμός»
γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Άνοιξε η 22η γιορτή λουλουδιών στη

παραλία της Βάρκιζας γεμίζοντάς την

ανοιξιάτικα χρώματα και ευωδιές με

τα 2.000 είδη φυτών που εκθέτονται. 

Την οργάνωση έχει αναλάβει ο Δήμος

Βάρης και ο Συνεταιρισμός Φυτωριού-

χων Αττικής ο οποίος, όπως δηλώνει,

αντιπροσωπεύει το 80-90% των καλ-

λωπιστικών φυτών που παράγονται

στην Αττική και διαθέτει το σύνολο

των ειδών που καλλιεργούνται σε όλη

την Ελλάδα. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Κα-

πετανέας, καλωσόρισε τους παρευρι-

σκόμενους και μίλησε σύντομα για

την σημασία της έκθεσης, αλλά και

για την παραλία της Βάρκιζας, για την

οποία όλοι πρέπει να βοηθήσουμε,

όπως είπε, να περιέλθει ξανά στα χέ-

ρια του Δήμου. Το λόγο πήρε ο Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος,

Συνέχεια στη σελ.11

“Το καμένο χώμα βγάζει / έτσι και πέσει μια βροχή / τα ωραιότερα λουλούδια που ‘χεις δει”.
Πόσο αληθινός είναι ο στίχος του τραγουδιού το δείχνει ξεκάθαρα η φωτογραφία μας. Το καμένο βουνό ζω-

ντάνεψε κι έγινε πλουμιστό χαλί από τα λουλούδια που έδωσε η γη με την πρώτη βροχή.

Μύρισε Άνοιξη στη Βάρκιζα!!

Σελ. 11

Μ’ ανοιχτά πανιά

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
από το Ναυτικό 

Ομιλο Κατοίκων 

Βουλιαγμένης 

(ΝΟΚΒ)

Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης (ΝΟΚΒ) σε

συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ομιλο Ιστιοπλοΐας ανοι-

χτής θαλάσσης οργάνωσαν και πραγματοποίησαν το 4ο

Κύπελλο Πρωτομαγιάς τις πρωινές ώρες της 1ης Μάη με

πορεία από Βούλα μέχρι τον κόλπο της Λουμπάρδας και

επιστροφή.
Συνέχεια στη σελ. 2

“Γεωγραφικός

προσδιορισμός»
ΔΕΝ είναι το «Νέα»

“Πέρα”, “δώθε”, “άνω, κάτω” ή “βόρεια”, 

είναι τοπικοί προσδιορισμοί

στερούμενοι όμως υποκειμένου

Αναφορά στη θέση της Κυβέρνησης και

των περισσοτέρων κομμάτων στο θέμα

της ονομασίας του κράτους των Σκο-

πίων, με ευκαιρία άρθρο της Υπουργού

Εξωτερικών Ντόρας Μπακογιάννη,

στην εφημερίδα “The Washington

Times”.
Έχει τονιστεί κατά κόρον, ρητά και κατη-

γορηματικά, σ’ όλους τους τόνους και

απ’ όλους τους επίσημους αρμόδιους,

«απ’ όλα τα κόμματα – πλην του

Λ.Α.Ο.Σ. – ότι η Ελλάς, αφού έκανε όλες τις καλοπροαί-

ρετες υποχωρήσεις, είναι διατεθειμένη να δεχθεί στο

θέμα της ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ. «μια κοινά αποδεκτή
λύση… μια σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό που θα ισχύει έναντι όλων»1. Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Η Διεθνής του Σιωνισμού 
του Γρηγόρη Ρώντα Σελ. 7

2ο φεστιβάλ ελιάς και 
ελαιολάδου Σελ. 6

Η ολυμπιακή φλόγα ταξιδεύει 

Σελ. 12

Αναδάσωση στη Βουλιαγμένη 
Σελ. 11

Θεμελίωση Δημοτικού Σχολείου

στην Αγία Μαρίνα Σελ. 13

“Κορωπί το σπίτι μας
Υμηττός η ταυτότητά μας” Σελ. 13

Η βαμβακίαση στα πεύκα 
αντιμετωπίζεται Σελ. 14

Αγέλες σκύλων 
επιτίθενται Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ“Γεωγραφικός προσδιορισμός»
Δεν είναι το «Νέα»

Απονομή καλλιτεχνικών βραβείων

Σελ. 10

Συνέχεια από τη σελ. 1

Έντονα ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, ότι θα αποδεχόμασταν,

ίσως, τη σύνθετη ονομασία «Νέα Μακεδονία», που υποδηλώνει

«κάτι το νέο», «κάτι το διαφορετικό» και άλλα τέτοια πονηρά, ή

κουτοπόνηρα.

Πρώτα – πρώτα το «νέα» δεν καθορίζει «γεωγραφικό προσδιορι-

σμό». Είναι χρονικός προσδιορισμός. 

Δεύτερον: Για να υπάρχει κάτι “νέο”, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι “πα-

λιό”, από το οποίο προήλθε. Όπως η «Νέα Υόρκη» από την Υόρκη

της Αγγλίας, η «Νέα Ιωνία» από την αρχαία ελληνική Ιωνία. Στην

πρώτη περίπτωση έχουμε εκούσιους μετανάστες Εγγλέζους. Στην

δεύτερη περίπτωση έχουμε διωγμένους βίαια Έλληνες πρόσφυ-

γες. Στην περίπτωση των Σκοπίων – της πρώην Βαρντάρσκα της

Νοτιοσλαβίας – τι έχουμε; Αυτά που λένε, γράφουν, διδάσκουν και

προπαγανδίζουν, δεκαετίες τώρα, οι Σκοπιανοί, ότι «κατέχουμε» -

διότι «καταλάβαμε» στρατιωτικά στους πολέμους του ’12-13 τη

«Μακεδονία του Αιγαίου»;

Στην πολιτική – και στην πολιτική – πρέπει να έχουμε το θάρρος ν’

αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Λάθη που οφείλονται πολλές φορές

σε λάθος εκτιμήσεις, σε ελλιπή πληροφόρηση, ακόμη και άγνοια.

Ο επιφανής Άγγλος και Ευρωπαίος διπλωμάτης R. Cooper ανα-

γνωρίζει ότι ο πόλεμος στο Σουέζ, στην Αλγερία, στο Βιετνάμ

«ήταν ένα λάθος»2.

Ο γνωστός πρ. Υπουργός Αμύνης των ΗΠΑ R. Maknamara ανα-

γνωρίζει μια σειρά λαθών στον πόλεμο του Βιετνάμ3. Λαθών πολι-

τικής εκτίμησης. Ιστορικής, κοινωνικής και εθνολογικής γνώσης

και αποτίμησης. Τα λάθη, δυστυχώς, επαναλαμβάνονται στη γει-

τονιά μας.

Κι αφού μιλάμε για λάθη, κάνοντας την αυτοκριτική μου, ν’ ανα-

γνωρίσω και δικό μου πρόσφατο λάθος που έκανα σε σχετικό άρ-

θρο μου όταν έγραφα: «…θα πρότεινα την ονομασία Vardarska

Makedonia (Μακεδονία του Βαρδάρη) ή οτιδήποτε παρόμοιο, που

θα υποδηλώνει τη γεωγραφική έννοια του τμήματος αυτού της

Μακεδονίας4».

Λάθος στο οποίο παρασύρθηκα από τη γενική πεποίθηση ότι ο γε-

ωγραφικός όρος “Μακεδονία” είναι δεδομένος και καταλαμβάνει

την ελληνική περιφέρεια της Μακεδονίας, τη “Μακεδονία” της π.

Γ.Δ.Μ. και τη “Μακεδονία” του Πυρήν (της Βουλγαρίας). Λάθος!

Είναι λάθος της διεθνούς διπλωματίας, σκόπιμο ή μη, να γίνεται

αποδεκτή η διοικητική διαίρεση στο σημείο αυτό, της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας όπου βρίσκονταν δυο βιλαέτια (της Θεσσαλονίκης

και του Μοναστηρίου), τα οποία μάλιστα, ΔΕΝ ονομάζονταν από

τους Τούρκους “Μακεδονία”.

Ο χώρος αυτός των δύο οθωμανικών βιλαετίων απελευθερώθηκε

από τους συμμαχικούς στρατούς των Ελλήνων, των Σέρβων και

των Βουλγάρων στον πόλεμο του 1912-13 και οριοθετήθηκαν τα

σύνορα, με βάση τη συνθήκη που είχαν προσυμφωνήσει αρχικά οι

Σέρβοι και οι Βούλγαροι και, μετά τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο,

μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, καθώς και της ελληνοτουρκικής

Συνθήκης των Αθηνών.

Βέβαια, τότε που σχηματίζονταν και ανακαθορίζονταν τα βαλκανι-

κά κράτη, δεν φαίνονταν και δεν αναφέρονταν πουθενά οι Σκο-

πιανοί ή “Μακεδόνες”, και όποια διαφορά είχε αναφανεί ήταν με-

ταξύ Σέρβων και Βουλγάρων. Τα δε Σκόπια ή Βαρδάρσκα ήταν “νέα

κτήση” της Σερβίας. Σημειωτέον ότι τα Σκόπια ήταν και η αρχική

πρωτεύουσα των Σέρβων.

Ορισμένος γεωγραφικός όρος “Μακεδονία”, εξ’ όσων γνωρίζω,

δεν υπάρχει, ούτε αναφέρεται σε κάποια συνθήκη. Η Μακεδονία,

στη διαδρομή της ιστορίας υπήρξε πολύ «ελαστική» από πλευράς

γεωγραφικών ορίων. Άλλης έκτασης, θέσεως και ορίων ήταν στην

αρχαιότητα, την εποχή του Φιλίππου του Β΄, άλλη επί Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας, άλλη επί Βυζαντίου και άλλη επί Οθωμανών. 

Αν λοιπόν μιλάμε για «γεωγραφικό» όρο της Μακεδονίας αυτός εί-

ναι της Ελληνικής Μακεδονίας – που ταυτίζεται περίπου με την

αρχαία – κι ένα τμήμα της μικρό, μέχρι το «Μοναστήριο» περίπου,

στα όρια της Βαρδάρσκας. Το όνομα και η ιστορία της είναι πασι-

φανώς ελληνικά, άρα και γεωγραφικά «η Μακεδονία είναι μία και

είναι Ελληνική».

Δεν δικαιούται επομένως κανένας πλην της Ελλάδας να χρησιμο-

ποιήσει αυτόν τον όρο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

Και τα λέω αυτά, γιατί η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακο-

γιάννη στο εύστοχο, κατά τα άλλα, άρθρο της στην “W.T.”5 γρά-

φει: «Ο όρος «Μακεδονία» περιγράφει μια ευρύτερη γεωγραφική

περιοχή, της οποίας μόνο ένα μέρος ανήκει στην ΠΓΔΜ». Η Fyrom

κατέχει ένα 10% της Αρχαίας Μακεδονίας. Γιατί λοιπόν πρέπει να

λάβουμε ως βάση τα Οθωμανικά βιλαέτια που δεν λέγονταν “Μα-

κεδονία”. 

Με βάση αυτά, θα πρέπει να επανακαθοριστεί η βάση διαπραγμά-

τευσης. Δεν υποχρεούμαστε να λαμβάνουμε ως δεδομένη τη διοι-

κητική διαίρεση της Τουρκίας, ούτε τις ορέξεις και τα σχέδια του

Τίτο. 

Δεν δικαιούμαστε, απ’ την άλλη, ούτε εμείς, ούτε ο ΟΗΕ και οι

ΗΠΑ, να αποφασίσουμε πως θα ονομάζεται αυτή η χώρα και ο λα-

ός της. Δικαιούμαστε να απαιτούμε όμως πως ΔΕΝ θα ονομάζε-

ται, όταν αυτό που θέλει να λέγεται είναι προϊόν κλοπής, πλαστο-

γραφίας, σκοπούμενης απάτης και, αδιάφορης για μας, αρνησιπα-

τρίας.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν κι εμείς, «γιατί οι επίσημοι χάρτες της

ΠΓΔΜ και άλλα κρατικά έγγραφα απεικονίζουν την περιοχή της

Μακεδονίας στην Ελλάδα – την οποία εκείνοι αποκαλούν “Μακε-

δονία του Αιγαίου” ως περιοχή “υπό κατοχή”, η οποία ανήκει

στην ΠΓΔΜ και μια μέρα θα απελευθερωθεί; Και γιατί χρησιμο-

ποιούνται ευρέως τέτοιοι χάρτες και τέτοια έγγραφα; Γιατί υπάρ-

χουν αυτές οι γεωγραφικές και ιστορικές ανακρίβειες στα σχολι-

κά τους εγχειρίδια, διαδίδοντας μια διαστρεβλωμένη πραγματι-

κότητα;»5

Η απάντηση είναι έκδηλη κι  ε κ ε ί εστιάζεται το πρόβλημα. 

–––––––––––––

1. Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη σε άρθρο της στο αφιέ-

ρωμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ για τα ΒΑΛΚΑΝΙΑ της 20/4/2008 σελ. 4

και αλλού.

2. R.C. “The breaking of Nations” εισαγωγή.

3. R. Maknamara: «Αναδρομικά» (1995)

4. ΕΒΔΟΜΗ Φ.521 της 23/2/08 σελ.2

5. The Washington Times 29 Απριλίου 2008. Άρθρο Ντ. Μπακογιάννη

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στη σειρά κατάταξης είναι:

1ος ο skipper Στ. Παπαγιαννόπουλος του ΝΟΕ Club

2ος ο Ηλ. Βλαχάκης του ΝΟΕ Club

3ος Ι. Κοψιδας - Θ. Ανδρόνικος του ΝΟΕ Club

4ος Παντ. Μπρούχας του ΑΝΙΑΘ

5ος Μάνος Πετούσης του ΝΑΟΒούλας

6ος Ιορδ. Χατζηαγάπογλου του ΙΟΠ

7ος Κώστας Γρέτσος του ΝΑΟΒούλας και

8ο το σκάφος OUSIRO από το club Ν.Ο. Σύρου

Μ’ ανοιχτά πανιά

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ



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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Τους 7.870 επισκέπτες

έφτασε ο δικτυακός τόπος της

εφημερίδας μας, μόνο το μήνα

Απρίλιο. Κάθε μήνα αυξάνει ο

αριθμός αναγνωστών, που μας

επισκέπτονται.  

Συνεχής ανοδική πορεία 

Καθημερινή ενημέρωση 
στην ιστοσελίδα μας.

Και τα τρέχοντα γεγονότα 
της εβδομάδας

Χτυπώντας 

στις επισημασμένες με χρώμα 

ημέρες (γκρίζες εδώ) βλέπετε 

τι εκδηλώσεις και γεγονότα συμβαίνουν

τη συγκεκριμένη ημέρα.

Μπορείτε όμως να δείτε και 

τι θα τρέξει μέσα στο μήνα! 
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ΒΟΥΛΑ

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ευρωπαϊκή Έκφραση”

και ο Δήμος Άνοιξης, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου, διοργανώνουν εκδηλώσεις με θέμα: 

«9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Άνοιξη, τη Δευ-

τέρα 12 Μαΐου και ώρα 19.00-21.00, στο Θέατρο Λυ-

κείου Άνοιξης (οδός Προφ. Ηλία, Άνοιξη).

Στην εκδήλωση, θα μιλήσουν ο  Κων/νος Τσουτσοπλί-

δης Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλ-

λων Πόρων του Υπ. Απασχόλησης, ο Θαν. Λεβέντης

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, ο  Κων/νος Μποτό-

πουλος Ευρωβουλευτής και Δρ Συνταγματικού Δικαίου

και ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, εκπρόσωπος τύπου

του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλά-

δα. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο  Νίκος Γιαννής, Κα-

θηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής. 

Θα αναπτυχθούν θεματικές σχετικά με την πρωτοβου-

λία του Robert Schuman, την 9η Μαΐου 1950, την ίδρυ-

ση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την πορεία της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, την Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και

το μέλλον της Ευρώπης.

Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν η τοπική και η νομαρ-

χιακή αυτοδιοίκηση, Μ.Κ.Ο., σύλλογοι, δημότες του

Δήμου Άνοιξης, καθώς και ενώσεις πολιτών από όλη

την Αττική.

9 Μαΐου, Ημέρα Ευρώπης

Εκδηλώσεις 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

παρουσιάσουν 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.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

μαθητών στην

ΑΝΘΟΥΣΑ

Συναυλία των μαθητών

του Διατονικού Ωδείου

Παλλήνης, θα πραγματο-

ποιηθεί το Σάββατο 

10 Μαΐου, ώρα 7μ.μ. στο

υπαίθριο θεατράκι της

Κοινότητας Ανθούσας

(Πλατεία 25ης Μαρτίου).

Η είσοδος είναι ελεύθε-

ρη.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΩΔΕΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

“Το Κρητικό θέατρο στην

Αναγέννηση”

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας οργανώ-

νει εκδήλωση την Πέμπτη 8 Μαΐου στις 7μ.μ. με θέ-

μα “Το Κρητικό θέατρο στην Αναγέννηση” και ομι-

λητή τον γιατρό Γιάννη Κορναράκη, Αντιπρόεδρο

της Ενωσης Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμέ-

νης, στο ξενοδοχείο Congo Palace (Βασ. Γεωργίου

Α’ 75 και Δούσμανη Γλυφάδα).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Εκδήλωση

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού (Τμήμα

Παλαιού Φαλήρου-Αλίμου)

Δρ. Ι. Κορναράκης, στα πλαί-

σια του εορτασμού της Πα-

γκόσμιας Ημέρας Ερυθρού

Σταυρού & Ερυθράς Ημισε-

λήνου (7 Μαΐου), οργανώνει

ομιλία με θέμα “Ερυθρός
Σταυρός και Μεταμόσχευ-
ση”, την Τετάρτη 7 Μαΐου

στις 7μ.μ. στον Πολυχώρου

του Δημαρχείου Παλ. Φαλή-

ρου (Αρτέμιδος & Τερψιχό-

ρης). Θα μιλήσει ο Δρ. Νίκος

Τριανταφύλλου (Ερυθρο-

σταυρίτης).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
“Φωτογραφίζω το Περιβάλλον”

H Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (Δράσεις Εθελοντών),

που δραστηριοποιείται στο νομό Αττικής και σε θέματα

προστασίας του περιβάλλοντος, πραγματοποιεί διαγωνι-

σμό φωτογραφίας με θέμα: Φωτογραφίζω το Περιβάλλον.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι του νομού

Αττικής που δεν είναι επαγγελματίες φωτογράφοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομι-

κά έως την Τρίτη 2 ΙΟΥΝΙΟΥ τουλάχιστον μία φωτογρα-

φία για την υποψηφιότητά τους, δίνοντας πλήρη στοιχεία

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην παρακάτω

διεύθυνση:

ΔΡΑΣ.Ε. Τ.Θ. 60583 Τ.Κ. 153 05 για την Επιτροπή Διαγω-

νισμού, ή ηλεκτρονικά με την αποστολή φωτογραφιών σε

μορφή JPG στο email: actvd@yahoo.gr

• Oι νικητές θα ψηφιστούν κατά 60% από την Επιτροπή

του Διαγωνισμού και κατά 40% από ηλεκτρονική ψηφο-

φορία μέσω διαδικτύου.

• Το βραβείο για τον πρώτο νικητή είναι ψηφιακή φωτο-

γραφική μηχανή 3.2 Megapixel 

• Τα βραβεία για το δεύτερο και τρίτο νικητή είναι: πλή-

ρης Γεωπονική επιστημονική υποστήριξη για το μπαλκόνι

ή τον κήπο του για ένα έτος και έπαινος.

• Οι τριάντα πρώτοι θα λάβουν δωρεάν ένα βιβλίο-οδηγό

για τον Υμηττό με τίτλο «Μονοπατάδες στον Υμηττό».

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-

6006820, 22940-63642 και στην ιστοσελίδα

:www.drase.gr

Το Μουσείο συμμετέχει στην εκστρατεία

που ξεκινά το Υπουργείο Πολιτισμού με

γενικό τίτλο: Περιβάλλον και Πολιτισμός
2008: Το Δέντρο της Ζωής σε τέσσερις
εποχές. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνεται

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Αξιοποιεί εκθέματα της μόνιμης έκθεσης

που, με επίκεντρο το δέντρο της ζωής και

τον φυλλοφόρο σταυρό, αποτυπώνουν τις

συμβολικές διαστάσεις που αποκτά η φύση

στα βυζαντινά χρόνια.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 11 Μαΐου, με ώρες έναρξης 10:00,

11:00 και 12:00.

Απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 12 ετών.

Η είσοδος στο Μουσείο είναι δωρεάν την

Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυ-

ριακή 11 Μαΐου 2008.

––––––––––

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων,

που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με το

συντονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου

Μουσείων (ICOM), το Βυζαντινό Μουσείο

οργανώνει εκδήλωση με θέμα:  «ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (ώρα

10:00) & «ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ»
(ώρα 12:00), την Κυριακή 18 Μαΐου, ημέρα

του εορτασμού.

Εκθέματα που χρονολογούνται από τους

πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τον

7ο αιώνα, γίνονται οι οδηγοί για να προ-

σεγγίσουμε πλευρές του κόσμου της ύστε-

ρης αρχαιότητας. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνο-

νται σε νέους από 10 έως 15 ετών.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΟ» (ώρες 10:00 και 12:00)

Εκθέματα από πηλό, μέταλλο και γυαλί

αποκαλύπτουν πλευρές της καθημερινής

ζωής των Βυζαντινών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από

5 έως 7 ετών.

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δω-

ρεάν

Δεδομένου ότι ο αριθμός των παιδιών που

μπορούν να συμμετάσχουν στο κάθε πρό-

γραμμα είναι περιορισμένος, είναι απαραί-

τητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο

210 72.31.985 (από Δευτέρα έως Παρα-

σκευή, ώρες 09:00 έως 15:00)

☺ Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότη-

τας

Εκπαιδευτικές δράσεις  για παιδιά & νέους

Μουσικό

Βραβείο

εις μνήμη

Μάριου

Τόκα

Η Νομαρχία Ανατολικής

Αττικής θεσπίζει στην

μνήμη του Μάριου Τόκα

Μουσικό Βραβείο που

θα απονέμεται κάθε

χρόνο σε τελειόφοιτο

του Μουσικού Γυμνασί-

ου Παλλήνης.

“Η θέσπιση του μουσι-

κού αυτού βραβείου”,

δήλωσε ο Νομάρχης Λ.

Κουρής, “αποτελεί ελά-
χιστο φόρο τιμής στον
φίλο και συμπολίτη, εδώ
και δεκαετίες, συνθέτη
με την πολυσήμαντη
προσφορά στην Ελλάδα
και την ιδιαίτερη πατρί-
δα του την Κύπρο”

Η ομάδα του περιοδικού

MOnuMENTA συλλέγει την

ύλη για το 3ο τεύχος, με δύο

μεγάλες θεματικές, τη ΒΙΟΠΟΙ-

ΚΙΛΟΤΗΤΑ και τη ΔΙΑΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, στις οποίες μάλι-

στα είναι αφιερωμένο το έτος

2008! 

Δημιουργείστε το εξώφυλλο

του 3ου τεύχους!

Οι φωτογραφίες που θα στεί-

λετε μπορούν να απεικονίζουν

την ομορφιά της βιοποικιλότη-

τας (πανιδικής, χλωριδικής, θα-

λάσσιας, οικοτόπων, κ.ά.), την

απώλεια της ή τους παράγο-

ντες που την απειλούν. Πρέπει

δε να πάνε μέχρι την Κυριακή

20 Ιουλίου 2008.

Ηλεκτρονικά (έως 1ΜΒ) στο

fotomonumenta@gmail.com 

Με ΕΛΤΑ: MOnuMENTA (Υπό-

ψη Ειρήνης Γρατσία), Ελ. Βενι-

ζέλου 25-27, 14343 Νέα Χαλ-

κηδόνα, (διαστάσεις 10Χ 5 εκ.)

Εξώφυλλο

MOnuMENTA



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 αί-

σθηση μεταδοτικής τέρψης ανάμεσα στα μέλη του, είναι τα χα-

ρακτηριστικά 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 κριτικούς

εξαίσιοι ερμηνευτές, που έχουν πολλά να διδάξουν, μουσικοί

που παίζουν με ακρίβεια, και αποκαλύπτουν με τις εκτελέσεις

τους τον ηχητικό και τον χρωματικό πλούτο των έργων. 

Τα εισιτήρια για τα πέντε ετήσια κοντσέρτα που δίνει το Ensem-

ble Wien στην περίφημη Μουzίκφεράιν της Βιέννης εξαντλού-

νται από πολύ νωρίς, όπως άλλωστε και τα εισιτήρια σε κάθε

τους εμφάνιση στην Γερμανία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ελ-

βετία, 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»
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

“Το ρεπό της Μαμάς”

Η Ομάδα Συνεργασίας του Ομίλου Ελληνικού Οδηγι-

σμού Σπάτων διοργανώνει για τη Γιορτή της Μητέρας

(11 Μαΐου), σε οδηγικό πνεύμα, “Το ρεπό της Μαμάς”.

Περιμένουν τις μαμάδες με σπιτικά καλομαγειρεμένα

φαγητά σε ποικιλία με μικρό αντίτιμο από τις 10.30 το

πρωί στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου

Σπάτων (είσοδος από Βασ. Παύλου). Η εκδήλωση τελεί

υπό την αιγίδα του Δήμου.

Ensemble Wien
στον Κύκλο των Μεγάλων

Ερμηνευτών

Πρόκειται για την περιοδεία θεατρικής ελληνικής παραγωγής με

ανέβασμα της κλασσικής τραγωδίας «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη

από το Θεατρικό Σχήμα Λεωνίδα Λοιζίδη σε απόδοση της κοσμή-

τορος και καθηγήτριας του παν/μίου Αθηνών, Μαρίκας Θωμαδάκη

και σε σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Λεωνίδα Λοϊζίδη.  Το έργο θα

παρουσιαστεί στα Ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους. Η πρωτο-

τυπία του έγκειται στην απόδοσή του μόνο από γυναικείο καστ,

που θα αποτελείται συνολικά από οχτώ γυναίκες, επίλεκτες

επαγγελματίες ηθοποιούς, εκ των καλυτέρων Ελλήνων ηθοποι-

ών. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιδέα του Λεωνίδα Λοϊζίδη

που στόχο έχει να αναδείξει το ρόλο και τη δύναμη της γυναίκας,

τόσο στο χθες όσο και στο σήμερα και το αύριο.

Ο θίασος είναι 8μελής και μαζί με τον σκηνοθέτη, τον τεχνικό

(χειριστής φώτων και ήχου) και την οργανώτρια παραγωγής,

απαρτίζουν την εντεκαμελή ομάδα του θιάσου.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη - 22940 98500

www.apopeires.gr 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η Κεντρική Σκηνή παρουσιάζει στις Απόπειρες το έργο

του Ροζέ Βιτράκ  «Ο ΒΙΚΤΟΡ ή ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥ-
ΣΙΑ», σε σκηνοθεσία Περικλή Καρακωνσταντόγλου. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3,4,10,11,16,17,18, 23,24 &  25 Μαΐου - Έναρ-

ξη: 21:30
Ένα ανατρεπτικό, πρωτοποριακό και διαχρονικό έργο που μας
θυμίζει: «Ας σταματήσουμε ν’ αυτοκτονούμε, σκοτώνοντας τα
παιδιά μας, ρίχνοντας στην ψυχή τους λάσπη και τσιμέντο, στην
ηλικία που είναι, ένας κήπος γεμάτος μπουμπούκια, έτοιμα ν’ αν-

θίσουν».

Σινέ ΑΛΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ, 21:15 

«Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», του Λουί Μπουνιουέλ,

Μεξικό 1962, σε επανέκδοση νέας κόπιας. «El angel ex-

terminator» 
Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας αστών που βρίσκονται άθελά
τους «φυλακισμένοι» σ' ένα σπίτι, ο Μπουνιουέλ φτιάχνει μια
δηκτική, σατιρική αλληγορία, από τα σπάνια, μεγάλα αριστουρ-
γήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. 

Γιορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά οργανώ-

νει ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Σύλλογο

Εργατικών Κατοικιών 1, στην πλατεία 1ης Μάη των

Εργατικών Κατοικιών 1 στην Παλλήνη, από τις 7.30μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Χαιρετισμό του Δημάρ-

χου Σπ. Κωνσταντά και του Προέδρου του Συλλόγου,

κατάθεση στεφάνου, παραδοσιακοί χοροί από το χο-

ρευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου και πρόγραμ-

μα λαϊκής μουσικής με την ορχήστρα του Τάκη Κων-

σταντακόπουλου.

Γιορτή Πρωτομαγιάς 
στην Παλλήνη
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Στην τελική φάση της χριστιανικής

τελείωσης, βρέθηκα πάλι στην εκ-

κλησιά.

Από την αρχή οφείλω να δηλώσω,

ότι θρησκεύομαι όπως όλοι οι Έλ-

ληνες ελεύθερα. Προσεύχομαι όρ-

θιος, όπως μας δίδαξε ο Χριστός

στην Ορθοδοξία, όταν μας έβαλε

δίπλα του και όχι δουλικά γονατι-

στός όπως συμβαίνει σε άλλες θρη-

σκείες και δόγματα. 

Αυτές τις μέρες,  όπως προανέφε-

ρα, βρέθηκα σε επαρχία σε παράλ-

ληλες εκκλησίες.

Στη μία,  που  χτισμένη από απλούς

νοικοκυραίους οικιστές έδωσε ένα

ταπεινό χώρο προσευχής.

Ο ιερέας  ξεπεταγμένος ονειρικά

από κάποιο γραφτό του Παπαδια-

μάντη, “πολιός την κώμην” και  από

την  συνταξιοδοτική του νιρβάνα

επιστρατευμένος – ελλείψει ετέ-

ρου – έρχεται να ποδηγετήσει το

ποίμνιο. Το ποίμνιο, τον  ατενίζει

και απολαμβάνει την παρουσία του.

Έχει απόψε  τον δικό του “παπά”!

Συμμετέχει στα δρώμενα  και ψάλ-

λει παράφωνα μαζί του. Τι σημασία

όμως έχει εδώ η παραφωνία. Αυτή

η ψαλμωδία είναι από καρδιάς. Και

ο ψάλτης ο μοναδικός, ο δεξιός που

είναι ψάλτρια κυρά,  γύρω στα 40,

εθελοντικά και αυτή επιστρατευμέ-

νη,  καμαρώνει για τον ρόλο της, αν

κρίνει κανείς από τον σεβασμό, με

τον οποίο εκφέρει την θεία γραφή.

Γυρνά δεξιά αριστερά επιζητεί και

προτρέπει σε μια μυσταγωγική συμ-

μετοχή:

“Του Κυρίου δεηθώμεν”. 

Και  δεν σταματά  να δείχνει την

ευγνωμοσύνη της στον ιερέα, για

την παρουσία του, που όπως είπα

είναι και αυτή ευκαιριακή, όπως ευ-

καιριακή και η όλη λειτουργία της

εκκλησίας. Στον ίδιο ναό είχα ξανα-

τύχει και προ 3 ετών, αν θυμάμαι

καλά, πάλι μια μεγάλη Πέμπτη και

τότε είχα ξενυχτήσει  μάλιστα.

Ολόκληρη η αραιοκατοικημένη γει-

τονιά,  πηγαινοερχόταν σε όλη τη

διάρκεια της  νύχτας και έφερνε το

δικό της λουλούδι κομμένο, από

τον δικό της κήπο. Και με υπερηφά-

νεια, ο καθείς μοναχός του το καρ-

φίτσωνε, αυτοσχεδιάζοντας,  στο

ιερό κουβούκλιο που εκπροσωπού-

σε το θείο τελετουργικό. 

Λίγο πιο μπροστά, είχε γίνει η περι-

φορά του Εσταυρωμένου, σε ολό-

κληρο τον οικισμό. Είχαμε σταθεί

ψέλνοντας σε κάθε σπίτι. Γεροντικά

πρόσωπα και πολυάσχολες νοικο-

κυρές, που δεν είχαν μπορέσει να

έρθουν στην εκκλησία, με συγκίνη-

ση  μας έλεγαν “και του χρόνου”.

Ξαφνικά όλοι είχαμε γίνει γνωστοί

και αδέλφια. Δεν ξέρω αν “πιστεύε-

τε” και   πόσο, εκείνο όμως που έχει

σημασία,  είναι πως είτε το θέλομε

είτε όχι, στην Ελλάδα η Ορθοδοξία,

χαλαρά  ή όχι, είναι συνυφασμένη

με τη ζωή μας. Και αφήστε  τις ιστο-

ρίες και τους φανατισμούς και από

τις δυό μεριές. Εμείς την Ορθοδο-

ξία, τη  θέλομε κοντά μας. Αλλά

όπως τη θέλομε εμείς  και όχι όπως

μας την δίνουν  στην άλλη εκκλη-

σία που παρευρέθηκα εφέτος στην

Ανάσταση!

Η εκκλησιά, αυτή η άλλη  και αυτή

επαρχιώτικη, δίπλα στο νεκροτα-

φείο της περιοχής. Μη φανταστήτε,

τίποτε το φανταχτερό. Πάντως

προσεγμένη και εικονογραφικά

αγιογραφικά και αισθητικά οργανω-

μένη. Μεγάφωνα,     σαματάς,  φώ-

τα νέον,  ασύστολο μάζεμα του κε-

ριού από απόλυτα ψυχρά και αδιά-

φορα χέρια  προτού καν το ανάψεις

και μια ηλεκτροκίνητη καμπάνα, δί-

δυμη  ή ίσως και τετράδυμη, που

αλήθεια δεν με ενδιέφερε να  προ-

σέξω, κακόηχη όμως και  με ξύλινο

άκουσμα... Κτυπά  παράξενα, και

δεν μιλά στις καρδιές.  

Μπήκα στην εκκλησία αρκετά προ-

τού έρθει το σκοτάδι για το παρα-

δοσιακό “Δεύτε λάβετε φώς”.

Ένιωθα συνέχεια ότι κάποιος με

απωθούσε βίαια και άκομψα και

άπρεπα θα έλεγα για τον ιερό χώ-

ρο. Ξαφνικά  κάποια γυναικεία φω-

νή τσίριξε στα αυτιά μου. ΄Εσχισε

στη μέση την ιερή μυσταγωγία, δί-

νοντας  μια παραγγελιά φωναχτά

σε μια ηλικιωμένη κυρία, πέντε σει-

ρές μπροστά.  «Θειά, ήρθαμε, σε

περιμένομε έξω». Γυρίσαμε όλοι

το κεφάλι και   μετά από αυτή την

ενημέρωση, πάψαμε να ανησυχού-

με για το πού θα μπορέσομε να

βρούμε τον ανίερο  δράστη.  Εν τω

μεταξύ, ο λαρυγγόφωνος ψάλτης

έδινε το στίγμα του, απτόητος για

το βασανιστήριο που μας υπέβαλε.

Ευτυχισμένη στιγμή για εμάς, όταν

διέκοψε  έκπληκτος τον “πλάγιο”,

καθώς    άκουσε να αντηχεί σε όλο

το εκκλησίασμα η τραχειά φωνή

του “λαχανογορίτη” επιτρόπου, να

μας προστάζει επιτακτικά: «Παρα-

μερίστε, φύγετε από εδώ, εγώ έχω

εργασία να κάνω». Η εργασία του

ήταν, να φτάσει στους ηλεκτρικούς

διακόπτες  και με την εξουσία που

του  έδινε η θέση του και η ΔΕΗ,

ηδονικά  να μας αλλάξει το φώτα.

Τώρα,   φώς  καινούργιο, Άγιο, θεό-

πεμπτο και σταλμένο από τον ιερό

ναό της ιεροσολυμίτισας  και  εν

πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσης,

μητρός Εκκλησίας. Ανασάναμε,

τρέξαμε να πάρομε το Άγιο Φώς,

από τα χέρια του ιερέα, που ελα-

φρώς μας εξαπάτησε. Στην προ-

σταγή του:  «Δεύτε λάβετε φώς»,

εμείς  μεν σπεύσαμε αλλά καi εκεί-

νος έσπευσε ταχέως και ασθμαί-

νων,  προς την έξοδο ή ανάλογα εί-

σοδο της εκκλησίας αφήνοντας

μας άναυδους. ΄Εμοιαζε, σαν μέσα

από ένα αγώνα δρόμου, να ήθελε

να απαλλαγεί  από εμάς και αυτό το

συναίσθημα, διατηρήθηκε μέχρι τέ-

λους. Αναρριχήθηκε στην υπερβο-

λικά μεγάλη σκαλωσιά, που αποτε-

λούσε και μέρος του σκηνικού του

κωδωνοστασίου και έφτασε στην

κορυφή. Εκεί πήρε ανάσα. 

Είχε φτάσει  η στιγμή, έμπρακτα  να

μας εκδικηθεί : Θα διάβαζε, το γιορ-

ταστικό διάγγελμα του μητροπολί-

τη. Και εκεί ολύμπιος και υπερήφα-

νος, στεφανωμένος από τις δίδυ-

μες ηλεκτροκίνητες καμπάνες, άρ-

χισε να απαγγέλει  ένα  μακροσκε-

λές “φερμάνι”.  Από όλο το ανούσιο

κατεβατό, ένα πράγμα συγκράτη-

σα: «Μετά την Ανάσταση να μην

πάτε να φάτε, αλλά  να καθήσετε

στη λειτουργία μέχρι το τέλος».

Δεν ήταν το νόημα των λόγων, αλ-

λά το πως τα μετέφερε.  Κάτω από

τον συμβολικό  Μωυσή,  που έφερ-

νε τα θεόσταλτα μηνύματα του δε-

σπότη, απλοί άνθρωποι, εργατικοί

με τα καλά τους, τα καλά της Κυ-

ριακής, απέδιδαν τον πρέποντα σε-

βασμό, σε αυτά που πήραμε από

τους πατεράδες μας.  Συμμετείχαν

ταπεινά, αμίλητοι τώρα,   στη μεγά-

λη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Τα

άλλα έτρεξαν πολύ γρήγορα. Με το

«Διαγενομένου του Σαββάτου...»

πότε φτάσαμε στο «Ηγέρθη ουκ

έστιν ώδε» και στο «Χριστός Ανέ-

στη» δεν το κατάλαβα. Πρόλαβαν

και μου το μήνυσαν οι ηλεκτροκίνη-

τες καμπάνες με το κακόηχο  τους

άκουσμα, δείγμα και αυτό αντιπρο-

σωπευτικό μιας υλιστικής εποχής.

Και του χρόνου λοιπόν. 

Δεν ξέρω όμως, γιατί φεύγοντας

και εγώ, ενσυνείδητος παραβάτης

της δεσποτικής εντολής, φανατικός

ρέκτης εκείνης της περιπόθητης

μαγειρίτσας,  άθελά  μου  ψέλισα

εκείνο το «Ιησού Χριστέ μου Βασι-

λεύ του παντός. Τι ζητών τοίς εν τώ

Άδη, ελήλυθας: ή το γένος καταλύ-

σαι των βροτών». 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

«Παράλληλος εκκλησιασμός»
Και τιμώμεν την ταφήν Σου 

και τα πάθη Σου

To 2o Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς

ανοίγει τις πύλες του σε λίγες μέρες

στις 9, 10, 11 Μαΐου 2008 στο Στάδιο

Ειρήνης και Φιλίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργά-

νωση στη χώρα μας που αφορά τα

εθνικά μας προϊόντα: το ελαιόλαδο και

την ελιά.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει μια σειρά

από δράσεις που στόχο έχουν όχι μό-

νο να αναδείξουν τα ελαιοκομικά προϊ-

όντα της Ελλάδας, αλλά και να φέ-

ρουν σε επαφή όλους τους ανθρώ-

πους του κλάδου ώστε να στρατευ-

τούν σε  μια «κοινή γραμμή» για την

κατάκτηση των ξένων αγορών.

Το 2ο Φεστιβάλ, είναι μια πρωτοβουλία

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και συνδιοργανώνεται

και στηρίζεται από το Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το

ΥΠΕΧΩΔΕ, τη Νομαρχία Πειραιά, τον

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού

Σχεδιασμού, την Εθνική Διεπαγγελμα-

τική Ελαιολάδου και Ελιάς, την ΠΕΜΕ-

ΤΕ, τον ΣΕΒΙΤΕΛ, τον ΕΣΒΙΤΕ, το Γεω-

πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ

Θεσσαλονίκης και το 3ο Δημοτικό Δια-

μέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Η είσοδος στο 2ο Φεστιβάλ Ελαιολά-

δου και Ελιάς είναι ελεύθερη και το

κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκε-

φθεί την Έκθεση Ελαιολάδου και

Ελιάς με ελαιοκομικές επιχειρήσεις

και φορείς από όλη την χώρα, να πα-

ρακολουθήσει το πολύ σημαντικό συ-

νέδριο που θα λάβει χώρα για τα προ-

βλήματα και τις προοπτικές του κλά-

δου καθώς και τον 1ο Διαγωνισμό

εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων

που γίνεται υπό την αιγίδα της Γενικής

Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει στο χώ-

ρο της έκθεσης παραδοσιακό ελαιο-

τριβείο, που θα φέρει σε επαφή το κοι-

νό με τον τρόπο που παράγεται το

αγαπημένο προϊόν. 

Επιπλέον, εξειδικευμένοι αρχιμάγει-

ρες θα παρουσιάσουν σε ειδικούς χώ-

ρους πρωτότυπες συνταγές και κο-

κτέιλ από 12 περιοχές της Ελλάδος,

αναδεικνύοντας  τις νέες δυνατότητες

χρήσης του ελαιολάδου.

2o Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς
9, 10, 11 Μαΐου - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
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Α
κόμα κι όσοι Έλληνες έχουν πει-
σθεί ότι είναι τελειωμένη υπόθε-
ση μιά κάποια «Μακεδονία» ως
ονομασία των Σκοπίων, αφού άλ-

λωστε την υποστηρίζουν και τα τέσσερα
από τα πέντε κόμματα της Βουλής, πλην
του  ΛΑ.Ο.Σ., προβληματίσθηκαν έντονα
όταν στις 7 Απριλίου άκουσαν στα δελτία
ειδήσεων τον Αμερι-
κανό υφυπουργό
Εξωτερικών Ντάνιελ
Φράϊντ να δηλώνει
από την Ουάσιγκτον
ότι: «η μακεδονική
γλώσσα και ο μακεδο-
νικός λαός υπάρχουν
και δεν είναι επονο-
μαζόμενοι». 
Και θα προβληματι-
σθούν ακόμα περισσότερο, όταν μάθουν
ότι ο «εντιμότατος» Αμερικανός υφυ-
πουργός Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές
και ευρω-ασιατικές υποθέσεις, Ντάνιελ
Φράιντ, είναι Εβραίος (αυτό δεν είναι κα-
κό) και ανήκει στον σκληρό πυρήνα του
σιωνιστικού λόμπι των Η.Π.Α και της Σιω-
νιστικής Διεθνούς (αυτό είναι πάρα πολύ
κακό έως ολέθριο). Επίσης προβεβλημέ-
νο στέλεχος του σιωνιστικού λόμπι των
Η.Π.Α είναι και η Αμερικανίδα πρέσβειρα
στο ΝΑΤΟ, Τόρια Νούντλμαν η οποία χά-
ρη σε αυτό το πολύ σημαντικό προσόν
(της Σιωνίστριας) τοποθετήθηκε σε αυτή
την άκρως σημαντική θέση, αν και κάτο-
χος ενός πολύ πενιχρού για τα αμερικανι-
κά «στάνταρντς» πτυχίου, Bachelor of
Arts από το άσημο κολλέγιο Choate
Rosemary Hall. 

Με την ιδιότητά της ως πρέσβειρας
των Η.Π.Α. στο ΝΑΤΟ η Τόρια Νούντλμαν
επισκέφθηκε τα Σκόπια, αμέσως μετά την
Σύνοδο των ηγετών των κρατών-μελών
του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, όπου δήλω-
σε στα Μ.Μ.Ε. των Σκοπίων, ότι: «Εμείς
είμαστε μαζί σας για να σας ενθαρρύνου-
με. Ο αμερικανικός λαός είναι μαζί σας».
Είναι επομένως ηλίου φαεινότερον ότι
εφόσον η αμερικανική κυβέρνηση «είναι
μαζί τους», στρέφεται απροκάλυπτα πλέ-
ον και απροσχημάτιστα εναντίον μας. Αλ-
λά και ο έτερος υφυ-
πουργός Εξωτερικών
των Η.Π.Α. Μάθιου
Μπράϊζα - ώ της συ-
μπτώσεως επίσης
Εβραίος και οργανω-
μένος Σιωνιστής-
ασχολείται ενεργά με
την υπόθεση της
«Μακεδονίας». Επι-
πρόσθετα ο Μάθιου
Μπράϊζα είναι και επιφανές στέλεχος του
φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον. Η
Ελληνο-αμερικανική Ομογένεια έχει ει-
δοποιήσει επισήμως, από τις 11 Ιανουαρί-
ου 2007, την ελληνική κυβέρνηση (άλει-
ψαν το ψωμί τους βούτυρο) για το ιδιαί-
τερα ανθελληνικό και επικίνδυνο ντουέτο
Φράϊντ- Μπράϊζα.

Για τους ασχολούμενους με τα δρώμε-
να μιάς από τις κορυφαίες συμμορίες
στον κόσμο, δηλαδή του πανίσχυρου πο-
λιτικο-οικονομικού κατεστημένου των
Η.Π.Α., είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι η
οικογένεια Μπους ανήκει στο ποίμνιο
μιάς από τις άπειρες αμερικανικές χριστε-
πώνυμες αιρέσεις. Εκείνης των πιστών
της Βίβλου. Και επειδή στη Βίβλο αναφέ-
ρονται οι Εβραίοι ως ο «περιούσιος λα-

ός» του Θεού, οι πιστοί του εν λόγω δόγ-
ματος έχουν υποχρέωση απορρέουσα
από το καταστατικό της θρησκειοφανούς
εταιρείας τους (οι πολυπληθείς αμερικα-
νικές θρησκευτικές σέκτες έχουν ξεκάθα-
ρη εταιρική δομή με ιδρυτική πράξη, κα-
ταστατικό, εγγεγραμμένα μέλη κ.λ.π.) να
υπερασπίζονται παντί τρόπω και μέσω,
τον «περιούσιο λαό του Θεού» και το
κράτος του Ισραήλ, βεβαίως, βεβαίως! Ο
πάστορας Τεξ Μαρς, επιφανής εκπρόσω-
πος της Αγγλικανικής Εκκλησίας στις
Η.Π.Α. και γνωστός πολέμιος διεθνώς της
ελεγχόμενης από τους Σιωνιστές, δια-
βόητης Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, έχει
κατ’ επανάληψη καταγγείλει ότι οι κυβερ-
νήσεις των Η.Π.Α. είναι ενεργούμενα της
Σιωνιστικής Διεθνούς. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο ότι και στην κυβέρνηση Κλίντον οι
κορυφαίοι υπουργοί, Κοέν (Άμυνας) και
Ολμπράϊτ (Εξωτερικών), ήταν επίσης
Εβραίοι και Σιωνιστές. Ούτε είναι τυχαίο
ότι ο βασικός χρηματοδότης της προε-
κλογικής εκστρατείας του υποψηφίου του
Δημοκρατικού Κόμματος, Μπάρακ Ομπάμα,
είναι ο κορυφαίος Σιωνιστής Τζόρτζ Σό-
ρος. Για την πολυσχιδή δράση του «εντι-
μότατου» Σόρος και την πολύπλευρη αν-
θελληνική δραστηριότητά του αξίζει ν’
ασχοληθούμε προσεχώς με ειδικό αφιέ-
ρωμα. Αφού , εκτός των άλλων ενδιαφε-
ρόντων του, τα ποικιλώνυμα ιδρύματά
του έχουν εγκατασταθεί εδώ και χρόνια
στην Ελλάδα και με την σύμπραξη κάποι-
ων αδρά αμοιβομένων, μεγαλοσχημόνων
«Ελλήνων» υπαλλήλων του, εργάζονται
συστηματικά για την εθνική μας αποδόμη-
ση.

Ο Δούρειος Ίππος που απειλεί να δια-
περάσει την ισχνή γραμμή άμυνας που
αρχίσαμε να στήνουμε στο Βουκουρέστι,
είναι δυστυχώς η εν πολλοίς ελεγχόμενη
από τους Αμερικανούς -και τους Σιωνι-
στές χειριστές τους- Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η τροπολογία 37 που ψηφίστηκε από την
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρει ότι
το Κοινοβούλιο «σημειώνει την πρόταση
του ειδικού διαπραγματευτή της 19ης Φε-
βρουαρίου 2008, καλωσορίζει το γεγονός
ότι και οι δύο χώρες αποδέχθηκαν την
πρόταση ως το πλαίσιο για περαιτέρω
διαπραγμάτευση και καλεί τα δύο μέρη να
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για
επίλυση του ζητήματος, το οποίο σε καμ-
μία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί
εμπόδιο για την ένταξη της Π.Γ.Δ.Μ. σε
διεθνείς οργανισμούς (επομένως και στο
ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.) όπως προβλέπει η
ενδιάμεση συμφωνία του 1995 που βρί-
σκεται ακόμα σε ισχύ».

Η ελληνική διπλωματία, αιφνιδιάστηκε
ακόμα μιά φορά, αλλά μετά από διακομ-
ματική συναίνεση και προσπάθεια κατά-
φερε να αναβάλλει την συζήτηση στην

ολομέλεια για δύο εβδομάδες ώστε να
καταβληθεί προσπάθεια ν’ αλλάξει η τρο-
πολογία. Στη συζήτηση στην ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρω-
βουλευτής των Πρασίνων(!) Ντανιέλ Κον
Μπεντίτ, όλως συμπτωματικώς επίσης
Εβραίος και Σιωνιστής, πετάχτηκε από το
έδρανό του ουρλιάζοντας και χειρονομώ-
ντας έξαλλος κι αφού χαρακτήρισε την
πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας
«γελοία», φώναζε ακουγόμενος μέχρι τα
Σκόπια ότι «η Ελλάδα θα πρέπει πλέον να
αποδεχθεί ότι η Μακεδονία θα είναι πά-
ντοτε Μακεδονία και θα ονομάζεται Μα-
κεδονία». Ο ίδιος αριστερόμορφος παλιά-
τσος είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ των
“οικολογικών” βομβαρδισμών της Σερβίας
από το ΝΑΤΟ. Και είναι επίσης ο εκ των
πρωταγωνιστών του Μάη του ’68 στην
Γαλλία που καταγγέλθηκε πολλές φορές
από έγκυρους δημοσιογράφους και ερευ-
νητές ως προβοκάτορας στα γεγονότα
του ’68 και εγκάθετος των αμερικανικών
μυστικών υπηρεσιών με στόχο την ανα-
τροπή του Ντε Γκολ.

Το ενδιαφέρον των Σιωνιστών για την
Μακεδονία ξεκινάει από τα τέλη του 15ου
αιώνα, μετά τους διωγμούς των Εβραίων
από τους βασιλείς της Ισπανίας Φερδι-
νάνδο και Ισαβέλλα. Στη Θεσσαλονίκη
κατέφυγαν τότε δεκάδες χιλιάδες Εβραί-
οι. Έκτοτε η Θεσσαλονίκη εθεωρείτο από
τους Εβραίους -και φυσικά κι από τους
Σιωνιστές-ως η «Δεύτερη Ιερουσαλήμ».
Το ενδιαφέρον των Σιωνιστών για την
Μακεδονία παρέμεινε έντονο και στους
αιώνες που ακολούθησαν μέχρι το Ολο-
καύτωμα από τους Ναζί και την εγκαθί-
δρυση του κράτους του Ισραήλ στην Πα-
λαιστίνη. Η ιστορική διαδρομή αυτού του
ενδιαφέροντος-ιδιαίτερα από τα μέσα
του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αιώ-
να-αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς
πραγματείας. Οι απόπειρες (από το 1977)
να δημιουργηθεί αυτονομιστικό κίνημα
αξιώσεων στην Κρήτη, δεν έχουν μεν
εγκαταλειφθεί, αλλά και δεν φαίνεται να
ευδοκιμούν. Το ενδιαφέρον της αμερικα-
νο-σιωνιστικής κοινοπραξίας για την Μα-
κεδονία δεν έγκειται μόνο στον έλεγχο
των ενεργειακών αγωγών, εφόσον αυτός
ούτως ή άλλως επιτυγχάνεται με τα προ-
τεκτοράτα του Κοσσόβου και των Σκο-
πίων, ακόμα κι αν τα τελευταία ονομάζο-
νταν Βαρντάρσκα.

Κλείνοντας οφείλω ως εκ της ιστορικής
αλήθειας υποχρεούμενος, να τονίσω ότι
οι ιδιότητες του Εβραίου στο θρήσκευμα
και του Σιωνιστή, μπορεί να συνυπάρχουν
στους Σιωνιστές, αλλά η μεγάλη πλειονό-
τητα των Εβραίων δεν είναι Σιωνιστές. Ο
Εβραϊσμός ή Ιουδαϊσμός είναι θρησκεία.
Η πρώτη μονοθεϊστική θρησκεία στην
Ιστορία της Ανθρωπότητας. Αντιθέτως ο
Σιωνισμός χρησιμοποιεί την εβραϊκή θρη-
σκεία ως άλλοθι επιβολής της παγκό-
σμιας κυριαρχίας του υποτιθέμενου
«εκλεκτού λαού του Θεού» και στην

πραγματικότητα των πλέον εκλεκτών του
«εκλεκτού λαού», δηλαδή καμμιάς χιλιά-
δας μεγαλοκαρχαριών που εκτός από πο-
λύ πλούσιοι είναι και πολύ βλαμμένοι και
θέλουν να επιβάλλουν παγκόσμια διακυ-
βέρνηση.

Η επαλήθευση

Ο αρχιστράτηγος των αμερικανικών δυνά-
μεων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέ-
πειτα πρόεδρος των Η.Π.Α., Ντουάϊτ Αϊ-
ζενχάουερ, είχε προειδοποιήσει τους Αμε-
ρικανούς αμέσως μετά τον πόλεμο γιά την
μελλοντική εγκαθίδρυση μιάς δικτατορίας
του «στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγ-
ματος», υπό κοινοβουλευτικό μανδύα. 
Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως
ήρθε η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Ντέϊ-
βιντ Ροκφέλερ, παγκοσμίως γνωστό για
την δράση του ως κορυφαίου σιωνιστή:
«Είμαστε ευγνώμονες προς την «Ουάσι-
γκτον Ποστ», τους «Νιού Γιόρκ Τάϊμς», τα
περιοδικά «Τάϊμ» και «Νιούσγουϊκ» και άλ-
λες μεγάλες εκδόσεις των οποίων οι διευ-
θυντές συμμετείχαν στις συναντήσεις μας
(σ.σ. αναφέρεται κυρίως στις συνεδριάσεις
της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ) και σεβάστη-
καν την υπόσχεσή τους να είναι διακριτικοί
μαζί μας επί σχεδόν 40 χρόνια.(σ.σ. η ομι-
λία του προς τους διευθυντές των εν λόγω
αμερικανικών Μ.Μ.Ε. δόθηκε το1990 και η
αναφορά του στα «σχεδόν 40 χρόνια»
αφορά στη χρονική περίοδο από την ίδρυ-
ση της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ το 1954
στην ομώνυμη κωμόπολη της Ολλανδίας.) 

Θα ήταν αδύνατο να καταρτίσουμε το σχέ-
διό μας για τον κόσμο (σ.σ. μιά ματιά στα
«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» θα
σας δώσει μιάν ιδέα περί του σχεδίου) εάν
είμασταν εκτεθειμμένοι στα φώτα της δη-
μοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια. 
Αλλά ο κόσμος σήμερα είναι πιο σύνθετος
και είναι έτοιμος να βαδίσει προς μιά πα-
γκόσμια κυβέρνηση». 
Υπενθυμίζουμε εδώ ότι τον όρο «παγκό-
σμια κυβέρνηση» χρησιμοποιεί και ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου και τον έχει θέσει ως
στόχο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, της
οποίας είναι πρόεδρος, χωρίς να έχει συ-
μπεριλάβει τον στόχο αυτό και στο πρό-
γραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αναφέρθηκε όμως
στην «παγκόσμια κυβέρνηση» στο 6ο Συ-
νέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2001, χωρίς να
μπει στον κόπο ν’ απαντήσει στην ερώτηση
του Μανώλη Καρέλλη για το τι ακριβώς εν-
νοούσε. 
Βεβαιωμένη συμμετοχή του Γ. Παπανδρέ-
ου σε συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλντερ-
μπεργκ έχουμε το 1998 σε μιά κωμόπολη
των Χάϊλαντς της Σκωτίας όπου παρέστη
και ο Κώστας Καραμανλής.
(Ο κατάλογος των παρισταμένων σε εκεί-

νη την συνεδρίαση έχει δημοσιευθεί στο
αμερικανικό περιοδικό «Προβολέας» που
εκδίδει ο πολέμιος της Μπίλντερμπεργκ
Αμερικανός πάστορας Τεξ Μαρς, στο βι-
βλίο του τέως αρχιπράκτορα της C.I.A.
Γκονζάλες Ματά «οι αληθινοί κυρίαρχοι
του κόσμου» και σε πολλά άλλα έντυπα).
Έναν χρόνο αργότερα ο Γ. Παπανδρέου
έγινε υπουργός Εξωτερικών μετά την γνω-
στή μεθόδευση της παραδόσεως Οτσαλάν
στους Τούρκους. 
Η «αγία» οικογένεια Ροκφέλερ έχει ιδρύ-
σει εκτός από την Λέσχη Μπίλντερμπεργκ,
την C.I.A. και την Τριμερή Επιτροπή. (Η
“Τριμερής” στελεχώνεται από μυημένους
μεγαλόσχημους των τριών μερών, δηλαδή
των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας). 

Η διεθνής του Σιωνισμού
πίσω από τους ψευτο - “Μακεδόνες”

Γρηγόρης Δ. Ρώντας



8 ΣΕΛΙΔΑ - 3 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Πασχάλλιον Μήνυμα
του Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου

Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη!

Στον θριαμβευτικόν αυτόν χαιρετισμόν του ορθοδόξου λα-

ού, όλοι απαντούν αυθόρμητα: «Αληθώς ανέστη»!

Στο νου όμως, και την καρδιά εκείνου, που διαθέτει στοι-

χειώδη σπέρματα καθαρής συνειδήσεως, εγείρονται αμέσως

τα αμείλικτα ερωτήματα:

– Σε ποιον καταυλισμό των πεινασμένων νηπίων του Σου-

δάν άφησαν φέτος να αναστηθή ο

Χριστός;

– Σε ποιο χωριό των ακρωτηρια-

σμένων παιδιών, λόγω του πολέ-

μου, για την εκμετάλλευση από

τον δυτικό κόσμο των διαμαντιών

της Σιέρα Λεόνε, νικήθηκε ο

΄Αδης;

– Σε ποια πόλη του αιματοβαμμέ-

νου Ιράκ δεν πωλείται κάθε μέρα

ο Χριστός, έναντι τριάκοντα και...

ευρωδολλαρίων;

– Σε ποια κακοτράχηλα βουνά του

Αφγανιστάν, “ελαφρόκρανοι” και

κυανόκρανοι ξεχνούν να βάλλουν την μάχαιρα στη θήκη;

– Σε ποια γωνιά της Παλαιστίνης δεν σταυρώνουν κάθε μέ-

ρα τον Χριστό;

– Σε ποια παγκόσμια πλουτοκρατικά κέντρα, δεν πωλούν

κάθε μέρα τον Χριστό, επειδή δεν είναι οικονομικός και

κερδοφόρος, και επειδή στο βιογραφικό Του αναφέρεται η

σπατάλη του μύρου της πόρνης;

Ο Χριστός προτίμησε την μετάνοια της πόρνης, εκείνοι

προτιμούν την αμετανόητη πόρνη, αρκεί να υπάρχει κέρδος.

Ολα αυτά τα ερωτήματα αναφύονται κάθε ημέρα και η τρα-

γική πραγματικότητά τους οικοδομεί τον ιστό της κοινω-

νίας μας.

Και τότε αναδεικνύονται οι δικές μας ευθύνες και επιλογές.

Ή επιλέγουμε τον δρόμο της αποδοχής, της σκληρής μη ανα-

στάσιμης πραγματικότητας, και συμβιβαζόμαστε μαζί της,

κραυγάζουμε “Χριστός Ανέστη”, ως κύμβαλα αλαλάζοντα.

Ή ακολουθούμε τον δρόμο του Χριστού, και ο παιάν του

“Χριστός ανέστη” δεν είναι ένα τραγούδι, αλλά ένα βίωμα

που αρχίζει να μπολιάζεται, μέσα σε έναν κόσμο που επέλε-

ξε την προβολή, τον εγωισμό, τη συναλλαγή, τη διαμαρτυρία

και την κενοδοξία, ως δρόμο εικονικής και θανατηφόρου

ζωής.

Ο Χριστός επέλεξε όμως τον “άλλο” δρόμο, «Εκ γαρ θανά-

του προς ζωήν».

Η ταπείνωση, η μη προβολή, η καθημερινή θυσία στις μικρές

ή μεγάλες προκλήσεις της καθημερινότητας, ενώ φαίνονται

ως ανίσχυρες για να δώσουν λύσεις, είναι οι λύσεις, που κα-

τέχουν οι πιστοί, ως “άγκυραν ελπίδος”.

«Καθαρθώμεν τας αισθήσεις», τονίζει ο μελωδός του εόρτι-

ου κανόνα. Η ματιά η δική μας για τα δρώμενα του κόσμου

κατέχεται από άλλα κριτήρια, με άξονα την κάθαρση των αι-

σθήσεων.

Ο αναστημένος κόσμος του Χριστού δεν εξαντλείται στις

απαιτήσεις για δικαιοσύνη, αλλά γίνεται ο ίδιος δικαιοσύνη,

αφού ζει μέσα στον “ήλιον της δικαιοσύνης”.

Ο αναστημένος κόσμος του Χριστού δεν επιζητεί την δόξα

των δομών του κόσμου, δεν γίνετια γρανάζι της μηχανής

τους, αλλά στρέφεται στον  Αναστημένο Χριστό λέγοντας,

“αυτός με συνδόξασον Σωτήρ”.

Ο αναστημένος κόσμος του Χριστού δεν συντάσσεται με δυ-

νάμεις του κόσμου, ούτε τις αξιοποιεί για να γίνει δυνατός,

αφού είναι συντεταγμένος με Εκείνον που “καθείλεν του

Αδου την δύναμιν”, και “συνέτριψεν μοχλούς αιωνίους”.

...

Ο κάθε πιστός είναι φορέας της αναστάσεως, σε όλα τα πέ-

ρατα της γης. Και ταυτόχρονα υπεύθυνος αν σήμερα το

“Χριστός ανέστη” θα ακουστεί, ως ζωντανή πραγματικότη-

τα, από τη γειτονιά σας μέχρι τους τόπους, που φαντάζουν,

ως μακρυνοί και απαραμύθητοι.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,

Εύχομαι εκ βαθέων προς όλους σας καρδιακή συμμετοχή

στην αιώνια ευφροσύνη του Αναστάντος Κυρίου μας.

Θρησκευτική Πανήγυρις Ι.Μονής

Αγίου Μάρκου στο Κορωπί

Σας προσκαλούμε στη θρησκευτική πανήγυρή μας Αγ.

Μάρκου, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 (νέο ημερολόγιο)

ήτοι 255.4.2008 (παλαιό ημερολόγιο), στην Ιερά Μονή

Αγίου Μάρκου Κορωπίου στη θέση “Σταμάλα”.

Την Τετάρτη και ώρα 7μ.μ. θα ακολουθήσει ο Μέγας Πα-

νηγυρικός Εσπερινός.

Την Πέμπτη και ώρα 6π.μ. θα ψαλεί ο Ορθρος και κατό-

πιν η Θεία Λειτουργία.

Εκ της Ιεράς Μονής

Σύμφωνα με Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση (Υπουργών

Μεταφορών και Επικοινω-

νιών, Οικονομίας, Ανάπτυ-

ξης και Απασχόλησης),

από 1η Μαΐου αναπροσαρ-

μόζονται τα κόμιστρα σε

όλα τα αστικά συγκοινω-

νιακά μέσα (Μετρό έως

Σταθμό Κορωπίου, λεωφο-

ρεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός

σιδηρόδρομος, τραμ, προ-

αστιακός στο τμήμα Μα-

γούλα-Πειραιάς-Κορωπί) 

Συγκεκριμένα: 

• Καθιερώνεται  ενιαία τιμή

του εισιτηρίου στα 0,80 €

(0,50 για όσους/ες δικαι-

ούνται μειωμένης τιμής)

χρονικής διάρκειας 90 λε-

πτών. Στους σταθμούς

ισχύος της ενιαίας τιμής

συμπεριλήφθηκε και ο

Σταθμός του Μετρό-Προα-

στιακού του Κορωπίου. 

• Επίσης, η τιμή της μηνιαί-

ας κάρτας απεριορίστων

διαδρομών για Μετρό μέχρι

σταθμό Κορωπίου, λεωφο-

ρεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός σι-

δηρόδρομος, τραμ, προα-

στιακός στο τμήμα Μαγού-

λα-Πειραιάς-Κορωπί καθο-

ρίζεται σε 35€ (από 38 ή 50

€ που ίσχυε έως τώρα,

ανάλογα με την ευρύτητα

ισχύος της) ενώ η τιμή της

μειωμένης κάρτας σε 18€

(από 19 ή 25 € έως τώρα).

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θε-

όδωρος Αθανασόπουλος

χαιρέτισε τη απόφαση αυ-

τή «που ωφελεί τους κα-
τοίκους της Αττικής και ου-
σιαστικά προτρέπει σε με-
γαλύτερη χρήση των Μέ-
σων Μαζικής Μεταφοράς.
Επιπλέον,  ικανοποιεί ένα
πάγιο και αφετηριακό αίτη-
μα της Αυτοδιοίκησης και
των ίδιων των κατοίκων για
μειωμένα κόμιστρα στο
Μετρό και Προαστιακό και
για  ίση μεταχείριση όλων
των κατοίκων της Αττι-
κής». 

Για δεύτερη χρονιά, διοργα-

νώνεται η Autonomia EXPO

που είναι μια αυθεντική έκ-

θεση προϊόντων και υπηρε-

σιών που απευθύνονται

στους καταναλωτές με ανα-

πηρίες και με ειδικές κατα-

ναλωτικές ανάγκες, στις

επιχειρήσεις που επιδιώκουν

να έχουν πελάτες με αναπη-

ρίες, σε φορείς που εξυπη-

ρετούν άτομα με αναπηρίες

και με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες και σε επαγγελμα-

τίες του χώρου της υγείας,

της αποκατάστασης, της ει-

δικής αγωγής και της κοινω-

νικής πρόνοιας.

Η Autonomia EXPO γίνεται

στις 16, 17 και 18 Μαΐου στο

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

και διοργανώνεται από το

περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

που είναι το μεγαλύτερο σε

κυκλοφορία και σε ύλη έντυ-

πο περιοδικό για την αναπη-

ρία στην Ελλάδα. 

Περισσότερες από 70 επι-

χειρήσεις του κλάδου καλύ-

πτουν όλο το εκθεσιακό κέ-

ντρο στο Στάδιο Ειρήνης και

Φιλίας.

Στην Autonomia EXPO θα

εκτεθούν αναπηρικά καθί-

σματα και βοηθήματα, προ-

σπελάσιμα ξενοδοχεία, αυ-

τοκίνητα και τροποποιήσεις

αυτοκινήτων, προσπελάσι-

μοι ηλεκτρονικοί υπολογι-

στές, προσαρμοσμένο λογι-

σμικό, κέντρα αποκατάστα-

σης και θεραπείας, συστήμα-

τα ουροσυλλογής, τεχνολο-

γίες για την θεραπεία των

κατακλίσεων αλλά και οτι-

δήποτε αφορά τους ανθρώ-

πους με αναπηρίες και τους

επαγγελματίες στον χώρο. 

Στο πλαίσιο της Autonomia

EXPO διοργανώνονται και

πολλά υποστηρικτικά καινο-

τόμα σεμινάρια. 

Περισσότερες πληροφορίες

για την Autonomia EXPO και

για το περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΩΡΑ μπορείτε να έχετε στο:

http://www.autonomiaexpo.org/ 

ή το  http://www.disabled.gr/ 

ή στα  210-8660556, 210-

6913301 & 2310-211915.

Δήμος Μαρκοπούλου

Πράξεις αγάπης 
και προσφοράς

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μαρκοπούλου Φώ-

τη Μαγουλά και την ευγενική χορηγία επιχειρημα-

τιών της πόλης, συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν

τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, τρόφιμα,

προϊόντα οικιακής καθαριότητας και μικρή οικονο-

μική ενίσχυση, σε άπορους συμπολίτες μας. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί τους χορηγούς

αυτής της προσπάθειας και είναι πάντα διαθέσιμος

σε αντίστοιχες ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

Σε καθημερινή βάση, αλλά ιδιαίτερα κατά τις εορ-

ταστικές περιόδους, όπως οι Άγιες Ημέρες του Πά-

σχα, οφείλουμε να αφυπνιστούμε και να μοιρα-

στούμε λίγα από τα πλούσια υλικά αγαθά μας, αλ-

λά κυρίως την αγάπη και συντροφιά, η έλλειψη των

οποίων φαντάζει δυσβάσταχτη τέτοιες μέρες σε

συνανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας.

Autonomia EXPO: εκθεση προϊόντων

για άτομα με ειδικές ανάγκες

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ στις αστικές συγκοινωνίες
ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Ενα αίτημα των κατοίκων του Κορωπίου, της Παλλήνης ικανοποιείται

Ενα πάγιο αίτημα των κατοίκων των Μεσογείων ικανο-

ποιείται πλέον με το ενιαίο εισιτήριο που καθιερώνται

στα μαζικά μέσα μεταφοράς από 1ης Μαΐου.

Για το ενιαίο εισιτήριο είχαν καταθέσει ερωτήσεις και οι

περισσότεροι βουλευτές της Περιφέρειας αλλά και οι

δήμαρχοι των πόλεων Κορωπίου και Παλλήνης.
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Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια 
Κατά πρώτον αφού σας συγχαρώ για την πολύτιμη και
καθ’ όλα πληρέστατη έκδοση της εφημερίδος ΕΒΔΟΜΗ
σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Ως μέλος του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ, Καλυβίων  Αττικής επισκέ-
φθηκα στις 25/02/08 το ΚΑΠΗ Βούλας προκειμένου να
γνωρίσω τις δραστηριότητές του και τη λειτουργία του.
Το ΚΑΠΗ της Βούλας λειτουργεί το πρωί 9-13μμ, και το

απόγευμα 5-7 σε θαυμάσιο χώρο στην πλατεία της Βού-
λας  στο κτίριο του οποίο λειτουργεί αξιόλογο κυλικείο
το οποίον προσφέρει στα μέλη του καφέ και αναψυκτικά
ΔΩΡΕΑΝ.
Πραγματοποιεί ημερήσιες εκδρομές ΔΩΡΕΑΝ για τα μέ-
λη του τα οποία  καταβάλουν ετησίως μια συμβολική συν-
δρομή ανερχομένη σε τρία (3) ευρώ.
Επίσης το ΚΑΠΗ παρέχει κατά διαστήματα στα μέλη του
δωρεάν διασκέδαση σε εκλεκτό κέντρο.
Η διαμονή των μελών  γίνεται άνετη ευχάριστη και υποδειγ-
ματική σε περιβάλλον υγιεινό, αφού το Δ.Σ. απαγορεύει το
κάπνισμα στους χώρους διαμονής του κτιρίου, ενώ για τους
καπνιστές υπάρχει ειδική αίθουσα που μπορούν να καπνί-
ζουν. Στις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ περιλαμβάνονται ομι-

λίες, διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.
Στις αίθουσες διαμονής των μελών υπάρχουν περί τα
τριάντα τραπέζια  με άνω των εκατόν καθισμάτων και εκεί
οι μεν άνδρες με τις παρέες των παίζουν το τάβλι τους πί-
νοντας τον καφέ τους ή το αναψυκτικό τους ή συζητούν
διάφορα θέματα, ενώ οι γυναίκες με τις δικές τους παρέ-
ες κεντούν πίνοντας το τσάι τους ή τον καφέ τους ή συ-
ζητούν για διάφορες μελλοντικές δραστηριότητες του
ΚΑΠΗ....

Αγαπητέ αναγνώστη, μας περιγράφετε ένα ΚΑΠΗ, που το
γνωρίζουμε από την “καλή” και όχι από την επίσκεψη μι-
σής ώρας. Και σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ ειδυλλιακή η
εικόνα που παρουσιάζετε.
Το ΚΑΠΗ Βούλας στερείται παντελώς αιθούσης, αφού
όπως και ο Δήμαρχος διατείνεται το υπάρχον κτίσμα στο
πάρκο είναι δημοτικό καφενείο και όχι ΚΑΠΗ! Εχει μόνο
ένα ΚΑΠΗ που αγγίζει τα χίλια μέλη, που αντιβαίνει ακό-
μη και στο νομοσχέδιο δημιουργίας τους (όχι πάνω από
300 μέλη).

Δεν μας γράφετε όμως τίποτα για το ΚΑΠΗ Καλυβιων
που είστε και μέλος για να γνωρίσουν οι αναγνώστες μας
και εκεί τι γίνεται. 

Εμείς επικοινωνήσαμε με τα Καλύβια και εκπλαγήκαμε
από τις δραστηριότητες που διαθέτουν. 
Διαθέτει τρία ΚΑΠΗ, με πλούσιες και πολλαπλές δραστη-
ριότητες.
Γυμναστική, Μαθήματα μαγειρικής, Αγώνες τάβλι, Μουσι-
κή ομάδα με όργανα, χορωδία, χορευτικά. 
Δεν σημειώνω βέβαια τις εκδρομές,  τις ομιλίες ιατρικού
περιεχομένου που γίνονται και στη Βούλα.

Προς Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» 

Ανατολικής Αττικής

Παρακολουθώ με ενδιαφέ-

ρον την εφημερίδα σας και

καταγράφω με χαρά τα ποι-

οτικά της χαρακτηριστικά,

στον χώρο της ενημέρωσης

και του προβληματισμού.

Το ενημερωμένο τοπικό κοι-

νό έχει την προϋπόθεση

ώστε εφόσον είναι και ενερ-

γό να αποτελεί μια τοπική

κοινωνία πολιτών που συμ-

μετέχει εποικοδομητικά στα

τοπικά κοινά, ελέγχει καθι-

στώντας πιο αποτελεσματι-

κή και διαφανή την Τοπική

Αυτοδιοίκηση και μ’ αυτόν

τον τρόπο γίνεται χρήσιμη

στον τόπο και τον εαυτό

της.

Η χώρα έχει ανάγκη από τέ-

τοιες προσπάθειες σε

όλους του τομείς, από τον

πολιτικό, τον κοινωνικό και

τον οικονομικό μέχρι τον

πολιτισμικό και της γνώσης,

με σημείο αναφοράς την

αντικειμενικότητα, την ποιό-

τητα και την κριτική σκέψη. 

Θερμά συγχαρητήρια για

την πορεία της εφημερίδας

και εύχομαι ειλικρινά να

έχετε δημοσιογραφικές επι-

τυχίες και εκδοτική ευδοκί-

μηση.

Με εκτίμηση 

Νίκος Γιαννής

Αναπληρωματικός 

βουλευτής Ν.Δ.

Ανοιχτή επιστολή προς το Δήμαρχο Παλλήνης και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο στέλνει ο αναγνώστης μας Παναγιώτης

Παναγόπουλος και το δημοσιεύουμε. Οσον αφορά τις εν-

στάσεις, επειδή το βιώσαμε και το είχαμε αποτυπώσει με

μία φωτογραφία σε προηγούμενο φύλλο μας, είναι όπως

το περιγράφει θα έλεγα.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι

Η προχθεσινή συνάντηση…στο Δημαρχείο, δεν ήταν συ-

νέλευση σκεπτόμενων και σοβαρών ανθρώπων που συ-

νευρέθηκαν για να πάρουν σημαντικές και αποτελεσματι-

κές αποφάσεις. Ήταν μια π α ρ ω δ ί α ! Ένα αλαλούμ!

Ήταν χάβρα Εβραίων! Γι’ αυτό αμφισβητώ την εγκυρότητα

της διαδικασίας  “εκδίκασης”, έτσι μας χαρακτήρισε, από

το τηλέφωνο, τη Συνέλευση η υπάλληλός σας. Εκδίκα-

ση….Γιατί; Ούτε δίκη ήταν, ούτε περάτωση διαδικασίας…..

Τέλος πάντων α μ φ ι σ β η τ ώ, επαναλαμβάνω, την εγκυ-

ρότητα της διαδικασίας “εκδίκασης” των ενστάσεών μας

που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα την

16/4/2008 (και ώρα 6:30μ.μ.) και ζητώ την επανάληψή της,

με καλύτερη οργάνωση και σε άλλο  χώρο  πιο μεγάλο και

πιο φιλόξενο. Διότι:

1ον) Η Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, στο Δημαρχείο, ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει 300-

350 άτομα με αποτέλεσμα να είμαστε στριμωγμένοι, ωσάν

γίδια, ο ένας απάνω στον άλλο, και να παρακολουθούμε

τη διαδικασία(;) άλλοι από το διάδρομο και άλλοι ανεβα-

σμένοι απάνω στις καρέκλες.

2ον) Η ώρα της Συνέλευσης όπως μας είπε η υπάλληλός

σας από το τηλέφωνο ήταν στις 6:30 μ.μ. 

Στην είσοδο του Δημαρχείου υπήρχε ανακοίνωση με ώρα

συνάντησης  7μ.μ. και εσείς οι Επίσημοι, στην ασφυκτικά

γεμάτη αίθουσα, μπήκατε μετά τις 7.15. Με αποτέλεσμα

μέσα στην πνιγηρή αίθουσα, με τον κόσμο να συνωστίζε-

ται και να σπρώχνεται άγρια, να πλανιέται το ερώτημα:

Μήπως όλη αυτή η ταλαιπωρία ήταν σκόπιμη για να κου-

ραστούμε; Να “σπάσει’’ το ηθικό μας; Να καμφθεί το ψυχι-

κό μας σθένος; Να ατονήσουν οι ψυχικές και σωματικές

δυνάμεις μας για να μην αντιλαμβανόμαστε τι θα ακολου-

θήσει; ‘Όπως και έγινε τελικά.

3ον) Παρόλο που υπήρχε ηχητική κάλυψη, ήταν τόσο κα-

κή η ακουστική, λόγω της οχλοβοής από τη δυσανασχέτη-

ση του κόσμου, λόγω του αδιαχώρητου και της ασφυξίας,

ώστε ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουμε τα διαδραματι-

ζόμενα στο μπροστινό μέρος της αιθούσης.

4ον) Παρόλο που, κύριε Δήμαρχε, αναφερόσασταν συνε-

χώς σε κάποιον Δασάρχη –ως τον μόνο υπεύθυνο της δια-

μορφούμενης πρότασης καταστροφής  των περιουσιών

μας, ο εν λόγω Δασάρχης ήταν απών. Απουσίαζε ο άν-

θρωπος ο οποίος πληρώνεται από το κράτος, από εμάς,

για να μας ενημερώνει και να  προστατεύει την κρατική

περιουσία. Απουσίαζε εκείνος που έπρεπε να μας ενημε-

ρώσει και να λογοδοτήσει ενώπιόν μας, γιατί: Όταν το

1995 και το 1998 που κάηκε το δάσος δεν κήρυξε την κα-

μένη εκείνη Περιοχή αναδασωτέα, αλλά θέλει να αναδα-

σώσει τα αγροτεμάχιά μας τα  κατασπαρμένα και δεντρο-

φυτεμένα με οπωροφόρα δέντρα;

Τι κρίμα! Θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας, με πολύ πόνο:

Τι ντροπή! Μας συμπεριφερθήκατε σαν αρνιά σε σφαγείο.

Και μεταξύ άλλων, μας προτρέψατε και μας σπρώχνετε

φτωχούς ανθρώπους, να αιμορραγήσουμε πηγαίνοντας

στα Δικαστήρια να αποδείξουμε τι; Ότι δεν είμαστε ελέ-

φαντες. Τι απονιά! Εσείς να πάτε στα δικαστήρια και να

αποδείξετε: Ότι είμαστε ελέφαντες. Σας υπενθυμίζω για

να φρεσκάρω και τη μνήμη σας, την υπόσχεση αλλά και

επιθυμία του κυρίου Σουφλιά, όταν το 2004 ανέλαβε τα

καθήκοντά του ως Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Είχε πει τότε ο

κύριος Σουφλιάς: «Το Κράτος πρέπει να αποδείξει αν ένα

κτίσμα είναι σε Δασική Περιοχή. Όχι ο ιδιοκτήτης».

5ον) Κύριε Δήμαρχε. Οι κάτοικοι προσέτρεξαν στο κάλε-

σμά σας, με αγωνία, για να ενημερωθούν για την τύχη της

περιουσίας τους. Ήρθαν να σας θέσουν ερωτήματα, σε

σας σαν Δημοτική Αρχή και στον άφαντο, ανύπαρκτο,

απόντα Δασάρχη και να πάρουν επίσημες, λογικές και τεκ-

μηριωμένες απαντήσεις. Κάτι που λόγω της αλαλούμ κα-

τάστασης και της αδικαιολόγητης απουσίας του Δασάρχη

δεν έγινε. Με αποτέλεσμα να μείνουν αναπάντητα τα δε-

κάδες, ουσιαστικά  ερωτήματα:

Α) Γιατί το 1995 και το 1998, που κάηκαν δεκάδες στρέμ-

ματα δάσος με μακρόβια δέντρα δεν κηρύξατε την περιο-

χή αναδασωτέα και αφήσατε να διαμορφώνεται μια πόλη

άναρχη; Τέρας;

Β) Πότε η περιοχή, του λόφου της Νέας Παλλήνης, με μό-

νιμες κατοικίες, με άρτια οικοδομικά τετράγωνα, με οκτά-

μετρους ασφαλτοστρωμένους και ηλεκτροφωτισμένους

δρόμους, με ύδρευση και δίχτυο σταθερής τηλεφωνίας κη-

ρύχτηκε  αναδασωτέα; Με πρόταση ποιου ή ποίων; Με τι

αριθμό απόφασης Δήμου- Δασαρχείου- και Λοιπών Παρα-

γόντων της Περιοχής (αναδασώνω, αναδάσωση, αναδα-

σωτέος = βλέπε λεξικό Ραγκαβή, Ελευθερουδάκη, Φυτρά-

κη κ.λ.π.)

Γ) Γιατί μετά τις δύο μεγάλες πυρκαγιές (1995 και 1998),

όχι μόνο επιτρέψατε, αλλά  δώσατε άδειες – και πολύ κα-

λά κάνατε- και ξαναχτίστηκαν τα καμένα σπίτια μέσα στο

καμένο, κατά την άποψή σας δάσος; 

Δ) Γιατί το 2004, επί κυβερνήσεως  Κ. Καραμανλή δώσατε

άδειες- και πολύ κάνατε και δώσατε- και πήραν ηλεκτρικό

Ρεύμα  σπίτια και οικόπεδα στο κατά την άποψή σας δά-

σος; 

Ε) Γιατί, μέσα στη Νέα Παλλήνη που είναι, κατά τη γνώμη

σας αναδασωτέα, μόνο τρεις, ή τέσσερις οικογένειες στε-

ρούνται, με δική σας εντολή, του κοινωνικού αγαθού που

λέγεται Ηλεκτρικό Ρεύμα; Ενώ επί είκοσι χρόνια (20) και

πλέον πληρώνουμε ανελλιπώς, σαν μόνιμοι κάτοικοι Παλ-

λήνης όλες τις υποχρεώσεις μας στο Δήμο;

Στ) Γιατί όταν κλήθηκα το έτος 2001 από τη Νομαρχία  Αν.

Αττικής να πληρώσω πρόστιμο 4.225,55€ για αυθαίρετη

δόμηση, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη αναδασωτέος.

αναδασωτέα, αναδάσωση; «Χωρίς άδεια σε εκτός σχεδίου

περιοχή» λέει η εντολή του αρχιτέκτονα Υπαλλήλου της

Νομαρχίας.

Ζ) Γιατί, στα δεκάδες δημόσια έγγραφα που έχουμε στα

χέρια μας – Συμβόλαια, Δημοτικά και Νομαρχιακά έντυπα,

Δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις του Δασαρχείου, Εντυ-

πα του Υποθηκοφυλακείου. Έγγραφα της Δ.Ε.Η.  του

Ο.Τ.Ε.- Γιατί σε όλα αυτά τα Επίσημα Δημόσια έγγραφα

δεν αναφέρεται πουθενά: Αναδάσωση, αναδασωτέος; Δα-

σικό, Δάσος; Όλα «Αγροτεμάχια», «Εκτός Σχεδίου Περιο-

χή» λένε.

Η) Γιατί μου παρακρατεί ο Δήμος Παλλήνης 833,45€, από

τις 3/3/2004, που τα κατέβαλα για Παροχή Ηλεκτρικού

Ρεύματος, πού ποτέ δε μου βάλατε, άγνωστο γιατί…..

- Σε όλα αυτά τα εύλογα ερωτήματα και σε δεκάδες ακό-

μα, των τετρακοσίων και πλέον μόνιμων οικογενειών,

οφείλετε να απαντήσετε πειστικά και χωρίς περιστροφές.

Για τις περιουσίες μας μιλάτε. Για τα λεφτά μας. Για τον

ιδρώτα μας. Για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας.

Δε μιλάτε για κουρελόχαρτα. Δεν παίρνετε ένα μαχαίρι

και κόβετε κεφάλια, όπως έγινε στην περασμένη “συνεύ-

ρεση” παρωδία:  «Εσύ  είσαι κίτρινος. Εσύ άσπρος. Εσύ

πράσινος. Ή εσύ ανήκεις στην κατηγορία την 1, τη 2, την

3…» Και με τους κάποιους προσκαλεσμένους που κατα-

φέρανε, μπορέσανε να μιλήσουνε, να βλέπουν τον τοίχο,

ωσάν τιμωρημένοι. Λυπηρό!

Και στο κάτω, κάτω, κυρίες και κύριοι. Αγαπάτε τους συ-

νανθρώπους σας; Αγαπάτε την Παλλήνη; Αγαπάτε το Κρά-

τος; Θέλετε να λύσετε το οικιστικό πρόβλημα  και να μη

διαιωνίζεται μια ασαφής κατάσταση; Ή δε θέλετε…. Αν θέ-

λετε: Αφουγκρασθείτε τις φωνές των εκατοντάδων οικο-

γενειών, και δείξτε το….Δείξτε την αγάπη σας και το εν-

διαφέρον σας για τον τόπο.

Η λέξη αναδασώνω, αναδάσωση, αναδασωτέος δεν εί-

ναι κενή περιεχομένου. Σας παραπέμπω στα ετυμολογικά

λεξικά των: Ραγκαβή, Ελευθερουδάκη, Φυτράκη και των

άλλων… Αναδασώνω σημαίνει φτιάχνω δάσος. Ξανασχη-

ματίζω, δημιουργώ δάσος σε αποψιλωμένη έκταση!-

Υπάρχει περίπτωση να στείλετε τους προσκόπους να  δε-

ντροφυτέψουν τα εκατοντάδες αγροκτήματα με σπίτια

μόνιμες κατοικίες εδώ και 30, 40 , 80 χρόνια; 

Ή υπάρχει περίπτωση να αφήσει κάποιος ιδιοκτήτης τη

Φύση να λειτουργήσει μόνη της και να βλαστήσει στο καλ-

λιεργημένο αγρόκτημά του κάποιο πεύκο, ή άλλο δέντρο

άμα εκείνος δε θέλει; Ας είμαστε ρεαλιστές!….Για ποια

αναδάσωση μιλάτε;

Αυτά! Περιμένοντας το ενδιαφέρον σας για πιο ουσιαστι-

κό και εποικοδομητικό διάλογο.

Ο Καταγγέλων  Συνταξιούχος

(είκοσι χρόνια μόνιμος κάτοικος Παλλήνης)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Δ/ντής της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Αν. Αττικής Απ.

Παπακωνσταντίνου στο χαιρετι-

σμό του είπε μεταξύ άλλων: «Θα

ήθελα να συγχαρώ όλους τους

μαθητές μας για τη συμμετοχή

τους στους Περιφερειακούς

Αγώνες και να επισημάνω ότι

δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκο-

πός η επιβράβευση, αλλά αξία

έχει η συμμετοχή και η ευγενής

άμιλλα.

...Ο στόχος των μαθητικών και

καλλιτεχνικών αγώνων είναι να

στηρίζουμε και να ενθαρρύνου-

με τις προσπάθειες και το ενδια-

φέρον των μαθητών μας για τις

τέχνες και την αισθητική παι-

δεία.

...Εάν εφοδιάσουμε τους μαθη-

τές μας με τα απαραίτητα προ-

σόντα και εάν τους δώσουμε ευ-

γενή κίνητρα μέσα από την Τέ-

χνη και την Κουλτούρα, τις σχο-

λικές δραστηριότητες, θα μπο-

ρέσουν να δημιουργήσουν έναν

ειρηνικό κόσμο και μια ευνομού-

μενη Κοινωνία ενάρετων πολι-

τών και ελπίζω πως θα εκλείψει

η παραβατικότητα και η εγκλη-

ματικότητα, δράσεις που δυστυ-

χώς αυξάνονται συνεχώς». 

Τελειώνοντας συνεχάρη τους δι-

ευθυντές των σχολείων, τους εκ-

παιδευτικούς που παρότρυναν

και δίδαξαν τα παιδιά, τα ίδια τα

παιδιά για τη συμμετοχή τους

και όλα τα σχολεία για τη συμ-

μετοχή τους.

Τέλος ευχαρίστησε τις κριτικές

επιτροπές και όσους συνέβαλαν

στη διοργάνωση των Αγώνων.

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης

ήταν η Δρ Ανθή Γεωργιάδη και ο

Νίκος Γκόβας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο

Υφ. Εξωτερικών Π. Δούκας, οι

βουλευτές Θ. Μπούρας, Β. Οικο-

νόμου, Απ. Σταύρου, ο Αντινο-

μάρχης Παιδείας Δ. Κατσίκης

και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι

φορέων 

Στο Βελιγράδι, στη Γένοβα,

στη Βοστώνη, η Ολυμπιακή

φλόγα του μαραθώνιου ταξι-

δεύει από πόλη σε πόλη και

βρίσκει θερμή υποδοχή και

από επίσημους αλλά και

απλούς πολίτες που στέκο-

νται με σεβασμό και ευλά-

βεια στο “αρχαίο πνεύμα

αθάνατο” που μεταλαμπα-

δεύει η φλόγα.

Η φλόγα στο Βελιγράδι φώ-

τισε την έναρξη του μαραθω-

νίου και έκανε τον γύρο της

Σερβίας με πολύ τιμητικές

εκδηλώσεις.

Στη Γένοβα (20/4) στην εκκί-

νηση του μαραθωνίου  τα

παιδιά του Μαραθώνα πα-

ρουσίασαν την μαραθώνια

φλόγα την οποία με  μία συμ-

βολική κίνηση παρέδωσαν

στα παιδιά της Unicef, θερ-

μαίνοντας την φιλία μεταξύ

των δύο πόλεων, (Γένοβας

και Μαραθώνα).

Στη Βοστώνη τη φλόγα μετέ-

φερε ο Δήμαρχος Μαραθώνα

Σπύρος Ζαγάρης, συνοδευό-

μενος από Έλληνες Μαρα-

θωνοδρόμους.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓ.

ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στο Πν. Κέντρο του Ι. Ναού Αγ. Κυ-

ριακής υπό τον τίτλον: «Χαίρε Νύμφη Ανύμφευ-

τε», πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου από το

Σύλλογο Γυναικών Σπάτων, που πράγματι είναι

ένας δραστήριος φορέας, με ποικίλες εκδηλώ-

σεις. 

Μετά την παρακολούθηση του Ακάθιστου Ύμνου

στον Ι.Ν. της Αγ. Κυριακής, την έκθεση επισκέ-

φτηκαν οι βουλευτές της περιφ. Αττικής  Β. Οι-

κονόμου και Ε. Χριστοφιλοπούλου, ο Δήμαρχος

Σπάτων Αθανάσιος Τούντας, ο Αντιδήμαρχος

Αρτέμιδας  Ραφαήλ, η Δημοτική Σύμβουλος

Σπάτων  Λούκα, ο Πρόεδρος του Εξωρ. Συλλό-

γου Αγ. Κυριακής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»  Μ. Τρίλλας

και πολύς κόσμος. 

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ λειτουργεί για

τρίτη συνεχή εκπαιδευτική περίοδο με το Σύλ-

λογο Γυναικών Σπάτων σε συνεργασία με τη

ΝΕΛΕ Αν. Αττικής και εκπαιδεύτρια την  Πόπη

Σουλιώτη. 

Με την εκπαιδεύτρια   Κανέλλα Ηλιοπούλου-

Γιαννίση, παρουσίασαν ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγ. Αναρ-

γύρων, στα Σπάτα. Μετά το πέρας της λειτουρ-

γίας διατέθηκαν χειροποίητα παραδοσιακά

προϊόντα από γυναίκες του Συλλόγου, τα έσοδα

των οποίων προσφέρθηκαν σε άπορους συμπο-

λίτες τους για το Πάσχα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ολυμπιακή φλόγα ταξιδεύει

Με μεγάλες εκδηλώσεις υποδέχθηκαν τη φλόγα στη Βοστώνη.
Παρών και ο δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης.

Τα παιδιά του Μαραθώνα πα-
ρέδωσαν τη φλόγα στα παιδιά
της Unicef.

Απονομή διακρίσεων των 14ων καλλιτεχνικών μαθητικών αγώνων
Είχαμε γράψει για τους 14ους Περιφερειακούς μαθητικούς καλ-

λιτεχνικούς αγώνες που έγιναν με πρωτοβουλία της Δ/νσης Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12/3) στο Πειραματικό Μουσικό Γυ-

μνάσιο-Λύκειο Παλλήνης και συμμετείχαν σχολεία της Ανατ. Ατ-

τικής, της Β’ Αθήνας και της Δ. Αθήνας.

Στη συνέχεια στις 17/4 έγινε η τελετή απονομής βραβείων των

αγώνων αυτών, όπου διακρίθηκαν 22 σχολεία σε ζωγραφική, χο-

ρό, αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, μουσική και άλλα.

Οι Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες καθιερώθηκαν

από το Υπουργείο Παιδείας και διοργανώνονται σε συνεργασία

με τη Γεν.Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας,

την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και την Ομο-

σπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών.

Οι αγώνες αυτοί είναι ένας αυτοτελής διαγωνισμός για κάθε Πε-

ριφέρεια και μια διαδικασία επιλογής του καλλιτεχνικού συνόλου

το οποίο θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στους Πανελλήνιους

αγώνες και στην Καλλιτεχνική εβδομάδα έκφρασης που θα γί-

νουν αρχές Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

Σχολεία που πήραν το Α’ Βραβείο:

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Γεωργία Πανουτσακοπούλου 

3ο Γυμνάσιο Γέρακα

Αλ. Πανταζής 1ο Λύκειο Αχαρνών

Ρωξάνα Κουργάν (Διάκριση) 

1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

Δημ. Ξουρίκης (Διάκριση) 

1ο Λύκειο Κορωπίου

ΜΟΥΣΙΚΉ: Μουσικό Λύκειο Παλλήνης 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΕΠΑΛ ΩΡΩΠΟΥ

2o Γυμνάσιο Κορωπίου (Διάκριση)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ: 

Γυμνάσιο ΑυλώναΣτιγμιότυπο από χορευτικό του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης.
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O Δήμος Βουλιαγμένης πραγματοποίη-

σε, όπως είχαμε γράψει σε προηγούμε-

νο φύλλο μας, δεντροφύτευση σε συ-

νεργασία με τους μαθητές του Δημοτι-

κού και Γυμνασίου Βουλιαγμένης, για

τον εμπλουτισμό πρασίνου στην περιο-

χή του Μεγάλου Καβουρίου.

Η δεντροφύτευση έγινε με ανεπτυγμέ-

να δενδρύλια, που θα αναπτυχθούν

γρήγορα.

Η δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε

με μεγάλη επιτυχία, στέλνοντας μήνυμα

δραστηριοποίησης των πολιτών και ιδι-

αίτερα της νεολαίας, στην προσπάθεια

διάσωσης του φυσικού αγαθού του πρα-

σίνου και την ανάγκη δημιουργίας δασι-

κής συνείδησης που θα θωρακίσει τους

αγώνες για την προστασία του περιβάλ-

λοντος, σημειώνει στο δελτίο τύπου

που μας απέστειλε ο Δήμος.

Αναδάσωση στο

Μ. Καβούρι

Επιτέλους ο Δήμος Βου-
λιαγμένης άρχισε την ανα-
δάσωση στην παραλία στο
Μεγάλο Καβούρι.
Αυτή η ενέργεια είναι σύμ-
φωνη με τους στόχους του
Συλλόγου Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος Βουλιαγμένης
που χρόνια προσπαθεί να
σώσει την περιοχή από την
εμπορευματοποίηση.
Το δάσος στο Μεγάλο Κα-
βούρι είναι δάσος αναδα-
σωτέο με απόφαση του
Συμβουλίου Επικρατείας.

Ντένυ Παπαϊωάννου

Αναδάσωση στη Βουλιαγμένη

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας φυτεύει μαζί με τα παιδιά.

Μύρισε Άνοιξη στη Βάρκιζα!!

Συνέχεια από τη σελ.1

ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα της επιλογής Ελληνι-

κών λουλουδιών και ότι δεν υπερέχουν σε τίποτα τα ξένα. Τέ-

λος χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού

φυτωριούχων Αττικής. 

Αφού ο Δήμαρχος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης έκοψαν την

κορδέλα σηματοδοτώντας έτσι την αρχή της γιορτής λουλου-

διών, τη σκυτάλη πήραν οι σύλλογοι που παρουσίασαν παρα-

δοσιακούς χορούς κλέβοντας την παράσταση και ανεβάζο-

ντας το κέφι. Χοροί από τη Μυτιλήνη αποκλειστικά από

άντρες, Ποντιακοί που ξεσήκωσαν με τον ιδιαίτερο ρυθμό

τους και τον πολεμικό χορό τους, και βέβαια Κρητικοί που έκο-

ψαν την ανάσα με τα άλματα των πρωτοχορευτών. 

Η εκδήλωση έκλεισε με εδέσματα, που προσφέρθηκαν στους

καλεσμένους.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί επίσημοι.

Ανάμεσά τους διακρίναμε τους Βουλευτές Βασ. Οικονόμου,

Θαν. Λεβέντη, Ντ. Βρεττό, Θ. Μπούρα και Θ. Πάγκαλο, τον

Αντινομάρχη Θ. Γρίβα, τους Νομαρχιακούς Συμβούλους Παντ.

Ασπραδάκη & Αντ. Γάκη, τον Δήμαρχο Αργυρούπολης Δημ.

Ευσταθιάδη και πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους της Βάρης. 

Στιγμιότυπο από την χορευτική      

παράσταση των Κρητικών 

παραδοσιακών χορών. 

Το κόψιμο της κορδέλας από τον Γ. Βλάχο και τον Παν. Καπετανέα

Ο πυρρίχιος χορός του Ποντιακού Συλλόγου Αργυρούπολης
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Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου

και επ. Αντιπροέδρου ΣτΕ Μιχαήλ

Δεκλερής έκανε δηλώσεις για το

θέμα:

“Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο έρ-

χεται πολύ αργά, όταν έχει πια

διαμορφωθεί μη βιώσιμη κατάστα-

ση στη χώρα.  Επομένως, πρωταρ-

χικός σκοπός του έπρεπε να είναι

η Περιβαλλοντική Αποκατάσταση,

και δη των καταστραφέντων δασι-

κών και φυσικών οικοσυστημά-

των, των υδατικών και παρακτίων

συστημάτων, η οριοθεσία της γε-

ωργικής γης και η ανάκτηση του

σφραγισμένου εδάφους.  Επιβάλ-

λεται, επίσης, η μετεγκατάσταση

της βαρείας βιομηχανίας, που έχει

καταστρέψει πολύτιμους κόλπους,

όπως ιδίως της Ελευσίνος, τον

Παγασητικό και τον Θερμαϊκό, η

αποκατάσταση του Φαληρικού Όρ-

μου, αλλά και η ανάπλαση του επί-

σης κατεστραμμένου αστικού πε-

ριβάλλοντος των μεγάλων πόλε-

ων.  Τίποτε όμως απ’ αυτά δεν

προβλέπεται στο Σχέδιο, που νομι-

μοποιεί απλώς την άγρια ανάπτυξη

του παρελθόντος, την οποία και

συνεχίζει”. 

H  Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος

Επικρατείας, είπε, μεταξύ άλλων: 

«Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Σχεδιασμού πάσχει δύο θεμελιώ-

δεις και αθεράπευτες νομικές

πλημμέλειες.  Η πρώτη συνίσταται

στην κατάφωρη παραβίαση της συ-

νταγματικής αρχής της βιωσιμότη-

τος, η οποία δίνει απόλυτη προτε-

ραιότητα στη διαφύλαξη και αποκα-

τάσταση του φυσικού και πολιτιστι-

κού κεφαλαίου της χώρας.  Αντ’ αυ-

τής, το Χωροταξικό Πλαίσιο επιλέ-

γει ένα παρωχημένο μοντέλο

άγριας ανάπτυξης με κυρίαρχο

σκοπό τη μετατροπή της Ελλάδος

σε βασικό «κόμβο» των διεθνών δι-

κτύων διαμετακομιστικού

H δεύτερη νομική πλημμέλεια του

Πλαισίου, η οποία συνίσταται στην

έλλειψη της αναγκαίας Στρατηγι-

κής Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, που απαιτείται από

την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία

2001/42ΕΚ), ώστε να διασφαλίζε-

ται ο βιώσιμος χαρακτήρας του

χωροταξικού σχεδιασμού».  

Ο Καθηγητής Χωροταξίας – Πολε-

οδομίας στο Ε.Μ.Π. Ιωσήφ Στεφά-

νου σημείωσε: «με τον νέο θεσμό

της τουριστικής κατοικίας διπλα-

σιάζεται ο συντελεστής δόμησης

ουσιαστικά για παραθεριστική κα-

τοικία στις εκτός σχεδίου περιο-

χές. (καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν

κτίζει εκτός θεσμοθετημένων

ορίων).  Έχει μετρήσει ποτέ το

ΥΠΕΧΩΔΕ το μέγεθος των εκτά-

σεων των εντός σχεδίου περιο-

χών της Ελλάδας; Γιατί χρειαζό-

μαστε την εκτός σχεδίου δόμηση;

Και αν για ορισμένη χρήση (π.χ.

τουρισμό) είναι απαραίτητη η δημι-

ουργία νέων κελυφών σε κάποια

συγκεκριμένη περιοχή, γιατί αυτή

δεν επιλέγεται να πολεοδομηθεί

προς τον σκοπό αυτό με σχέδιο,

σύστημα και ειδικούς όρους δόμη-

σης όπως σε όλο τον πολιτισμένο

κόσμο;»

Ο Ηλίας Φρυτζαλάς, Χωροτάκτης,

M.Sc. Πα/μίου Θεσσαλίας, Εκπρό-

σωπος ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σημείωσε

στην ομιλία του:  «Το Γενικό Πλαί-

σιο Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν

διορθώνει τα προβλήματα που

έχουν δημιουργηθεί στη χώρα, αλ-

λά μάλλον τα διαιωνίζει, ούτε και

προβλέπει για τα δυνητικά προ-

βλήματα που ενδεχομένως θα

προκύψουν.   Πρόκειται για ένα μη

ολοκληρωμένο και μη συνεκτικό

αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο,

το οποίο κατά καιρούς έχει προκα-

λέσει την κοινή γνώμη.  

Διάλογος για το Εθνικό Χωροταξικό 
Σκοπός του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου είναι ο

προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργά-

νωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια. 

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί τη συνθετική

θεώρηση στο χώρο των επιμέρους πολιτικών, των

προγραμμάτων και έργων, εξασφαλίζοντας την εσω-

τερική συνοχή και την συμπληρωματικότητά τους.

Μετά τη θεσμοθέτηση του, θα έχει τα χαρακτηριστι-

κά ευρείας προγραμματικής, πολιτικής, κοινωνικής

και οικονομικής συμφωνίας.

Ειδικότερα, με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο επιδιώ-

κεται:

• Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευ-

ρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο.

• Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της

χωρικής συνοχής. 

• Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων και στρατηγικών

για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. 

Εν’ όψει της επικειμένης έγκρισης και εφαρμογής του Εθνικού

Χωροταξικού Σχεδίου, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο Πε-

ριβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας, το Επιμελητή-

ριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος πραγματοποίησε ειδική

ημερίδα στις 18 Απριλίου με θέμα την «Επιστημονική Κριτική

του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου».  Στην Ημερίδα συμμετεί-

χαν η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων

(ΠΕΔΔΥ), ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Πανελλή-

νιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ). Μίλησαν ο

Μιχαήλ Δεκλερής, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Πρόεδρος του Επιμε-

λητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, η Μαρία Καραμανώφ,

Σύμβουλος Επικρατείας, ο Ιωσήφ Στεφάνου, Καθηγητής Χωροταξίας

– Πολεοδομίας στο Ε.Μ.Π., ο Δημήτριος Αθανασούλης, Πρόεδρος

Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Νικόλαος Μπόκαρης, Δασολό-

γος, ο Ηλίας Φρυτζαλάς, Χωροτάκτης, M.Sc. Παν/μίου Θεσσαλίας.

«Επιστημονική Κριτική του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου» με το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος
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Στο καλοσώρισμα της τελευταίας ημέρας, από

την αντιδήμαρχο Μαρία Γκίκα, επισημάνθηκε η

φθίνουσα πορεία της δασοκάλυψης της χώρας

μας και η σημασία της διατήρησης των τοπίων

των Μεσογείων. Τόνισε δε, τη σημασία των εκ-

δηλώσεων αυτών ως μια αφετηρία για μια συ-

νεχή παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

των συλλόγων του Κορωπίου και της Αττικής

για την προστασία του φυσικού και δομημένου

περιβάλλοντος καθώς και για την επίλυση χρό-

νιων ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ευρύτε-

ρη περιοχή των Μεσογείων.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Βουλευτής Ατ-

τικής Νίκος Καντερές. Τον Νομάρχη Αν. Αττικής

Λεωνίδα Κουρή εκπροσώπησε ο Αντινομάρχης

Θεόδωρος Γρίβας ενώ παρευρέθηκαν οι  Νο-

μαρχιακοί Σύμβουλοι Παντελής Ασπραδάκης

και Χριστιάνα Φράγκου. 

Επέμεινε, με αδιάσειστα 

στοιχεία, στην τριτοβάθμια

επεξεργασία των λυμάτων

Ο καθηγητής του ΕΜΠ Ανδρέας Ανδρεαδάκης

μίλησε για τη διαχείριση των αστικών υγρών

αποβλήτων διευκρινίζοντας ότι δεν κατέχει τη

μια και μόνη αλήθεια αλλά πρεσβεύει μια προ-

σέγγιση που περιλαμβάνει στοιχεία επιστημονι-

κά τεκμηριωμένα,  τα οποία δεν έχουν αμφι-

σβητηθεί σοβαρά από κανέναν επιστήμονα.

Επανέλαβε τις γνωστές θέσεις του για την ανα-

γκαιότητα υλοποίησης του αρχικού κρατικού

σχεδιασμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

τους μεγάλους βιολογικούς καθαρισμούς στην

Βόρεια Αττική, στα Κεντρικά Μεσόγεια, στις νό-

τιες περιοχές του Σαρωνικού στην Παλαιά Φώ-

καια, επέκταση Λαυρίου κα. Δικαιολόγησε την

δυσπιστία του κόσμου που αντιδρά σε κάθε κρα-

τικό φορέα και για τις προδιαγραφές των έργων

του ανάγοντάς τη σε ιστορικά και πολιτικά αί-

τια, αλλά δεν δικαιολόγησε τις αντιδράσεις από

όσους έχουν συγκεκριμένα οικονομικά ή αλλά

συμφέροντα και χρησιμοποιούν κινδυνολογικά

επιχειρήματα.  Άσκησε κριτική στις «φωνές»

που υπάρχουν ακόμα εναντίον της κατασκευής

βιολογικών καθαρισμών σε περιοχές που θα

εκβάλλουν οι αγωγοί διάθεσης. Επέμεινε, με

αδιάσειστα στοιχεία, στην τριτοβάθμια επεξερ-

γασία των λυμάτων και για ανεκτές -στα όρια

του φυσιολογικού- τιμές ρύπων στις περιοχές

των εκβολών των αγωγών στα όρια που προ-

βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και

στη απόσταση που προβλέπεται από τους λου-

όμενους. 

Για τους «μεγάλους βιολογικούς» τόνισε ότι

έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Μια μονάδα βιο-

λογικού καθαρισμού δεν  είναι ένα εργοστάσιο.

Αποτελείται από πολλές παράλληλες μονάδες

με δικλείδες ασφαλείας οι οποίες σε περίπτωση

που κάτι δεν λειτουργήσει προσωρινά καλύ-

πτουν τις όποιες αστοχίες. Η διεθνής εμπειρία

«δείχνει» ότι οι  μεγάλοι βιολογικοί δεν αστο-

χούν και έχουν πολλά πλεονεκτήματα.  

Οσο ανεβαίνει το βιοτικό 

επίπεδο ανεβαίνει και 

ο όγκος των σκουπιδιών

Ο Βασίλειος Μαλιώκας, δρ.Πολιτ. Μηχανικός-

Περιβαλοντολόγος στην ομιλία του ξεκαθάρισε

ότι  όσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο ανεβαίνει

και ο όγκος των σκουπιδιών.  Αναφέρθηκε συ-

νοπτικά στα τρία ρεύματα απορριμμάτων και

πώς αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια

ολοκληρωμένη διαχείριση: 1ο ρεύμα το χαρτί,

γυαλί, μέταλλο,  2ο  τα οργανικά απόβλητα και

το 3ο διάφορα ανόργανης υφής αντικείμενα. Οι

Κοινοτικές απαιτήσεις απαιτούν ολοκληρωμένη

διαχείριση αστικών απορριμμάτων δηλ. διαχεί-

ριση του κύκλου των «ρευμάτων» ως εξής: δη-

μιουργία περιφερειακών Κέντρων Μεταφόρτω-

σης και Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ)

για την επεξεργασία του πρώτου ρεύματος

(χαρτί-γυαλί-μέταλλο-πλαστικά), επεξεργασία

του δεύτερου ρεύματος που αφορά οργανικά

απόβλητα (δεν υπάρχει συγκεκριμένη υποχρεω-

τική διαδικασία,  ανοιχτό είναι το θέμα της επε-

ξεργασίας με την εφαρμογή διαφόρων μεθό-

δων) και τέλος  δημιουργία ΧΥΤΥ που θα δέχε-

ται τα υπολείμματα όλων αυτών των φάσεων

(περίπου το 10-15%). Όταν δεν λειτουργούν οι

προηγούμενες φάσεις επεξεργασίας, τότε ο

ΧΥΤΥ μετατρέπεται στους γνωστούς μας Χώ-

ρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥ-

ΤΑ) οι οποίοι είναι πλέον μη αποδεκτοί και πα-

ράνομοι. Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης δια-

χείρισης αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα

οδηγεί στην μετεξέλιξη των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ δη-

λαδή σε  Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-

μάτων που είναι η νόμιμη και σύγχρονη εφαρ-

μογή που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βιοκλιματική κατοικία

Ο  Γεώργιος Μαυρουλέας, από την ΜΚΟ Σό-

λων,  αναφέρθηκε σε  ζητήματα εξοικονόμησης

ενέργειας στα κτίρια και τη βιοκλιματική κατοι-

κία. Εστίασε την ομιλία του στους πρακτικούς

τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και συμβο-

λής στις προσπάθειες μείωσης των αιτιών δια-

ταραχής του κλίματος, καταλήγοντας στα πλε-

ονεκτήματα από την κατασκευή και χρήση της

βιοκλιματικής κατοικίας.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση, που εστράφη

γύρω από το ζήτημα της αποχέτευσης και του

βιολογικού καθαρισμού των Κεντρικών Μεσο-

γείων. 

«Κορωπί το Σπίτι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας»
ενδιαφέρον τριήμερο περιβαλλοντικών εκδηλώσεων στο Κορωπί

Ολοκληρώθηκε το τριήμερο περιβαλλοντι-

κών εκδηλώσεων με τίτλο: «Κορωπί το Σπί-
τι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας». 

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν δράσεις ενη-

μέρωσης σε σχολικές μονάδες του Κορωπί-

ου και  εισηγήσεις που αφορούσαν τη δια-

χείριση των απορριμμάτων-αποβλήτων με

ιδιαίτερη αναφορά στις νεότερες εξελίξεις

που αφορούν την αποκατάσταση των ανε-

ξέλεγκτων χωματερών και των ΧΥΤΑ, το

βιολογικό καθαρισμό, την αποχέτευση με

χρήση κενού σε παραλιακές περιοχές, την

εξοικονόμηση της ενέργειας και το βιοκλι-

ματισμό.

ΚΟΡΩΠΙ

Την Πέμπτη 8 Μαΐου στις

11.30πμ θα πραγματοποιηθεί η

τελετή Θεμελίωσης του Δη-

μοτικού Σχολείου & Νηπιαγω-

γείου της Αγίας Μαρίνας

(οδός Ν. Παπαγιαννοπούλου,

θέση Κορίτες-Κόντρα Ρετσί-

να). Το Αγιασμό Θεμελίωσης

θα τελέσει ο Σεβ. Μητροπολί-

της Μεσογαίας και Λαυρεωτι-

κής κ. Νικόλαος. 

Οι εργασίες κατασκευής του

ολοήμερου Δημοτικού Σχολεί-

ου & Νηπιαγωγείου Αγίας Μα-

ρίνας ξεκίνησαν από τις αρχές

του 2008 με φορέα υλοποίη-

σης τον Οργανισμό Σχολικών

Κτιρίων (ΟΣΚ). 

«Ενα αίτημα δεκαετιών των
κατοίκων της Αγίας Μαρίνας
βρίσκει ικανοποίηση, ενώ απο-
φάσεις Δημοτικών Αρχών του
Κορωπίου και ενέργειες της
σημερινής Δημοτικής Αρχής
από το 2003 επιτέλους δικαιώ-
νονται, ύστερα από 17 ολό-
κληρα χρόνια», τονίζει σε δη-

λώσεις του ο Δήμαρχος Θεό-

δωρος Αθανασόπουλος.

Το ιστορικό

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, το 1991 (αρ. 220/91), επί Δημαρ-

χίας Κωνσταντίνου Γκίκα ζητήθηκε

από το Δασαρχείο Πεντέλης η παρα-

χώρηση δημόσιας δασικής έκτασης

εκτάσεως 9.850 τ.μ στη θέση «Κορί-

τες-Κόντρα Ρετσίνα» περιφέρειας

Δήμου Κορωπίου για ανέγερση διδα-

κτηρίων. Η έκταση τελικά παραχωρή-

θηκε,  τον Ιούνιο του 1994, με απόφα-

ση του τότε κρατικού Νομάρχη στο

ΟΣΚ, έπειτα από σειρά εγκριτικών εγ-

γράφων κρατικών υπηρεσιών και της

ομόφωνης γνωμοδότησης του Νομαρ-

χιακού Συμβουλίου (6/6/1994). Έκτοτε

χρειάστηκαν 10 χρόνια,  Φεβρουάριος

του 2004 (σημερινής Δημοτικής Αρ-

χής),  να ξεμπλοκάρει το έργο, ύστε-

ρα από συντονισμένες πιέσεις της και

να εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Από-

φαση (ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

το αναγκαίο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέ-

διο. Η αρχική έγκριση  χρειάστηκε

διορθώσεις και τροποποιήσεις με

αντίστοιχες Κ.Υ.Α. (8/2004 και 7/2005)

λόγω αρχικών τεχνικών σφαλμάτων

και λανθασμένων στοιχείων. 

Ακολούθησε η εκπόνηση μελέτης από

τις τεχνικές υπηρεσίες του Ο.Σ.Κ σε

συνεργασία με το Δήμο ενώ  Σεπτέμ-

βριο του 2006 έγινε η δημοπράτηση

του έργου. Όμως λόγω ενστάσεων

εργολάβων καθυστερεί η κατακύρωση

για ένα χρόνο. Τελικά, το 2007,  υπο-

γράφεται η σύμβαση μεταξύ του

Ο.Σ.Κ και του τελικού ανάδοχου και

από τις αρχές του 2008 αρχίζουν οι

εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ση-

μερινή Δημοτική Αρχή Κορωπίου αγό-

ρασε όμορο οικόπεδο στη έκταση που

παραχωρήθηκε για την εξασφάλιση

της πρόσβασης. 

Το Διδακτήριο,  που κατασκευ-

άζεται θα έχει τρεις ορόφους

και θα καλύπτει 12 οργανικές

θέσεις Δασκάλων και 2 Νηπια-

γωγών. Η λειτουργία του θα

είναι ολοήμερη και θα καλύ-

πτει τις συνεχώς αυξανόμενες

ανάγκες που δημιουργούνται

από τη ανάπτυξη της περιοχής

της Αγίας Μαρίνας που εντάσ-

σεται στο Σχέδιο Πόλεως. Το

κτίριο προβλέπεται να παρα-

δοθεί έτοιμο για χρήση το

2009 ενώ ο προϋπολογισμός

του έργου ανέρχεται στο πο-

σό των 4.582.000€. 

Αγιασμός  Θεμελίωσης Δημοτικού Σχολείου

& Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 

και Πολιτισμού

Η σημερινή ημέρα (22/4),

αφιερωμένη στη Γη, τη βρί-

σκει, δυστυχώς, πιο «ευά-

λωτη» από ποτέ. Και όλους

εμάς συνυπεύθυνους, όσο

ποτέ.

Έστω και αργά, έχουμε αρχί-

σει να αντιλαμβανόμαστε, ότι

το θέμα του περιβάλλοντος,

που κάποτε θεωρούνταν περι-

θωριακή μέριμνα, σήμερα δια-

περνά όλους τους τομείς της

ζωής μας. 

Η λύση στο πρόβλημα είμαστε

μόνον εμείς. Προκειμένου λοι-

πόν οι επερχόμενοι εορτασμοί

να έχουν πραγματικά «εορτα-

στικό» χαρακτήρα, οφείλουμε

να κινητοποιηθούμε άμεσα,

τόσο ατομικά όσο και συλλογι-

κά. 

Ας ενημερωθούμε, ας οργα-

νωθούμε και ας απαιτήσουμε,

πρώτα από τους εαυτούς μας,

μετά από τους γύρω μας και

τέλος από τους πολιτικούς

μας, να αφήσουμε να ευχολό-

για και να αλλάξουμε τις μι-

κρές αλλά και τις μεγάλες μας

συνήθειες που τόσο πληγώ-

νουν τη γη που μας φιλοξενεί. 

Το κλίμα αλλάζει.... ας αλλά-

ξουμε ζωή!

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Ούτε άλλη δικαιολογία.

Στα πλαίσια της Ημέρας Γης

όσο και της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Βιβλίου (23/4), η ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού έχει εκδόσει

την νέα και επίκαιρη έκδοσή

της με τίτλο «Ευάλωτη γη»,

που πραγματεύεται επίκαιρα

και καυτά θέματα περιβάλλο-

ντος και πολιτισμού του τόπου

και του πλανήτη μας, παρου-

σιάζοντας συγχρόνως ένα με-

γάλο μέρος του 35χρονου έρ-

γου της. 

Εκστρατεία καθαρισμού των πεύκων από

τη βαμβακίαση κάνει ο Δήμος Αγίας Παρα-

σκευής σε συνεργασία με εθελοντές και

εξωραϊστικούς συλλόγους, και μας ενημε-

ρώνει για τον τρόπο που γίνεται χωρίς να

ραντίζονται με δηλητήρια τα πεύκα.

Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους τους

Δήμους, και όχι μόνο, να γνωρίζουν.

Οι υδροφόρες του Δήμου θα χρησιμοποι-

ούν νερό από τις γεωτρήσεις του Δήμου

και όχι από τους υδατοσυλλέκτες της ΕΥ-

ΔΑΠ. 

Μετά το πλύσιμο τοποθετούνται  χαμηλά

στον κορμό, περίπου στο ένα  μέτρο από

το έδαφος, ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες,

οι οποίες είναι αποτελεσματικές χωρίς να

επιβαρύνουν το περιβάλλον με χημικά. Κα-

τόπιν στο σημείο της ταινίας τοποθετείται

οικολογική ειδική κόλλα.  

Το έδαφος σκουπίζεται αμέσως μετά την

πλύση και απομακρύνονται οι πεσμένες

«προνύμφες» του εντόμου. Όταν οι ταινίες

κιτρινίσουν και γεμίσουν «προνύμφες

αφαιρούνται και πετιούνται στα σκουπίδια

και όχι στην φύση. 

Ο πλέον κατάλληλος χρόνος εφαρμογής

είναι από το τέλος Απριλίου έως το τέλος

Μαϊου.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Πατούλης εξηγεί:    

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος εντάσ-

σεται στο συνολικό πρόγραμμα της περι-

βαλλοντικής μας πολιτικής που για μας εί-

ναι υψίστης σπουδαιότητας για τη διαφύ-

λαξη της υγείας των κατοίκων, αλλά και

του πρασίνου στην πόλη  μας, που τα τε-

λευταία χρόνια έχει σημαντικά επιβαρυνθεί

περιβαλλοντικά». 

Το πλύσιμο των πεύκων από τη βαμβακία-

ση θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές πρα-

σίνου της πόλης, για τις οποίες οι Δημό-

τες έχουν εκφράσει αιτήματα.     

Η βαμβακίαση στα πεύκα αντιμετωπίζεται
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Τα κρίσιμα ζητήματα της κλι-

ματικής αλλαγής αφορούν

και τη δική μας χώρα, αφού

μεταξύ των άλλων, απέχει

σημαντικά από το στόχο κά-

λυψης του 12% της ενέργει-

ας και του 21,1%  του ηλε-

κτρικού ρεύματος από Ανα-

νεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(ΑΠΕ) μέχρι το 2010. Παρά

το πολύ ευνοϊκό φυσικό πε-

ριβάλλον για την ανάπτυξη

των ΑΠΕ, το θεσμικό πλαίσιο

ολοκληρώθηκε πριν από δύο

έτη, ενώ η έλλειψη σχεδια-

σμού, οι καθυστερήσεις και

τα πολλαπλά προβλήματα

παραμένουν, ιδιαίτερα στην

αιολική και ηλιακή ενέργεια. 

Ως προς τη δεύτερη ο

Ν.3468/2006 για τις ΑΠΕ, δί-

νει για πρώτη φορά το δικαί-

ωμα στους οικιακούς κατα-

ναλωτές να πωλούν την πα-

ραγόμενη από φωτοβολταϊ-

κά ηλεκτρική ενέργεια ένα-

ντι μιας καθορισμένης από

το νόμο τιμής. 

Το θετικό αυτό μέτρο παρα-

μένει στα χαρτιά στην περί-

πτωση των οικιακών μικρο-

παραγωγών αφού για να πω-

λήσει κανείς ηλεκτρική ενέρ-

γεια στον ΔΕΣΜΗΕ ή στη

ΔΕΗ, πρέπει να ανοίξει βι-

βλία στην εφορία και να κά-

νει δηλώσεις ΦΠΑ και μάλι-

στα για μικροποσά, αφού τα

οικιακά συστήματα δεν είναι

εξ ορισμού μεγάλες ενεργει-

ακές επενδύσεις. 

Επειδή εξ αιτίας αυτού του

γεγονότος δεν έχουμε ακό-

μη οικιακές εφαρμογές φω-

τοβολταϊκών και επειδή είναι

ανάγκη να δημιουργηθούν κί-

νητρα στον οικιακό κατανα-

λωτή για μια έστω και μακρο-

χρόνια απόσβεση του συστή-

ματος, ερωτώνται οι κ.κ.

Υπουργοί: 

- Θα εξετάσουν την περί-

πτωση να μη θεωρείται επι-

τηδευματίας, να μη τηρεί δη-

λαδή βιβλία κλπ, ο οικιακός

καταναλωτής που εγκαθιστά

φωτοβολταϊκό σύστημα και

διαθέτει την παραγόμενη

ενέργεια στο δίκτυο; 

- Ειδικότερα, εξετάζουν ως

κίνητρο για τους οικιακούς

μικροπαραγωγούς την

απαλλαγή από το ΦΠΑ και

τη φορολογία εισοδήματος

για τα συγκεκριμένα έσοδα

που προέρχονται από τη διά-

θεση του ηλεκτρικού ρεύμα-

τος;  

Φορολογικά μέτρα για τη διευκόλυνση των

οικιακών εφαρμογών φωτοβολταϊκών

ζητάει ο βουλευτής Μιχάλης Παπαγιαννάκης 

Η πρόσφατη αύξηση στις τιμές

των διοδίων, πλήττει ιδιαίτερα

αυτούς που ζουν ή εργάζονται

στις Αφίδνες, το Πολυδένδρι, το

Καπανδρίτι, τον Κάλαμο, τον

Αυλώνα, τον Ωρωπό και το Συ-

κάμινο και χρειάζονται να μετα-

κινούνται σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα,  η

κίνηση στους σταθμούς αυτούς

έχει μειωθεί κατά 20% ενώ οι

ουρές που σχηματίζονται στους

παράπλευρους οδούς ξεπερνά-

νε τα 2,5-3χιλ. σε ώρες αιχμής.

Με απόφασή του, το  Νομαρχια-

κό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής δια-

μαρτύρεται για την υπέρογκη

αύξηση των διοδίων στις Αφίδ-

νες όταν μάλιστα το οδόστρωμα

είναι σε πολύ άσχημη κατάστα-

ση και αιτείται την παροχή κάρ-

τας ελεύθερης διέλευσης. Όπως

ανέφερε ο Νομάρχης, το προη-

γούμενο σύστημα έδινε το δικαί-

ωμα στους μόνιμους κατοίκους

των περιοχών αυτών να εκδώ-

σουν άδεια για δωρεάν διέλευ-

ση, μέτρο το οποίο αν και δεν εί-

χε εφαρμοσθεί έδινε το περιθώ-

ριο διεκδίκησης του. 

Επειδή το συγκοινωνιακό δίκτυο

στις παραπάνω περιοχές δεν δι-

ευκολύνει τις μετακινήσεις των

κατοίκων των περιοχών αυτών

και η χρήση των Ι.Χ. είναι μια

εναλλακτική λύση καθημερινά,

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ

Προτίθεστε να προχωρήσετε

στην κάρτα ελεύθερης διέλευ-

σης από τα διόδια των Αφιδνών

για τους μόνιμους κατοίκους

των περιοχών;

Ελεύθερη κάρτα διέλευσης στα διόδια των Αφιδνών

Ζητάει ο Βουλευτής Ντίνος Βρεττός

Η πολιτική εκπρόσωπος του

ΠΑΣΟΚ για την Απασχόληση

και την Κοινωνική Προστα-

σία, Εύη Χριστοφιλοπούλου,

για την σημερινή Παγκόσμια

Ημέρα για την Ασφάλεια και

την Υγεία στην Εργασία,

έκανε την ακόλουθη δήλω-

ση:

Η καθιέρωση της 28ης Απρι-

λίου ως Παγκόσμιας Ημέρας

για την Ασφάλεια και την

Υγεία στην Εργασία είναι

αφορμή για να στρέψουμε το

ενδιαφέρον μας στην πρόλη-

ψη των εργατικών ατυχημά-

των και των επαγγελματικών

ασθενειών. Η Ασφάλεια και η

Υγεία στην εργασία, σημα-

ντικό πεδίο κοινωνικής πολι-

τικής στη Ευρωπαϊκή Ένωση,

πρέπει  να προστατεύεται

από την Πολιτεία σε στενή

συνεργασία με τους κοινωνι-

κούς εταίρους. Δυστυχώς,

στην Ελλάδα γιορτάζεται με

την προσθήκη ενός ακόμη

χρόνου:   

– υποβάθμισης του Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕ-

ΠΕ), στο οποίο επί τέσσερα

χρόνια δεν έχει προστεθεί

ένας εργαζόμενος, ούτε και

έχει επεκταθεί το δίκτυό του

– εγκατάλειψης των θεσμών

του Τεχνικού Ασφάλειας και

του Γιατρού Εργασίας, που

έχουν μεγάλη σημασία για

τον εντοπισμό των κινδύνων

και των ασθενειών στους χώ-

ρους εργασίας. 

– παντελούς έλλειψης εθνι-

κής στρατηγικής για την

υγεία και ασφάλεια στην ερ-

γασία

Η κυβέρνηση οφείλει έστω

και μετά από τέσσερα χρόνια

αδιαφορίας, να στρέψει το

ενδιαφέρον της στα θέματα

αυτά και να προχωρήσει σε

πράξεις αντί των ωραίων λό-

γων που κατά καιρούς εκστο-

μίζει. 

Το ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις

του οποίου δημιούργησαν

όλους τους υπάρχοντες κρα-

τικούς θεσμούς Υγείας και

Ασφάλειας στην Εργασία,

δεσμεύεται με το Πρόγραμ-

μά του για τον εκσυγχρονι-

σμό, την επέκταση και την

στελέχωσή τους.

Δηλώσεις για τα βαρέα

και ανθυγιεινά
από το βουλευτή Αθ. Μπούρα

Ο βουλευτής της Ν. Δ. Περιφέρειας Αττικής Θανά-

σης Μπούρας, δήλωσε ότι περατώθηκαν οι συζητή-

σεις στη διαρκή Οικονομική Επιτροπή της Βουλής,

της οποίας είναι πρόεδρος, του νομοσχεδίου στο

οποίο συμπεριλαμβά-

νεται διάταξη για την

ένταξη στα Βαρέα και

Ανθυγιεινά των εργα-

ζομένων στους Οργα-

νισμούς Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης. Ήδη βρί-

σκεται στην Ολομέ-

λεια της Βουλής προς

ψήφιση και γίνεται νό-

μος του κράτους.

Η κυβέρνηση της Νέ-

ας Δημοκρατίας, πι-

στή στο πρόγραμμα

της και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κ. Κα-

ραμανλή, προχώρησε στην ικανοποίηση ενός μακρο-

χρόνιου και δικαιολογημένου αιτήματος των εργαζο-

μένων στην καθαριότητα. Αυτό, που προηγούμενες

κυβερνήσεις, πάντα το υπόσχονταν, αλλά ουδέποτε

το επέλυαν, η κυβέρνηση της Ν. Δ. το επέλυσε, για-

τί στόχος της είναι, σταδιακά, να επιλύσει όλα τα

προβλήματα που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα

χρόνια. Οι πολίτες να είναι βέβαιοι γι’ αυτό, δήλωσε

ο  Αθ. Μπούρας.   

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και

την Υγεία στην Εργασία

Δήλωση της βουλευτού Εύης Χριστοφιλοπούλου Η ασφάλεια των μαθητών των δη-

μοσίων σχολείων του Δήμου Παλ-

λήνης, καθίσταται πλέον κρίσιμο

θέμα για την κυβέρνηση μετά από

νέα ατυχήματα παιδιών, σημειώνει

σε ερώτησή του, που απευθύνεται

στον αρμόδιο Υπουργό, επανερχό-

μενος με την υπ. αρ.  6703/20-2-

2008 ερώτησή του.

Συγκεκριμένα, στα σχολεία του

Δήμου Παλλήνης δεν υπάρει επαρ-

κής αριθμός σχολικών φυλάκων

που να επιβλέπουν και να φροντί-

ζουν την είσοδο και την έξοδο των

μαθητών από τους χώρους διδα-

σκαλίας, αφού σε ολόκληρο το δή-

μο απασχολούνται μόνο πέντε φύ-

λακες! 

Αλλά και εκτός των σχολείων οι

κίνδυνοι που ελλοχεύον είναι πολ-

λοί, αφού δεν υπάρχουν φωτεινοί

σηματοδότες ούτε και διαγραμμί-

σεις διαβάσεων και πεζοδιαβάσεις

ώστε να διευκολύνεται η μετακίνη-

ση των μαθητών αφού  και όπου

υπάρχουν, υπολειτουργούν.

Ανασφάλεια των μαθητών των δημοσίων 

σχολείων του Δήμου Παλλήνης
Επισημαίνει ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου 
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 3, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 & ΣΑΒΒΑΤΟ 9/5 

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

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δέχεται με ραντεβού

Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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

Τα εστιατόριo

McDonald’s  Βάρης

ΖΗΤΑ νέους/νέες για θέσεις Προσωπικού Εστιατορίων

μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
Οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν σε όλες τις θέσεις παραγω-

γής/λειτουργίας και θα επανδρώσουν ανάλογες θέσεις στο

εστιατόριο.

Η αναρρίχηση σε καλύτερες θέσεις εξαρτάται από την αποτε-

λεσματικότητα των νέων εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση ή

βιογραφικό σημείωμα στο εστιατόριο Π. Παϊζή & Αγ.

Λαύρας 10 (τηλ. 210-8972.246).

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 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει Τετάρτη 7/5  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκόπουλου συνεδριάζει την

Τετάρτη 7 Μαϊου στις 8μ.μ., με μοναδικό θέμα:  

Λήψη απόφασης για έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού,

για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος

του Δήμου Μαρκοπούλου ετών 2007-2010.
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Άνοιξη και αλλεργίες
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Στην αλλεργία παθολογικές καταστά-

σεις όπως το άσθμα, η ρινίτιδα, η κνί-

δωση, η αναφυλαξία, εκδηλώνονται

ως αποτέλεσμα υπερευαισθησίας του

οργανισμού σε ουσίες του περιβάλλο-

ντος που ονομάζονται αλλεργιογόνα. 

Στην Ελλάδα οι αλλεργίες, είναι το βα-

σικότερο παθολογικό πρόβλημα, που

απασχολεί μεγάλες ομάδες πληθυ-

σμού την εποχή της Άνοιξης, λόγω της

αυξημένης κυκλοφορίας της γύρης

στην ατμόσφαιρα και άλλων. 

Το κάπνισμα συμβάλλει σε μεγάλο

βαθμό στην πυροδότηση των αλλεργι-

κών φαινομένων. Είναι λοιπόν τώρα η

κατάλληλη εποχή, για να πάρετε την

σημαντική απόφαση διακοπής της ολέ-

θριας αυτής συνήθειας.

Λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας της

γύρης στην ατμόσφαιρα και άλλων αλ-

λεργιογόνων, πολλοί άνθρωποι εμφα-

νίζουν μπούκωμα, βήχα, δύσπνοια, ή

οίδημα και ερυθρότητα στα μάτια. 

Οι αλλεργίες στον άνθρωπο, ενδέχε-

ται να έχουν ελαφρά συμπτώματα,

μπορεί όμως, σε σοβαρές περιπτώ-

σεις, να οδηγήσουν σε σοβαρή δύ-

σπνοια, επιβάρυνση του καρδιοανα-

πνευστικού συστήματος, πτώση πίε-

σης, ακόμη και στο θάνατο.

Οι συνήθεις αλλεργίες της άνοιξης, δι-

αιρούνται σε αλλεργική ρινίτιδα, κνί-

δωση και αγγειοίδημα, άσθμα, επιπε-

φυκίτιδα, αναφυλαξία.

Η μελέτη των αλλεργιών γίνεται με ει-

δικές εξετάσεις, η θεραπεία είναι φαρ-

μακευτική ή με κατάλληλα spray, ενώ

τα ειδικά εμβόλια χορηγούνται σε σο-

βαρότερες περιπτώσεις ή μη ανταπό-

κρισης στην φαρμακευτική αγωγή λό-

γω των πιθανών επιπλοκών τους.

Μετριασμός και πρόληψη 

των αλλεργικών συμπτωμάτων

• Απομάκρυνση του υπεύθυνου αλ-

λεργιογόνου 

• Αποφυγή χώρων με καπνό, τσιγά-

ρο, σκόνη, εισπνεόμενα χρώματα 

• Πρώιμη ιατρική εξέταση προ της εμ-

φάνισης των συμπτωμάτων έτσι

ώστε να εφαρμοστεί προληπτική θε-

ραπεία σε εποχικές αλλεργίες. 

Μέτρα για πρόληψη στην ύπαιθρο:

• Απαγορεύεται το περπάτημα χωρίς

παπούτσια 

• Απαγορεύεται η χρήση αρωμάτων,

αρωματικών γαλακτωμάτων σώμα-

τος ή αντιηλιακών που μπορεί να

προσελκύσουν τα υμενόπτερα 

• Δεν πρέπει να εκτίθενται τα τρόφι-

μα στον αέρα 

• Δεν συνιστάται η πραγματοποίηση

δραστηριοτήτων ιδιαιτέρως με γυ-

μνά χέρια, όπως το κλά-

δεμα, το κόψιμο χόρ-

των, η αποκομιδή

σκουπιδιών και

πεσμέ-

νων

φρού-

των 

• Τα ευαίσθητα άτομα πρέπει να

έχουν μαζί τους ενέσεις αμέσου

ανάγκης. 

• Κάλυψη των στρωμάτων και των μα-

ξιλαριών κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας με νάιλον καλύμματα, τα οποία

αφαιρούνται προ του ύπνου και πλύ-

σιμο των σεντονιών με καυτό νερό

μια φορά την εβδομάδα. To πάτωμα

του υπνοδωματίου δεν πρέπει να

έχει μοκέτα. Γενικά συνιστούμε να

αποφεύγετε τις μοκέτες. 

• Καλός καθαρισμός και απομάκρυν-

ση τυχόν μούχλας σε νεροχύτες,

κουρτίνες μπάνιου, σωλήνες κ.λ.π.

Συχνό ξεσκόνισμα χώρων από τρίτο

άτομο. 

• Απομάκρυνση των ζώων με τρίχωμα

από το σπίτι, εκτός εάν η λεπτομε-

ρής κλινικοεργαστηριακή εξέταση

αποδείξει με σαφήνεια, ότι δεν απο-

τελούν πηγή συμπτωμάτων. 

• Αποφύγετε τις εστίες πρασίνου και

το ύπαιθρο το πρωί, 7.00-11.00 π.μ.

λόγω υψηλής συγκέντρωσης γύρης. 

• Χρησιμοποιείτε γυαλιά ηλίου, για να

περιορίσετε την έκθεση σε αλλερ-

γιογόνα.

• Τα φίλτρα του κλιματιστικού σας,

πρέπει να καθαρίζονται συχνά. 
Μοσχοβάκη Αναστασία, Ειδική παθολόγος

Η Ανοιξη έχει τις χάρες της, τα λουλούδια, τα φυτά, το πράσινο αλλά έχει και κινδύνους, αφού αυτά πέρα
από την ομορφιά που μας χαρίζουν, φέρνουν και αλλεργίες, σε ευαίσθητα κυρίως άτομα.

Αγαπάμε τα ζώα, αλλά δεν ξεχνάμε τον άνθρωπο!
Καθημερινά αυξάνονται τα αδέσποτα

ζώα που δεν έχουν στέγη και τριγυρ-

νούν στους δρόμους. Κάποτε έβλεπες

αδέσποτα μόνο σκυλιά που δεν ήταν

καθαρόαιμα, όπως τα λένε. Σήμερα

βλέπεις ό,τι ράτσα θέλεις να κυκλοφο-

ρεί αδέσποτο. Ο λόγος; Η εγκληματική

συμπεριφορά ορισμένων “φιλόζωων”

έναντι του ζώου, που παίρνουν στο

σπίτι τους. Που όσο είναι μικρό, είναι

χαριτωμένο, παίζει και το παιδάκι τους

και όλα καλά. Μόλις μεγαλώσει, αρχί-

ζουν τα δύσκολα. Ετσι του ανοίγουν

την πόρτα και έξω από δώ. 

Ετσι γέμισαν οι δρόμοι σκυλιά, που

όντας ελεύθερα ξυπνάει μέσα τους το

ένστικτο της ζούγκλας... Δημιουργούν

αγέλες και γίνονται επιθετικά.

Κατά καιρούς έχουμε δεχτεί εναγό-

νιες κραυγές από πεζούς που τους

έχουν επιτεθεί αγέλες σκυλιών, με

τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα.

Αυτές τις ημέρες δεχτήκαμε καταγγε-

λίες από την παραλία της Βάρκιζας,

που δεν περπατιέται από τις αγέλες

των σκύλων. 

Σκισμένα ρούχα, δαγκωμένα πόδια και

ο τρόμος είναι στην καθημερινότητα.

Οι φωτογραφίες που μας απέστειλε

αναγνώστης μιλούν μόνες τους.

Κάτι πρέπει να γίνει· οι φιλοζωικές ορ-

γανώσεις στο Δήμο της Βάρης σε συ-

νεργασία με τη Δημοτική Αρχή πρέπει

να το αντιμετωπίσουν.

Δεν είναι δυνατόν να μη μπορεί να

περπατήσει άνθρωπος κατά μήκος της

παραλίας, με το φόβο μήπως δεχτεί

επίθεση σκύλων.

Η υπερβολική αγάπη στα ζώα, πολλές

φορές, έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Και ιδιαίτερα πάνω στον άνθρωπο, που

προσπερνιέται από τον φιλόζωο.

Αγέλες σκύλων επιτίθενται σε ανθρώπους
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Γυμναστικός Σύλλογος Αρης Βούλας

Παναττικό ομαδικό πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων

στην επιτραπέζια Αντισφαίριση

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ 

το Σαββατοκύριακο

ΟΙ ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Αγώνες του Δ.Α.Ο. 

Δήμου Βούλας

με έπαθλο τον “κότινο”

Πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί αγώνες που διοργάνωσε ο

ΔΑΟΒ στις 15, 17 και 18 Απριλίου. Συμμετείχαν τα δύο Λύκεια

της Βούλας και τα 1ο, 2ο, 3ο Δημοτικά Σχολεία Βούλας, στα

αθλήματα Μπάσκετ, Βόλεϊ και Ποδοσφαίρο. 

Δεν βραβεύθηκαν οι «πρώτοι» καθώς όλοι οι συμμετέχοντες

αθλητές θεωρούνται νικητές του αθλητισμού. 

Σκοπός του ΔΑΟΒ είναι να καθιερώσει αυτούς τους αγώνες κά-

θε άνοιξη. 

Με εξαιρετική επιτυχία, μεγάλη συμμετοχή και συναρπα-

στικούς αγώνες πραγματοποιηθηκε την Μεγάλη Δευτέρα

και Τρίτη στην αίθουσα ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ του Δήμου Βού-

λας, το δεύτερο Παναττικό ομαδικό πρωτάθλημα Παμπαί-

δων – Παγκορασίδων που διοργάνωσε ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Στους αγώνες αυτούς έλαβαν συνολικά μέρος 16 ομάδες

με Παμπαίδες και 10 ομάδες με Παγκορασίες.

Στους Παμπαίδες πρωταθλήτρια Αττικής αναδείχθηκε η

ομάδα του ΔΙΟΝΥΣΟΥ που νίκησε στον τελικό του Α.Σ.

ΠΕΡΑ 2005 με 3-1. Τις τρίτες θέσεις κατέλαβαν οι ομάδες

του Άρη Νίκαιας και της Αμοργού.

Στις Παγκορασίδες πρωταθλήτρια Αττικής αναδείχθηκε η

ομάδα του Α.Σ. ΠΕΡΑ που νίκησε στον τελικό την ομάδα

ΡΟΥΦ 80 με 3-2. 

Τις τρίτες θέσεις κατέλαβαν οι ομάδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

& του ΓΑΣ ΑΕΤΟΥ. Στα πρωταθλήματα κατηγορίας που

έγιναν στους Παμπαίδες πρώτευσε η ομάδα της ΠΡΟΟ-

ΔΟΥ & στις Παγκορασίδες η ομάδα της ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑ-

ΡΑΣ.

Με την ομάδα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ αγωνίστηκαν οι αθλή-

τριες Ελένη Στραϊτούρη (5η Δημοτικού) & Ιφιγένεια Ισα-

μπάλογλου (3η Δημοτικού).

Στην ομάδα της ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ συμμετείχε και η αθλή-

τρια Στέλλα Πατεράκη, που έχει παραχωρηθεί για ένα

χρόνο από τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

Τιμήθηκαν ιδιαιτέρως η αθλήτρια Εμίρη Φιλία του ΡΟΥΦ 80

(έχει επίσης παραχωρηθεί για ένα χρόνο από τον ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ) διότι τελείωσε τους αγώνες αήττητη και για τον

ίδιο λόγο ο αθλητής του ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Ηλίας Μιχαηλίδης. 

Η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρωτάθλη-

μα ήταν αυτή του ΓΑΣ ΑΕΤΟΥ γι’ αυτό και επάξια πήρε την

τιμητική πλακέτα. 

Απορρίφθηκε η 

ενσταση της ΝΙΚΗΣ

Μετά από εισήγηση της

Επιτροπής Κανονισμών

και Ενστάσεων το Δ.Σ.

αποφάσισε ομόφωνα να

απορρίψει την ένσταση

του Σωματείου ΑΣ ΝΙΚΗ

Δροσιάς, κατά του κύ-

ρους του αγώνα με το

Σωματείο ΑΕ Πόρτο Ρά-

φτη.

––––––––

Το  ΔΣ. της ΕΠΣΑΝΑ

ανακοινώνει την πρό-

σκληση ενδιαφέροντος

ενός γιατρού με ειδικό-

τητα καρδιολόγου ή πα-

θολόγου και ενός νοση-

λευτή για την επάνδρωση

Ιατρείου για την κάρτα

Υγείας ποδοσφαιριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να υποβάλλουν τα

βιογραφικά τους έως τις

10 Μαΐου στη διεύθυνση: 
Λ. Μαραθώνος 5 

Παλλήνη 153 51 

με Φαξ 210 6030.924

ή e-mail:epsana@otenet.gr

ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ

Μία εβδομάδα πριν από την ανάδειξη των

Πρωταθλητών Υπερπήδησης Εμποδίων

2008, αυτό το Σαββατοκύριακο, 3 και 4

Μαΐου θα αναδειχθούν οι Πολυνίκες Ανά-

πτυξης Υπερπήδησης Εμποδίων στον 7ο

και τελικό αγώνα της περιόδου. Οι τελικοί

αγώνες της Βόρειας Αττικής θα διεξα-

χθούν στον Ιππικό Όμιλο Mega Sports στη

Δεκέλεια και της Νότιας Αττικής στον Ιππι-

κό Όμιλο Αθηνών στο Γέρακα. 

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας της Νό-

τιας Αττικής, που θα αρχίσει και τις δύο

ημέρες στις 10.00, περιλαμβάνει την πρώ-

τη ημέρα την Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ,

την Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέ-

ων ύψους 1.05μ. και το Ομαδικό Αγώνισμα

των ομίλων ύψους 1.05 – 1.10μ. Τη δεύτε-

ρη ημέρα θα γίνουν η Κατηγορία Ε ύψους

1.10μ., η Κατηγορία Δ και Εφήβων ύψους

1.15μ και η Κατηγορία Γ ύψους 1.20μ. Στην

Βόρεια Περιφέρεια, το πρόγραμμα της

οποίας θα αρχίσει στις 10.00, περιλαμβά-

νει το Σάββατο τις Κατηγορίες Η ύψους

1.00μ. και Ε ύψους 1.10μ. και ένα αγώνι-

σμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.15μ.

και την Κυριακή το Ομαδικό Αγώνισμα των

ομίλων και ένα ακόμη αγώνισμα ελεύθε-

ρης συμμετοχής ύψους 1.05μ.

Στη βαθμολογία για την ανάδειξη των Πο-

λυνικών Νότιας Αττικής μετά από έξι αγώ-

νες, στις Κατηγορίες Η και Ζ Νέων Ιππέων

προηγούνται δύο αμαζόνες του ΙΟΑ. Στην

Η η Μελίνα Καλφάντη με την Denzsy με

114 βαθμούς και στην Ζ Νέων Ιππέων η

Αλέξια Μπαλατσούκα με τον Mistique με

50,33 βαθμούς. 

Οι ιππείς του ΙΟΑ είναι πρώτοι και στο ομα-

δικό αγώνισμα με 210 βαθμούς. Στις υπό-

λοιπες κατηγορίες πρώτοι στις βαθμολο-

γίες των κατηγοριών είναι ιππείς του ΑΙ-

ΟΒ. Στις Κατηγορίες Ζ Παλαιών και Ε η

Αθανασία Τσιγαρά με τον Sony Boy με 87

και 71 βαθμούς αντίστοιχα, στις Κατηγο-

ρίες Δ και Γ ο Zdenek Stastny με την

Karamba du Taillis με 46 και 27 βαθμούς

αντίστοιχα και η Σμαράγδα Γλου με τον

Forever d’Ille και 21 βαθμούς στην Κατηγο-

ρία Δ Εφήβων. 

Στη βαθμολογία της Βόρειας Αττικής μετά

από έξι αγώνες ο Σπύρος Τόπης με την

Dakota από τη Χαλκίδα είναι πρώτος στην

Κατηγορία Η με 241 βαθμούς και ο Πανα-

γιώτης Γκοτζαμάνης με τον Geyzer του ΙΟ-

ΚΕΝ προηγείται στην Κατηγορία Ε με 204

βαθμούς. 

Ο Υπουργός Πολιτισμού  Μιχάλης Λιάπης και ο Υφ. Πολιτι-

σμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης,

παρουσίασαν τις θεσμικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμη-

ση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, βάσει του πορίσματος της Ει-

δικής Επιτροπής.

«Προτεραιότητα μας είναι ο υγιής αθλητισμός. Μας ενδιαφέρει
να προστατέψουμε την υγεία της νεολαίας μας. Μας ενδιαφέ-
ρει η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει διεθνώς για να κρατήσει ψη-
λά τα ολυμπιακά ιδεώδη, τον ολυμπισμό, την ολυμπιακή ιδέα.
Σε αυτό τον τομέα είμαστε θεματοφύλακες των ολυμπιακών
αρχών και αυτό τον ρόλο, μας τον έχει δώσει η ιστορία», δή-

λωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου.  

Με σύνθημα: “Καλύτερο το προλαμβάνειν από το θεραπεύ-
ειν”, προχώρησαν σε μέτρα όπως:

- Eξορθολογισμός των προνομίων που συνδέονται με τις αθλη-

τικές επιδόσεις. 

- Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση θα γίνεται με μοριοδότηση.

- Καταργείται ο αυτόματος διορισμός των διακριθέντων αθλη-

τών στο Δημόσιο και περιορίζεται μόνο σε υπηρεσίες και φο-

ρείς της Γ.Γ.Α.

- Ενισχύεται το E.Σ.KA.N. και θεσμοθετείται ως Ανεξάρτητη

Αρχή. 

- Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις. 

Μέτρα κατά του ντόπινγκ
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Μία ανάσα από την κατάκτηση του

πρώτου Τσάμπιονς Καπ στην ιστορία

της έφτασε η Βουλιαγμένη, που ηττή-

θηκε στην παράταση με 13-14 από την

Οριτζόντε Κατάνια στον τελικό του Fi-

nal Four, χάρη σε γκολ της Γκιλ 30 δευ-

τερόλεπτα πριν τη λήξη.

Η τιτάνια προσπάθεια των Ελληνίδων

να νικήσουν δεύτερη ιταλική ομάδα

μέσα σε δύο μέρες, δεν στέφθηκε με

επιτυχία παρά το γεγονός ότι ο ΝΟΒ

προηγήθηκε τόσο στην κανονική διάρ-

κεια όσο και στο πρώτο και δεύτερο

ημίχρονο της παράτασης.

Κορυφαία από πλευράς Βουλιαγμένης,

ήταν η Αγγελική Γερόλυμου, που ση-

μείωσε 5 γκολ μεταξύ των οποίων αυ-

τό με το οποίο ισοφάρισε το παιχνίδι

στην κανονική διάρκεια και το έστειλε

στην παράταση.

Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη

ζημιά στην ομάδα μας έκανε η Μπλάν-

κα Γκιλ που από το ξεκίνημα ήταν το

στήριγμα για την Οριτζόντε, ενώ οδή-

γησε και στην επιστροφή των Ιταλίδων

στο παιχνίδι με 4 συνεχόμενα τέρματα

στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην παράταση ο ΝΟΒ πάλεψε και μά-

λιστα προηγήθηκε δύο φορές τόσο

στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος.

Για ακόμα μία φορά, όμως, η Γκιλ πήρε

την κατάσταση στα χέρια της και με 30

δευτερόλεπτα να απομένουν για τη

λήξη της αναμέτρησης, έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα. Στην τελευταία επί-

θεση της ομάδας μας, οι διαιτητές

έδωσαν αμέσως επιθετικό κι έτσι το

όνειρο χάθηκε.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-3, 1-3, 3-2, Παρά-

ταση: 1-1, 2-1

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Κατάνια (Μαλάτο): Γκιλ 5, Ντι Μάριο 3,

Μποζούρτσι 3, Μιτσέλι, Τζάνκι, Μπο-

ζέλντα

Βουλιαγμένη (Καμένου): Γερόλυμου 5,

Λιόση 2, Ρουμπέση 2, Τσουκαλά 2, Λα-

ρά, Ασημάκη

Μετά το τέλος του αγώνα, η Αλεξία

Καμένου, δήλωσε: "Είμαι υπερήφανη
για την ομάδα μου. Παίξαμε καλύτερα
και η διαιτησία σε πολύ κρίσιμα σημεία
ήταν αρνητική για μας, αλλά αυτό δεν
σημαίνει κάτι. 

Όλα έρχονται στην ώρα τους, αρκεί να
υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος στό-
χος και μία ομάδα ενωμένη, κάτι που
εμείς το έχουμε. Γι' αυτό θα ξαναπρο-
σπαθήσουμε ώστε να φτάσουμε στην
κατάκτηση του τίτλου. Παίξαμε ως
ίσος προς ίσος με την ομάδα που έχει
τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία
του γυναικείου πόλο στην έδρα της και
θεωρώ ότι αξίζαμε αυτό το κύπελλο. 

Δεν πρέπει αυτή η ήττα να μας στενο-
χωρεί παραπάνω από ότι πρέπει απλά
να μας πεισμώνει. Έχουν υπάρξει πο-
λύ μεγάλοι αθλητές και ομάδες που
λόγω κάποιων συγκυριών δεν έφτα-
σαν ποτέ σε αυτό το σημείο".

Ηττήθηκε στην παράταση η Βουλιαγμένη

Κατάνια-Βουλιαγμένη: 14-13

Με την ευκαιρία των 70 χρόνων του Ν.Ο.Βουλιαγμένης

(ΝΟΒ), θα ήθελα να προσθέσω λίγη ιστορία σχετικά με

το άθλημα που αγάπησα και υπηρέτησα για 23 χρόνια

ως αθλητής. Για να θυμούνται λοιπόν οι παλαιότεροι

και να μαθαίνουν οι νεώτεροι, η υδατοσφαίριση στο

ΝΟΒ έκανε τα πρώτα της βήματα ήδη από τα τέλη της

δεκαετίας του 1950 με τους αγώνες να γίνονταν στη

θάλασσα μπροστά στο μώλο του ΝΟΒ. 

Τη δεκαετία του 1970 ο ΝΟΒ έπαιζε στη Β’ εθνική ενώ

παράλληλα στα τέλη της δεκαετίας άρχισαν να μπαί-

νουν τα θεμέλια των τμημάτων υποδομής (παιδικό,

εφηβικό κλπ). Κολυμβητήριο δεν υπήρχε ακόμα στη

Βουλιαγμένη και οι προπονήσεις γινόντουσαν κυρίως

στο πανέμορφο κολυμβητήριο του Ζαππείου ενώ όλοι

σχεδόν οι αθλητές ήταν Αθηναίοι. Σημαντικό ρόλο στην

ανάπτυξη του πόλο στη Βουλιαγμένη έπαιξε η λειτουρ-

γία του κολυμβητηρίου από τις αρχές της δεκαετίας

του 1980 (μόνο καλοκαίρι) και για όλο το χρόνο από τα

τέλη της δεκαετίας του 1980. Από τα μέσα της δεκαε-

τίας του 1980 άρχισαν να δημιουργούνται οι αθλητικές

σχολές  και η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΒ. 

Για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΒ υπάρχουν κατά

τη γνώμη μου τρία ορόσημα: Το πρώτο είναι το 1980

οπότε ανεβαίνει πανηγυρικά στην Α’ κατηγορία όπου

και παραμένει ανελλιπώς μέχρι σήμερα. To δεύτερο

ορόσημο είναι το 1991 που κατακτά το πρώτο της πρω-

τάθλημα Α’ εθνικής, σπάζοντας την 5ετή κυριαρχία της

Γλυφάδας. Από τότε η ομάδα μας έχει κατακτήσει αλ-

λά δύο πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα. Το

τρίτο και σημαντικότερο ορόσημο είναι το 1997 που κα-

τακτά το Κύπελλο Κυπελλούχων, τον πρώτο ευρωπαϊ-

κό τίτλο που κατέκτησε ποτέ ελληνική ομάδα υδατο-

σφαίρισης. Και μάλιστα η κατάκτηση αυτή αποκτά με-

γαλύτερη σημασία αν σκεφθεί κα-

νείς ότι έγινε αποκλειστικά με Έλληνες παίκτες που

στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν παιδιά της πε-

ριοχής της Βουλιαγμένης. 

Η γυναικεία ομάδα έχει επίσης ανάλογες διακρίσεις με

σειρά πρωταθλημάτων Ελλάδος (το πρώτο το πήρε επί-

σης το 1991!) και έναν ευρωπαϊκό τίτλο (Κύπελο Συνο-

μοσπονδίας, 2002). Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι

οι αθλητες και αθλήτριες πόλο του ΝOB έχουν πρωτα-

γωνιστήσει και στις μεγάλες επιτυχίες της Ελληνικής

υδατοσφαίρισης σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Μεταξύ

αυτών υπάρχουν 15 αθλητές και αθλήτριες που έχουν

λάβει μέρος στη σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση,

τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και μάλιστα έχουν κατα-

κτήσει θέσεις στην εξάδα με αποκορύφωμα το αργυρό

μετάλλιο της γυναικείας ομάδας πόλο στην Αθήνα το

2004. Το κυριότερο όμως είναι ότι μέσα από τις σχολές

και όλες τις ομάδες του πόλο έχουν περάσει από τα μέ-

σα της δεκαετίας του 1980 ως σήμερα εκατοντάδες

Βουλιαγμενιώτες/ισες  και κάτοικοι των γύρω περιο-

χών, βάζοντας κι αυτοί το λιθαράκι τους στο δημιούρ-

γημα αυτό που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για

όλη την αθλητική Ελλάδα. 

Απ’ ότι βλέπω τα τελευταία χρόνια η νέα γενιά της Βου-

λιαγμένης έχει αγκαλιάσει ξανά το πόλο και είμαι σί-

γουρος ότι νέες επιτυχίες και συγκινήσεις ξανάρχο-

νται…

Υδατοσφαίριση: 
Ένα άθλημα που έχει κάνει περήφανη τη Βουλιαγμένη Με το Γιώργο Μαυρωτά

http://liee.ntua.gr/gm 

H ομάδα γυναικών το 1980.

Η Ρουμπέση σε στιγμιότυπο.




