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Δι� ευχών...
...και χείρα κίνει!

Eτοιμαζόμουν για τις καθιερωμένες πρωτοχρονιά-

τικες ευχές και για έναν απολογισμό της χρονιάς

που έφυγε, με τις συνακόλουθες προσδοκίες για

τη νέα χρονιά 2009. Τα καταιγιστικά γεγονότα

όμως, των τελευταίων μηνών και ιδιαίτερα των τε-

λευταίων ημερών, διεθνή και εσωτερικά, δεν με

εξοπλίζουν με το ανάλογο ψυχικό σθένος.

Εξ’ άλλου, δι’ ευχών και επικλήσεων δεν επιλύο-

νται τα προβλήματα, δεν επιταχύνονται τα βήματα

προόδου και εξέλιξης, ούτε της αν-

θρωπότητας σύμπασας, ούτε των

κοινωνικών ομάδων, ούτε καμιάς

εκ των συνιστωσών μονάδων.

Η επίκληση του θεού που ο καθένας πι-

στεύει, μόνο σε απελπισμένους ταιριά-

ζει. Οι αρχαίοι, πιο σοφοί από εμάς,

που έλεγαν «Συν Αθηνά και χείρα κί-

νει», ήξεραν. Αν δεν βάλει ο καθένας

το χεράκι του «να τραβήξει κουπί, η

βάρκα δεν πάει μπροστά», πάει όπου την πάει το κύμα.

Τι να ευχηθούμε λοιπόν. Να ευχηθούμε ειρήνη; Ο

παραλογισμός και τα συμφέροντα δεν την προοι-

ωνίζουν. 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

στο Γέρακα

«Yesterday» με την JASMIN

VARDIMON COMPANY
Τα Καλύβια στο Μοναστηράκι!

Για το 20
09

Ευχόμαστ
ε υγεία,

 αγάπη

στο συν
άνθρωπο 

και ελπ
ίδα για 

ειρήνη

Οι άνθρω
ποι της 

“7ης”

Καλή Χρονιά και Χρόνια πολλά 

2009 ευχές για το νέο έτος

Η θλίψη, η οδύνη
και η οργή για την
γεννοκτονία ενός
λαού - του Παλαιστι-
νιακού λαού, του
γηγεννούς λαού -
που θέλει να τον θέ-
σει εκποδών η ηγε-
σία και οι φανατικοί
ενός άλλου λαού -
των Ισραηλινών -
που υπέστη κι εκεί-
νος ένα ολοκαύτω-
μα και μια γεννοκτο-
νία, πριν μισό μόλις
αιώνα και τόσο γρή-
γορα “ξέχασε”, δεν
μας επιτρέπει να
υποδεχθούμε με χα-
ρά κι ελπίδα το νέο
χρόνο. 

Πλήγωσαν την ελπίδα.

Σπείρουν βία, 
θερίζουν μίσος.
Δεν διδάχθηκαν 
δυστυχώς από την
ιστορία.

Σελ. 4Σελ. 20 Σελ. 11
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Τι μπορείτε να δείτε Σελ. 4, 5

Η γιορτή των Σατουρναλίων
γιάννης κορναράκης Σελ. 6

2008-2009. Το πέρυσι μετακόμι-

σε στο φέτος... Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 9

Δεντροφύτευση με τους
Ρόταρυ Σελ.11

Χριστουγεννιάτικες εκδη-
λώσεις Σελ.10,11,20

Οι αναγνώστες γράφουν σελ. 13

Οι βουλευτές ερωτούν σελ. 15

Αντιμετωπίζοντας τη μοναξιά σελ.17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Για διακεκριμένες κλοπές συνελή-

φθησαν από Αστυνομικούς του Α.

Τ. Γλυφάδας, δύο άντρες (23.12), οι

οποίοι αποπειράθηκαν να κλέψουν

εμπορεύματα από κατάστημα ηλε-

κτρονικών ειδών, στη Γλυφάδα, αλ-

λά έγιναν αντιληπτοί από τον υπεύ-

θυνο του καταστήματος και έφυ-

γαν.

Η πράξη καταγγέλθηκε στην Αστυ-

νομία, και μετά από περιγραφές και

αναζητήσεις τους εντόπισαν την

ώρα που έβγαιναν από κατάστημα

με κλεμένα εμπορεύματα.

Τα κλοπιμαία είχαν τοποθετήσει σε

ταξιδιωτικούς σάκους με ειδική

εσωτερική επένδυση αλουμινίου

για να αποφεύγονται οι εντοπισμοί

από τους ανιχνευτές εξόδου.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι

έχουν διαπράξει σειρά κλοπών ηλε-

κτρονικών συσκευών μεγάλης αξίας

από καταστήματα της Γλυφάδας,

του Αμαρουσίου και του Πειραιά.

– Αποθρασύνθηκαν οι κλέφτες,

αφού μπήκαν μέσα στα γραφεία

εταιρίας διανομής πετρελαίου, πυ-

ροβόλησαν δύο υπαλλήλους στα

πόδια και αφού αφαίρεσαν από τον

ιδιοκτήτη, μία υπάλληλο και το τα-

μείο άγνωστο ποσό, διέφυγαν πε-

ζοί!

– Τρεις νέοι τσιγγάνοι μπήκαν μέρα

μεσημέρι σε αποθήκη και αφαίρε-

σαν 130 κιβώτια με είδη ένδυσης

και υπόδησης τα οποία ανήκαν στην

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)

«Αλληλεγγύη της Εκκλησίας της

Ελλάδος».

– 8 θανατοφόρα ατυχήματα έγιναν

την εβδομάδα των Χριστουγέννων

στην Αττική, με 9 νεκρούς, 

10 σοβαρά με 13 βαριά τραυματι-

σμένους και 120 ελαφρά ατυχήμα-

τα με 170 ελαφρά τραυματισμέ-

νους.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων

ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και

προσοχή, παραβίαση προτεραιότη-

τας και παραβίαση ερυθρού σημα-

τοδότη.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα από

ελέγχους που έγιναν σε 2.807 οχή-

ματα, βεβαιώθηκαν 118 παραβάσεις

για παραβάσεις, υπό την επήρεια

οινοπνεύματος και 287 για υπερβο-

λική ταχύτητα

– Νεκρή βρέθηκε γυναίκα φαρμακο-

ποιός μέσα στο φαρμακείο της στις

11.20 το βράδυ της 29/12 στην οδό

Κλεισθένους και Παπαφλέσσα στο

Γέρακα.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεί-

χνουν ότι η άτυχη γυναίκα πέθανε

από ασφυξία, ενώ το φαρμακείο

ήταν ανακατεμένο, πιθανόν για λη-

στεία.

– Καθαρίστρια και συνδικαλίστρια

περιλούστηκε με καυστικό υγρό και

στη συνέχεια την πότισαν με το

ίδιο, άγνωστοι μέχρι στιγμής, με

αποτέλεσμα να πάθει σοβαρότατα

εγκαύματα.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Εχω την αίσθηση ότι η ιστο-

ρία της ανθρωπότητας δεν

έχει ξεπεράσει το κεφάλαιο

της βαρβαρότητας.

Ζούμε στη βαρβαρότητα παρ’ όλη την τεχνολογική

εξέλιξη. Και η κουλτούρα; Οι άνθρωποι του πνεύματος

και της τέχνης είναι κι αυτοί “βάρβαροι”; Όταν η τέχνη

εμπορευματοποιείται και οι άνθρωποι του πνεύματος

δεν αντιδρούν στη βαρβαρότητα, τότε, ενεργά ή πα-

θητικά την υπηρετούν.

Ζούμε σ’ έναν κόσμο διαχρονικό, πολυμερή και σύμ-

μεικτο. 

Κάποιοι είναι πρωτόγονοι, κάποιοι μεσαιωνικοί – με

τις αντιλήψεις, την ψυχοσύνθεση και την ανάλογη συ-

μπεριφορά – κάποιοι είναι λίγο-πολύ «σύγχρονοι» και

ελάχιστοι, απ’ το κοντινό ή απώτερο μέλλον.

Πώς κατορθώνουν και συμβιώνουν όλες αυτές οι διαφο-

ρετικές ετερότητες, μέσα από ανοχές και συγκρούσεις!...

Να ευχηθούμε, έστω, «κοινωνική και οικογενειακή ει-
ρήνη»! Δι’ ευχών και πάλι δεν είναι ευκταία, αν δεν

υπάρχει  αμοιβαίος σεβασμός στα δικαιώματα και την

προσωπικότητα των ατόμων. Αν δεν επωμίζεται έκα-

στος τις υποχρεώσεις του. Και δεν τις επωμίζεται κα-

νένας αγόγγυστα αν δεν είναι δίκαιες*.
*(Θεώρησα σαν ειρωνεία τουλάχιστον, την πρόσφατη κα-
μπάνια του Υπουργείου Οικονομικών, για φορολογική συνεί-
δηση, όταν το κράτος είναι σκανδαλωδώς σπάταλο και άδι-
κο!
Όταν ο πρόεδρος μιας ΔΕΚΟ παίρνει 25.000 ευρώ μηνιαίως,
για να την μετατρέψει από κερδοφόρα σε ζημιογόνα.
Όταν χαρίζει και χαρίζεται σε ρασοφόρους και μη, επιχειρη-

ματίες κομπιναδόρους. Όταν
πρωτοκλασάτοι Υπουργοί ιδρύ-
ουν off shore εταιρίες, «για να
κερδίσουν φόρους», κατά την

ξεδιάντροπη ομολογία τους).

Να ευχηθούμε Υγεία!

Δι’ ευχών ούτε αυτή διατηρείται ή αποκαθίσταται. (με
διοξίνες και “μελαμίνες”, με ρύπανση του περιβάλλο-
ντος και του υδροφόρου ορίζοντα, δολοφονείται).

Και με αμεσότερη προσωπική μας ευθύνη διαβρώνεται

και υποσκάπτεται (υπέρμετρη και κακή διατροφή, κά-
πνισμα, ποτά, ξενύχτια, άγχος και αποχή από στοιχει-
ώδη άσκηση).
…και Ευτυχία! Χωρίς υγεία, επάρκεια στοιχειωδών

αγαθών, ασφάλεια και ειρήνη, μάλλον σαν παραίσθη-

ση είναι δυνατόν να εκληφθεί.

Εκτός ίσως κι αν αναφερόμαστε σ’ ελάχιστες προσω-

πικές ευχάριστες στιγμές, οπότε ευχόμαστε να είναι

πολλές και καθολικές, για να μας αναζωογονούν και

να μας υπενθυμίζουν τι χάνουμε και τι πρέπει να επι-

διώκουμε ως σύνολο. Γιατί ατομική «ευτυχία», όταν

τριγύρω μας, μάς ζώνει ο πόνος και η δυστυχία, μάλ-

λον σαν Ερινύα μοιάζει.

Τέλος, για τους πολιτικούς μας, αντί ευχής τους αφιε-

ρώνω την παρακάτω αποστροφή του Ισοκράτη

(παρ.79):

«…τέτοια πολιτική συνείδηση είχαν (οι αρχαίοι Ελλη-

νες πολίτες-πολιτικοί), ώστε αγωνίζονταν μεταξύ
τους, όχι ποιος θα επικρατήσει (εξοντώνοντας τους

άλλους, για να εξουσιάζουν κατόπιν τους υπόλοιπους

πολίτες), αλλά για το ποιος θα προσφέρει πρώτος
τις υπηρεσίες του στην πόλη».

Δι� ευχών
...και χείρα κίνει!

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ 
και ΑΝΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Κατερίνης 

και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Εύχονται σε όλους τους κατοίκους της Βούλας 

και των Νοτίων Προαστίων

Χαρούμενες Γιορτές και Ευτυχισμένη Χρονιά  με υγεία και χαρά.

Λεωνίδας Κατερίνης
Ανώτ.Αξιωματικός ε.α.

Οικονομολόγος-Στατιστικολόγος

Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Βουλιαγμένης 

Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο

Το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου Βουλιαγμένης εκφράζει εκ μέρους
όλων των εργαζομένων στον Δήμο, τις θερμές μας ευχαριστίες σ’ εκείνους
τους συμπολίτες μας που με τις γενναιόδωρες προσφορές τους συνέβαλαν
στην επιτυχημένη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.
Το πλούσιο catering, οι γαλοπούλες και τα κρασιά που προσφέρθηκαν σε
όλους τους εργαζόμενους, τα γλυκά και τα αναψυκτικά, οφείλονταν στην ευ-
γενική χορηγία του αντιδημάρχου Σπ. Πανά και των επιχειρηματιών Μαν.
Μαράκη, Α. Μουστάκα, Γ. Κουλουβάρη, Β. Γκιόκα και Ν. Παλαιολόγου.
Οφείλουμε δε να τονίσουμε ότι οι συγκεκριμμένοι εκλεκτοί συμπολίτες μας
έχουν κατ’ επανάληψη ενισχύσει  τις εκδηλώσεις του σωματείου μας.
Σε όλους τους Βουλιαγμενιώτες και τους αναγνώστες της «Εβδόμης», αλλά
και σε κάθε συνάνθρωπό μας επί γης, ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία και
ειρήνη.

Από το Αστυνομικό δελτίο
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5/1, φ.514: Αστεγη η τρίτη ηλικία στη Βούλα. Εκλεισε το ΚΑΠΗ

λόγω έλλειψης προσωπικού. Τελικά μετά από παρεμβάσεις, άνοι-

ξε σε λίγες ημέρες, χωρίς να περιμένουν τον διαγωνισμό για την

πλήρωση της θέσης υπαλλήλου. Καλύφθηκε προσωρινά.

– Αδιαμφισβήτητο το εκλογικό αποτέλεσμα στα Σπάτα για το Δή-

μαρχο Αθ. Τούντα μετά και την δικαστική απόφαση.

12/1, φ. 515: «Ο αρχαιολογικός χώρος του Οβριόκαστρου Κερα-

τέας», το βιβλίο  που εξέδωσε ο Δήμος Κερατέας και η Νομαρ-

χία για το χώρο που θέλουν να κάνουν ΧΥΤΑ.

– 8ο διεθνές Τουρνουά Βόλεϊ Γ. Ζάχος στην Παλλήνη. Νικητής

αναδείχθηκε η ομάδα του Παγχανιακού που κέρδισε τον Ολυ-

μπιακό με 3-0.

19.1: Παράνομες κρίθηκαν οι διαφημιστικές πινακίδες στους δρό-

μους, με απόφαση δικαστηρίου και συνήγορου καταναλωτή.

– Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης παραδίδει την Ολυ-

μπιακή φλόγα στην Κίνα.

26/1: Προωθείται η ένταξη πολλών περιοχών στο Γ.Π.Σ. όπως

Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Μαρκόπουλο, Καλύβια κλπ.

Κατηγορείται η Ελλάδα για τους υδάτινους πόρους στην Ευρώ-

πη.

– Ο Φεβρουάριος μπήκε πολύ πένθιμα αφού η Ελλάδα μούδιασε

με το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Ελλάδος Χριστόδουλου.

– 9/2, φ. 519: ΧΥΤΑ τέλος! Τα καταργεί η Ευρώπη, ενώ εμείς προ-

σπαθούμε να τα επιβάλλουμε! Διημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ με θέμα

τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ετήσια πανηγυρική εκδήλωση πραγματοποίησε ο «Αρης» Βού-

λας, όπου τίμησε αθλητές,  προπονητές και την εφημερίδα μας

ΕΒΔΟΜΗ για την προσφορά της στην προβολή της δράσης του

Συλλόγου.

16/2, φ.520: Μεθοδεύεται μυστική διαδικασία πώλησης του Λό-

φου Λεβίδη στην Παλλήνη. Ο δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς δια-

βεβαιώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα κι ότι η Περιφέρεια λειτουργεί

από μόνη της.

23/2, φ.521: Απολαύσαμε χιονισμένα τα τοπία της Ανατολικής

Αττικής. Το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα!

- Εντάσεις στο Κορωπί για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στο κέ-

ντρο της πόλης. 

«Δεχθήκαμε να γίνει πεζοδρόμηση του κέντρο για να διατηρή-

σουμε το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο. Αυτή είναι η πρότασή

μας κι αυτή έχουμε συζητήσει», δηλώνει ο δήμαρχος Θεοδ. Αθα-

νασόπουλος.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αν. Αττικής παρουσιάζει τριετές πρό-

γραμμα 2008-2010 σχεδιασμού δράσεων της Ε.Α. Σύνθημά τους

«Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο!» (Σ.Σ.: Τα πρόσφατα γεγο-

νότα τους διέψευσαν).

01/3, φ. 522: Με έναν νέο θεσμό, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων

(ΤΟ.ΣΥΝ), η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έρχεται να βάλει στο

παιχνίδι τους νέους. Ο θεσμός αγκαλιάζεται από λίγους Δήμους

της Αν. Αττικής, με πρωτοστάτες το Δήμο Παιανίας & Κερατέας.

08/3, φ. 523: Ποιος είναι ο Νομάρχης του Νομού Αττικής; Ένα

ερώτημα που έθεσε η ΕΒΔΟΜΗ στον κ. Παυλόπουλο, μετά από

απανωτές αμφισβητήσεις της ύπαρξης της Νομαρχίας Ανατ. Ατ-

τικής από Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα ζήτημα

που μένει ακόμα αναπάντητο!

15/3, φ. 524: Η Κερατέα δέχεται πόλεμο παραπληρόφορησης

από την ΕΣΔΚΝΑ με σκοπό να μετατρέψουν τον αρχαιολογικό

χώρο του Οβριόκαστρου σε χωματερή.

Το 1ο Διεθνές Τουρνουά Τένις Γυναικών άνοιξε τις πύλες του σε

όλους, το Σάββατο 15/3 στις ανακαινισμένες δημοτικές εγκατα-

στάσεις αντισφαίρισης στο Αθλητικό Κέντρο Αυλακιού, στο Πόρ-

το Ράφτη (Μαρκόπουλο).

22/3, φ.525: Οι κάτοικοι της Βούλας κινητοποιούνται για το Μα-

κεδονικό και πραγματοποιούν συγκέντρωση στην κεντρική πλα-

τεία, η οποία διακρίνεται όχι τόσο για το πλήθος της, όσο για την

ποιότητα των συγκεντρωθέντων, τη φλόγα αλλά κυρίως το απο-

τέλεσμα που είχε τόσος το εσωτερικό όσο και στην ομογένεια

του εξωτερικού.

Ζημιά πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ υπέστη ο Δήμος Κορωπί-

ου, με ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και των

εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου. Καταγγελίες για απάτη,

πλαστογραφία με συνέργεια υπηρεσιακών παραγόντων.

5/4, φ. 527: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Κορωπίου επί τά-

πητος με συλλόγους και φορείς σε δημόσια διαβούλευση. Η Βού-

λα αγνόησε τους φορείς.

12/4, φ. 528: STOP στις καντίνες του Καβουρίου. Το Εφετείο δι-

καίωσε το Σύλλογο Περιβάλλοντος.

Ο βρώμικος πόλεμος των ΧΥΤΑ συνεχίζει να χτυπά το Δήμαρχο

Κερατέας.

Βιομηχανία διώξεων του Grand Resort Lagonissi κατά του Δη-

μάρχου Καλυβίων Π. Φιλίππου. Σε μηχανισμούς τρομοκράτησης

καταφεύγει το Δημόσιο και το Grand Resort κατά του Δήμου, αλ-

λά και του Δημάρχου προσωπικά. Ο Πέτρος Φιλίππου απευθύνει

έκκληση για άλλη μια φορά «να δοθεί πολιτική λύση και να τη-

ρήσει η κυβέρνηση την προεκλογική της δέσμευση προκειμένου

να λυθεί η σκανδαλώδης σύμβαση με την οποία παραχωρήθηκε η

ελεύθερη παραλία στην «Αττική Ηλιος Α.Ε.» το Νοέμβριο του

2003». Μια εβδομάδα μετά το 3μελές Εφετείο Πλημμελιοδικών

Αθηνών ομόφωνα, αθωώνει το Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου και τον

απαλλάσσει από όλες τις κατηγορίες.

26/4, φ. 530: Δέκα χρόνια από το θάνατο ενός ηγέτη. Κων/νος

Καραμανλής. 

Ιδιωτικοποίηση Σχολικών Κτιρίων. Κάθετα αντίθετες οι Ομοσπον-

δίες Γονέων.

Ο Μάιος ήταν ο μήνας ιππασίας για το Μαρκόπουλο. Εθνικοί και

διεθνείς αγώνες οργανώθηκαν απ’ την Ελληνική Ομοσπονδία ιπ-

πασίας με παράλληλα πολιτιστικά δρώμενα.

Συνέδριο της ΕΝΑΕ για τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ. Στραγγαλιστικός

εναγκαλισμός των ΟΤΑ από τα κόμματα.

- Επέκταση των κτισμάτων στην Πάρνηθα μετά τις καταστροφι-

κές πυρκαγιές!

31/5, φ.535: Μπλοκάρει η Νομαρχία έργα υπερεκμετάλλευσης

στο Αεροδρόμιο με προσφυγή της στο ΣτΕ.

7/6, φ.536: Νομαρχία και Δήμος αποφάσισαν: πράσινο ο Λόφος

Λεβίδη στην Παλλήνη. Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σπύρος

Κωνσταντάς δεσμεύτηκε ο Λόφος Λεβίδη να παραμείνει πράσι-

νος και απ’ τη μεριά της η Νομαρχία συμβάλλει αποφασιστικά

διαθέτοντας ειδικό κονδύλι για το σκοπό αυτό.

Ηλεκτρονικό Σχολείο στα Καλύβια. Υπεγράφη προγραμματική

σύμβαση με 2 καινοτόμα σχολεία. Το ψηφιακό ηλεκτρονικό σχο-

λείο λειτουργεί ήδη πειραματικά.

Βγήκαν στο δρόμο για να διαδηλώσουν ενάντια των ΧΥΤΑ, ο Δή-

μαρχος Κερατέας και ο Πρόεδρος Γραμματικού μαζί με τους κα-

τοίκους. Με ΜΑΤ τους υποδέχτηκε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

14/6, φ.537: Ξεκινάει το Κτηματολόγιο για 27 περιοχές της Ανατ.

Αττικής.

Ανοιχτή διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου

Παλλήνης σε όλες τις συνοικίες.

Ανοιχτό δημόσιο απολογισμό πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Βά-

ρης Παν. Καπετανέας για το διάστημα που βρίσκεται στην εξου-

σία.

Εκτενής αναφορά στη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Ένα σοβαρότα-

το θέμα το οποίο δεν πέρασε απ’ τα τηλεοπτικά παράθυρα των

ΜΜΕ.

28/6, φ.538: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα Καλύβια για την

παραλία. «Η Θάλασσα, η άμμος, η παραλία, δεν ανήκουν σε κα-

νέναν. Ανήκουν σε όλους», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας που διαπίστω-

σε ο ίδιος την διαμορφωμένη κατάσταση στο Λαγονήσι, που επί

χρόνια προσπαθεί να ανακόψει ο Δήμαρχος Καλυβίων.

Επιχειρησιακοί σχεδιασμοί και απολογισμοί από Ραφήνα και Βά-

ρη.

Κυκλοφοριακά προβλήματα στη Βούλα. Εφτασαν με ερώτηση

του Οικονόμου στη Βουλή.

20/9, φ. 549: Η Μονή Βατοπεδίου απασχόλησε το Νομαρχιακό

Συμβούλιο. Ο Θ. Μπαλής ζήτησε την παραίτηση του Νομάρχη.

– Η «Παμμακεδονική» στις ΗΠΑ δέσμευσε τον Ομπάμα για το

«Μακεδονικό».

– Αναδάσωση στο Πάνειο Ορος (τα καμένα)

27/9. φ. 550: Αποκλειστική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.

– Σύσσωμο το Δ.Σ. Βούλαw απέρριψε τα μαγαζιά στην Β’ πλαζ.

Εύγλωττη απουσία του Δημάρχου.

– Και στο Κορωπί, δημοτική θέλουν την πλαζ της Λομπάρδας οι

κάτοικοι.

– Συνέντευξη τύπου της Νομαρχιακής Αντιπολίτευσης (Θ. Μπα-

λής).

– Χρεοκοπημένος ο δικομματισμός, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

4/10, φ.551: Αναστάτωση από τη διοικητική μεταρρύθμιση στους

ΟΤΑ. Σύσκεψη Δημάρχων

– Διπλές βραβεύσεις στην Παλλήνη. Στους αιμοδότες και στους

επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

– Τιμήθηκε η Ολυμπιονίκης Δεβεντζή στην Κερατέα.

– Σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς στο Κορωπί.

11/10, φ. 552: Μπίιιζ  από Ν.Δ. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο!

– χωρίς αντίλογο ο απολογισμός στα Καλύβια

– Ημέρες μνήμης στο Κορωπί

– Πρωταθλητής ο Αιγέας

18/10, φ. 553: Ο Ασωπός ποταμός συνεχίζει να μολύνεται και να

μολύνει, βεβαίως.

– Καταλήψεις στα σχολεία (ως συνήθως)

– Αξιοποίηση του σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο από την

ΕΛ.ΑΣ.

– Το «Πανόραμα» Παλλήνης χωρίς λεωφορείο.

– O “Λόφος Παλλήνης» Α.Ε. χρωστάει ακόμη στο Δήμο.

– Σύσκεψη στον ΟΡΣΑ για το κτήμα Καμπά!

25/10, φ.554: Το ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό μας προ-

βληματίζει. 

– Και η παγκόσμια οικονομική κρίση στο κύριο άρθρο.

– Οι δημοτικοί υπάλληλοι της Αρτέμιδας καταγγέλουν τη Δημο-

τική Επιχείρηση.

1/11, φ.555: Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος επιστρέφει στα δη-

μοτικά δρώμενα του Λαυρίου.

Κανονισμός καθαριότητας στη Βάρη. Ανεξαρτητοποίηση δημοτι-

κής συμβούλου της πλειοψηφίας.

– Νίκη του Ν.Ο.Βουλιαγμένης

– Ν. Μάκρη, εγκαίνια νηπιακού σταθμού

– ΙΓ Επιστημονική Συνάντηση στην Παιανία.

– Εκλεψαν την παράσταση οι «Αμαζόνες» στα ιππικά.

8/11, φ. 556: Ημερίδα στη Βούλα για την παραλία «Εγιναν σημεία

και τέρατα στο όνομα ενός θαυμάσιου οράματος». Να επιστρέ-

ψει η παραλία στους Βουλιώτες, απαιτούν οι κάτοικοι.

Απούσα και επιζήμια η Δημοτική Αρχή, τονίζει ο Αγγελος Απο-

στολάτος και δηλώνει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις

επόμενες εκλογές.

- Εκδήλωση της Παναθηναϊκής Γλυφάδας- Βούλας με θέμα «Οι-

κογένεια, ώρα μηδέν».

15/11, φ.557: Ο 44ος πρόεδρος Barak Ombama γεννάει ελπίδες

για επανίδρυση των ΗΠΑ!

«Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρός», γράφει ο Γρ. Ρώντας.

Στους 16 του ευρωπαϊκού βόλεϊ τα κορίτσια του Μαρκόπουλου.

– 1 Social Youth Net στο Γέρακα, εγκαινιάζει η νεολαία ΠΑΣΟΚ

Ανατ. Αττικής.

– Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος, τ. δήμαρχος Λαυρίου, ξανα-

παίρνει τη σκυτάλη με μια μεγάλη εκδήλωση και την «Λαυρεωτι-

κή Αναδημιουργία».

22/11, φ.558: Προχώρησε το Δ.Σ. Κρωπίας στην απόφαση μίσθω-

σης της Λομπάρδας. «Το μη χείρον βέλτιστον».
– Η Βουλιαγμένη προχώρησε σε δημοπρασία για το νέο κτίριο

του Γυμνασίου.

– Αθωώθηκαν στο Κακουργιοδικείο πρώην δήμαρχος και δημοτι-

κοί σύμβουλοι Βούλας για απόφασή τους, που ζημίωσε εκατομ-

μύρια δραχμές το Δήμο.

– Η Βουλιαγμένη προχωράει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην

οδό Παναγούλη, αλλά βρίσκει εμπόδια στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

29/11, φ.559: Κρίση οικονομική, κρίση πολιτική, κρίση θεσμών,

άρθρο του Κ. Βενετσάνου

– Ο Δήμαρχος Παλλήνης εξαγγέλλει 4 νέα έργα στου Βακαλό-

πουλου

– Τριγμούς στο Δ.Σ. Βάρης για μία προκήρυξη

6/12: Απολογισμός στο Δ.Σ. Κορωπίου. Σε εξέλιξη νέα έργα,

ενημερώνει ο Δήμαρχος.

– Πρώτα στον κόσμο τα κορίτσια της συγχρονισμένης του

Ν.Ο.Βουλιαγμένης!

– Το Βατοπέδιο ταλανίζει πολιτικούς και πολίτες. Αγανακτισμέ-

νοι οι δεύτεροι. Η κοινή γνώμη ζητάει να «πέσουν» κεφάλια, αλ-

λά όλα δείχνουν ότι θα τα «κουκουλώσουν».

– Ο Γ. Μάντεσης στη Βούλα δεν ξανακατεβαίνει για δήμαρχος. Η

Ηλέκτρα Τσιριγώτη υποψήφια δήμαρχος Βούλας.

13/12, φ.561: Δολοφονείται ο μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορό-

πουλος από το χέρι του ειδικού φρουρού της Αστυνομίας.

Δυναμικές διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ζημιές στο κέντρο

της Αθήνας από «κουκουλοφόρους».

– Οι εθελοντές Μαρκοπούλου γιορτάζουν και τιμούν

– Η πόλη του Μαραθώνα στη μεγαλούπολη της Κίνας μεταφέρει

την ολυμπιακή φλόγα!

20/12, φ.562: Ψηφίζονται τεχνικά έργα στους ΟΤΑ για το 2009.

Προγράμματα διαχείρισης και όχι οραμάτων, είναι κοινή διαπί-

στωση.

– 5 νέα Σχολεία και 10 Νηπιαγωγεία ιδρύει η Νομαρχία

– Πρόγραμμα προστασίας της Βραυρώνας προωθεί το Μαρκό-

πουλο.

27/12, φ. 563: «Χρόνια Πολλά και ο θεός να βάλει το χέρι του»,

άρθρο του Γρ. Ρώντα.

– Ελλοχεύει νέος διχασμός; Άρθρο του Κ. Βενετσάνου

– Βομβαρδίζεται η Γάζα από το Ισραήλ (στο site ebdomi.com).

Ανασκόπηση γεγονότων 2008 μέσα από τις σελίδες μας
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«Στου Καββαδία τ’ ανοιχτά»

Μουσική Παράσταση

Το μουσικό ταξίδι στην ποίηση του Νίκου Καββαδία, η πε-

ριπλάνηση  στις αγαπημένες θάλασσες του ποιητή με λό-

για και τραγούδι, πήρε παράταση και συνεχίζεται για τρεις

ακόμα παραστάσεις: Πέμπτη 1/1/09 και Πέμπτη 8/1/09 στις

22:00

Η θάλασσα, η σκληρή ζωή των ναυτικών, η γυναίκα και ο

θάνατος, μέσα από τη μαγική πένα του Νίκου Καββαδία θα

συνεχίσουν να  μας οδηγούν σε τόπους μυθικούς που μό-

νο η ποίησή του  μπορεί να περιγράψει.

Ιδανικοί συνοδοιπόροι στο ταξίδι τα μελοποιημένα ποιή-

ματα του Νίκου Καββαδία από το Θάνο Μικρούτσικο, τους

Ξέμπαρκους,  το Γιάννη Σπανό και άλλους. Η παράσταση

πλαισιώνεται με αναφορές στην πολυκύμαντη ζωή  και τις

περιπλανήσεις του ποιητή.

Πέμπτη 1/01/09 και Πέμπτη 8/01/09 σας προσκαλούμε στο

Νεοκλασικό του «ΚΟΜΗ», Λασκαράτου 15,  τηλ. 210-

2112135, 210-2232075.

Θα είμαστε το  πλήρωμα στο πειρατικό του Κάπτεν Τζίμη

και όπου μας βγάλει…

Κωνσταντίνος Μάτσικας – Τραγούδι, κιθάρα

Εύη Μαυρίδου – Ενορχήστρωση, πιάνο, τραγούδι

Πέτρος  Βασιλειάδης - Μπάσο – Μιρέλλα Πάχου-Φώκιαλη

– Ακορντεόν

Βαγγέλης Καλημέρης- Τύμπανα – Νατάσσα Κρητικού -

Αφήγηση

Μαίρη Καλδάρα - Επιμέλεια παράστασης, μελέτη, κείμενα

Είσοδος 12 Ευρώ με ποτό.

Εντυπωσιακή αρχή για το

«Bank Bang», την ελληνική ται-

νία της Village, με πρωταγωνι-

στή τον χαρισματικό και αγα-

πημένο στο κοινό Βασίλη Χα-

ραλαμπόπουλο. 

100.000 εισιτήρια, αλλά πάνω

απ’ όλα τα θερμά σχόλια του

κόσμου αποτελούν το καλύτε-

ρο ξεκίνημα, για μια ταινία που

προχωράει μπροστά τον ελλη-

νικό κινηματογράφο.

Όπως δηλώνει ο Χάρης Αντω-

νόπουλος, Διευθύνων Σύμβου-

λος του Ομίλου Village

Roadshow, «Η ταινία ‘Bank

Bang’ αναμένεται να αποτελέ-

σει μια από τις πιο ευχάριστες

στιγμές του ελληνικού σινεμά.

Οι αντιδράσεις του κόσμου μέ-

σα και έξω από τις αίθουσες,

μαζί με το εξαιρετικό άνοιγμα

της ταινίας, αποτελούν την κα-

λύτερη επιβράβευση για όλους

όσους εργάστηκαν γι’ αυτή την

ταινία. Ταυτόχρονα, αποτελεί

για εμάς το καλύτερο κίνητρο

για να συνεχίσουμε να δουλεύ-

ουμε για το μέλλον του ελληνι-

κού κινηματογράφου. 

Δίπλα στον Βασίλη Χαραλα-

μπόπουλο, σε «ρόλο – κλειδί»

στην ταινία εμφανίζεται ο αγα-

πημένος ηθοποιός του παλιού,

καλού ελληνικού κινηματογρά-

φου, Κώστας Βουτσάς (Ερμό-

λαος). Μαζί τους ο Δημήτρης

Ήμελλος (Νώντας), η Μαρίσσα

Τριανταφυλλίδου (Λένα), η Κα-

τερίνα Μαυρογεώργη (Μίνα), ο

Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάκης),

ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Κώ-

στας), ο Δημήτρης Μαυρόπου-

λος (Μπαζούκας), η Τζένη

Μπότση (Κάτια), ο Θάνος Σα-

μαράς (Δούκας), ο Σκώτης

Δρόσος (Σαμ), ο Ιερώνυμος Κα-

λετσάνος (έμπορος όπλων).

Στην ταινία συμμετέχουν επί-

σης, οι: Γιάννης Τσιμιτσέλης,

Ορφέας Αυγουστίδης, Φάνης

Μουρατίδης, Ερρίκος Λίτσης,

Σήφης Πολυζωίδης.

Η παραγωγή του BANK BANG

είναι του Γιάννη Ιακωβίδη, ενώ

η Village συμμετέχει ενεργά

στη συμπαραγωγή και τη δια-

νομή της ταινίας στις αίθου-

σες.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο αδέρφια, ο Μιχάλης και ο

Νώντας, δουλεύουν σε γρα-

φείο κηδειών και προσπαθούν

να πιάσουν την καλή. Όμως, ο

Νώντας έχει μπλεξίματα με

την ελληνική μαφία και πρέπει

να συγκεντρώσει άμεσα ένα

διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Έτσι, προτείνει στον Μιχάλη

να αρχίσουν να ληστεύουν

τράπεζες.

Για κακή τους τύχη, ο αρχηγός

της αστυνομίας, προκειμένου

να αντιμετωπίσει τη ραγδαία

αύξηση της εγκληματικότητας,

έχει αρχίσει να τοποθετεί μυ-

στικούς αστυνομικούς στα

υποκαταστήματα όλων των

τραπεζών, κάνοντας τη ζωή

των δύο αδερφών ακόμα δυ-

σκολότερη. Η κατάσταση ξε-

φεύγει εκτός ελέγχου όταν ο

Μιχάλης γνωρίζει τον έρωτα

της ζωής του, στο πρόσωπο

μία τραπεζικής υπάλληλου με

ιδιαίτερα «γραφική» οικογενει-

ακή ζωή…

Το «Bank Bang» είναι μία απρό-

σμενη κωμωδία που κανείς δεν

είναι αυτό που δείχνει, κανείς

δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε

να κάνει και που τις συνέπειες

όλων των παραπάνω δεν θα τις

ευχόσασταν ούτε στο χειρότε-

ρο εχθρό σας! Είναι να τη χά-

σετε;

Το τραγούδι της ταινίας 

«Το Παρελθόν μου» ερμηνεύει

η Άννα Βίσση.

Κοραή 4 - Προσβάσιμος χώρος
Η Θεατρική Εταιρεία Πόλις παρατείνει την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης Κοραή 4 -

Προσβάσιμος χώρος στον χώρο Ιστορικής Μνήμης 1941-1944, (πρώην Κρατητήρια της Κομαντα-

τούρ) στο Μέγαρο της Εθνικής Ασφαλιστικής της οδού Κοραή, στην Αθήνα. Οι παραστάσεις θα

συνεχιστούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2009 κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15. 

Ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη γερμανική κατοχή ως χώρος βασανιστηρίων, ανήκει στην

Εθνική Ασφαλιστική και 64 χρόνια μετά, μας παραχωρείται για την παρουσίαση της συγκεκριμέ-

νης παράστασης.  Το καινούργιο νεοελληνικό κείμενο της Αιμιλίας Βάλβη, εξ’ αφορμής του χώ-

ρου, επιχειρεί να μιλήσει για τους σύγχρονους τόπους αλλά και τρόπους βασανιστηρίων. 

Η ελληνική ταινία που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς

Το 2009 μπαίνει ορμητικά στο Κέντρο Τεχνών

στο ACS με τις ξεχωριστές «δυνατές» παρα-

στάσεις σύγχρονου χορού της  Γιασμίν Βάρντι-

μον. 

Ένα αναπάντεχο ταξίδι σύγχρονου χορού σε

απρόσμενους προορισμούς με ομορφιά, πάθος,

ειρωνεία και πολύ ταλέντο.

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Jasmin Vardimon

«Πολλοί χαρακτηρίζουν τη δουλειά μου σαν χο-
ροθέατρο ή σωματικό θέατρο, ή αθλητικό χορό
αλλά για μένα  είναι η τέχνη μου όπου, εκτός
από το χορό,  χρησιμοποιώ πολλά και διαφορε-

τικά στοιχεία  τα οποία με φέρνουν κοντά σε
καλλιτέχνες τόσο της visual art όσο και του θε-
άτρου. Τελικά, σήμερα, αυτό ακριβώς χαρακτη-
ρίζει τον σύγχρονο χορό, ότι περιλαμβάνει τό-
σους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους έκ-
φρασης.»   Jasmin Vardimon

Η βραβευμένη Ισραηλινή χορογράφος Jasmin

Vardimon, (Γιασμίν Βάρντιμον) συνεργαζόμενη

καλλιτέχνης με το Sadler's Wells (Λονδίνο),

γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας της ομάδας

της με το έργο «Yesterday»,   μια νέα, τολμηρή

και ευρηματική χορογραφία, που περιλαμβάνει

αποσπάσματα από τις καλύτερες στιγμές της

και νέες χορογραφίες, live multimedia και

animation. 

Η 37χρονη Γιασμίν Βάρντιμον γεννήθηκε και

μεγάλωσε σε ένα Κιμπούτς στο κεντρικό Ισ-

ραήλ.  Εντάχθηκε στην Ομάδα Χορού Kibbutz,

(μία από τις μεγαλύτερες του Ισραήλ) και το

1995 κέρδισε το  βραβείο του Βρετανικού Συμ-

βουλίου «On the way to London». Εγκαταστά-

θηκε  στο Λονδίνο το 1997 όπου και ίδρυσε την

Ομάδα Χορού Jasmin Vardimon  (πρώην Zbang)

η οποία πολύ γρήγορα κατέκτησε μία σημαντι-

κή θέση στη Βρετανική χορευτική σκηνή.

Όπως επισημαίνει ο Alistair Spalding - Καλλιτε-

χνικός Διευθυντής του Sadler's Wells 

Η δουλειά της Γιασμίν Βάρντιμον,

στο πλαίσιο του σύγχρονου χορού,

μπορεί να αναχθεί στην παράδοση

της  Pina Bausch και  του

Tanztheater.   

Στο «Yesterday», η Γιασμίν Βάρντι-

μον  μεταπλάθει  αναμνήσεις και

εμπειρίες σε ένα πρωτότυπο  έργο

σύγχρονου χορού.  Με μια -σε πρώ-

τη ανάγνωση-  ματιά προκλητικά επι-

θετική, αμείλικτη και ειρωνική, στο

βάθος όμως  με συμπόνια, ευαισθη-

σία και χιούμορ ασχολείται με τη

σύγχρονη ανθρώπινη πραγματικότη-

τα και τον παραλογισμό της καθημε-

ρινότητας δίνοντάς μας μία δυνατή, με έντονη

αθλητική κίνηση και ομορφιά χορογραφία.

Χορεύουν: Πολ Μπλάκμαν, Λουκ Μπάρροου,

Τιμ Κέισον, Μαφάλντα Ντεβίλ, Ντέιβιντ Νόν-

ντορφ, Γιούν Κρουνγκ Σονγκ, Έλενα Σταυρο-

πούλου  και Χριστίνα Γουζέλη.

Κατάλληλο για άτομα άνω των 14 ετών

Τιμές Εισιτηρίων: 30€, φοιτητικό 15€ 

Μπορείτε να δείτε σύντομη παρουσίαση της

παράστασης σε βίντεο στο  www.artscenter.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ στο ACS

Γαρυττού 53, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Tηλ. 210 63 93 341, www.artscenter.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00

JASMIN VARDIMON COMPANY

«Yesterday»
Παρασκευή 9, Σάββατο 10 & Κυριακή 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 στις 20:30



ΕΒΔΟΜΗ  3 IANOYAΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Locksmith

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr )

www.artgallerycafe.gr

Jazz night
MARIO CANONGE TRIO              

ΠΕΜΠΤΗ 8 Ιαν.09

MARIO CANONGE   piano

MICHEL ZENINO   bass

J.P. GALLIS    drums

Ο διακεκριμένος  Παριζιάνος ντραμερ JP Gallis παίζει με

τον Mario Canonge  και τον  Michel Zenino, σε μια μονα-

δική εμφάνιση στο   art gallery café Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

09 ( ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ 16673)

Ταλαντούχος πιανίστας, ο Mario Canonge φημίζεται για

την ικανότητά του να  προσαρμόζεται από το ένα στυλ

μουσικής στο  άλλο (jazz, zouk ή salsa,).

O Michel Zenino είναι ένας βιρτουόζος μπασσίστας  με

ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτή  δισκογραφική παρου-

σία

Μια συνεργασία έχει ξεκινήσει με τον Παριζιάνο ντραμερ

J.P. GALLIS που διοργανώνει πολλές jazz εκδηλώσεις

στη παγκόσμια σκηνή. 

Η συνεργασία  του J.P. GALLIS με την art gallery
café  θα συνεχιστεί το 2009 με διαφορετικές jazz
band, με διάσημους καλλιτέχνες της διεθνής σκη-
νής.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Φίλων της Μουσικής

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009, 20:30 

"Ένα ορατόριο για τα θαύματα"

Σημαντικοί συντελεστές πλαισιώνουν μια παράσταση για

την πίστη και τα θαύματα 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττι-

κής διοργανώνει στις  11 Ιανουαρίου 2009, ημέρα

Κυριακή και ώρα 6.30μ.μ., απογευματινό τσάι, στο

SISTOVARI HALL (DA VINCI), Αγίου Ιωάννου 23

στην Αγία Παρασκευή.  

Θα γιορτάσουν τα γενέθλια του Συλλόγου, που συ-

μπληρώνει δύο χρόνια  λειτουργίας  και θα κόψουν

την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν στη γιορτή, σε Μικρα-

σιάτικη ατμόσφαιρα),  μπορούν να επικοινωνούν στα

τηλέφωνα: 210-6519501 και 6974987890

''..Γελιέται και ο καλλιτέχνης που πιστεύει ότι δεν
έχει καμία ευθύνη για τα (ποιητικά, ζωγραφικά, μου-
σικά) πλαστουργήματά του, αφού αυτός την ομορ-
φιά θηρεύει και τιποτ΄ άλλο..
..Η τέχνη είναι ανεύθυνη, όχι όμως και ο καλλιτέ-
χνης.
Αυτός είναι υπεύθυνος..''

Ε.Π Παπανούτσος

Γνώση αυτής της ευθύνης αλλά και διάθεση διερευ-

νητικού πειραματισμού, χαρακτηρίζει τη νέα δου-

λειά του ζωγράφου Βασίλη Μιχαηλίδη.

Ο καλλιτέχνης προβάλει άλλοτε το υποκειμενικό (πλα-

σματικό ή όχι) μέσα από το αντικειμενικό (αληθινό;) και

άλλοτε αντίστροφα.

Η αλληγορική παρουσία των αντιφάσεων του κόσμου και

των επιλεγμένων στοιχείων του, είναι ένας δρόμος προ-

σέγγισης των ''Κιόνων'', που υποβαστάζουν το όποιο Με-

λετημένο-Δυνατό-Όμορφο Οικοδόμημα, ενώ κάθε συμβο-

λική αναφορά καταδείχνει τις αιώνιες αντιθέσεις.

Ο Βασίλης Ν. Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1945  και ολοκλή-

ρωσε τις σπουδές του στη Στοκχόλμη Σουηδίας.

Ζει και  εργάζεται μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ δικά του έρ-

γα βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

23 συνολικά έργα (λάδια σε μουσαμά)  με γενικό τίτλο

''Περί Κιόνων'' είναι συγκεντρωμένα σε δέκα ενότητες με

ιδιαίτερο τίτλο η κάθε μία.

Τα έργα θα εκτεθούν στην αίθουσα τέχνης του Ελληνο-

γαλλικού συνδέσμου (πλατεία Κολωνακίου 2) από 12

έως  18  Ιανουαρίου.

Η Εβελίνα Παπούλια στο ρόλο της γυναίκας θρύλος, Ζαν

Ντ’ Αρκ και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στο διπλό ρό-

λο του αφηγητή και του βασιλιά, υπό τη σκηνοθετική διεύ-

θυνση του Σταύρου Τσακίρη παρουσιάζουν το ροκ ορατό-

ριο «Ζαν Ντ΄Αρκ» του Βελισάριου Capocci σε ενορχή-

στρωση Αντώνη Μιτζέλου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-

νών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009, στις 20:30. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια παράσταση σε ρυθμούς

ροκ και σε κλίμα «γκόθικ» ακολουθεί τα βήματα της ηρωί-

δας της Γαλλίας, η οποία αποφάσισε να απαρνηθεί την

ηρεμία της απλής ζωής και να ντυθεί με πανοπλία στρα-

τιώτη για να διώξει τον κατακτητή. Οδηγός της η πίστη.

Ένα πυρακτωμένο θαύμα η ίδια, καταδικασμένο να καεί

μέσα στις ίδιες του τις φλόγες,  θύμα της κρατικής αλλά

και της εκκλησιαστικής εξουσίας, που αποσιωπούσαν την

αλήθεια και έτρεμαν τη διαφορετικότητα.  Η Ιωάννα της

Λορένης-Ζαν Ντ΄ Αρκ θα καεί στην πυρά για να αγιοποιη-

θεί στα σύγχρονα χρόνια και να ανακηρυχθεί Αγία της Κα-

θολικής Εκκλησίας, προστάτιδα της Γαλλίας. Αυτή η γυ-

ναίκα – το κορίτσι – μύθος και πρότυπο για τη δύναμη και

την αποφασιστικότητά της, σύμβολο  μαχητικότητας θα

εμπνεύσει τους απλούς ανθρώπους αλλά και τους δημι-

ουργούς διαχρονικά.   

Η παράσταση ακολουθεί το δρόμο της ηρωίδας και μετα-

φέρει το μήνυμα της στην εποχή μας μέσα από ρυθμούς

ροκ και με τη μπάντα επί σκηνής. Με ηλεκτρικούς ήχους

του σήμερα, ανάμεσα σε καλώδια και μηχανήματα, άγγε-

λοι και δικαστές, βασιλιάδες και άγιοι συνδέονται μουσικά

και διηγούνται την ιστορία μιας γυναίκας που έγινε στάχτη

στο βωμό της πίστης της. Της πίστης στα θαύματα, στα

θαύματα του Θεού, στα θαύματα των ανθρώπων.

Την επιμέλεια του κειμένου υπογράφει η Μαρία Κυριάκη, τα

κοστούμια και τα σκηνικά η Εύα Νάθενα και τα βιντεο-αρτ ο

Μάνος Χασάπης. Πρωταγωνιστούν επίσης οι:  Κώστας Ζάχα-

ρακης, Αγγελική Καθάριου, Μαργαρίτα Συγγενιώτου. Συμμε-

τέχουν οι: Χρήστος Καρνάβας, Λουκία Κυριαζή, Μπάμπης

Κουτσοπέτρος, Ευθύμης Λιατός, Νίκος Αλεξίου, Όλγα Νικο-

λαΐδου, Αντώνης Αντωνάκος, η Παιδική Χορωδία του Ωδείου

«Νίκος Σκαλκώτας» με Μαέστρο τον Γιώργο Παζαΐτη, και

επταμελής ορχήστρα.

Οργάνωση:  OLI MAZI (Ευρωπαϊκό Forum Εθελοντικών Οργανώ-

σεων). Υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

Τιμές εισιτηρίων: 75€ (διακεκριμένη ζώνη) 20€, 38€, 55€, 12€

(φοιτητικό)  

Προπώληση Μέγαρο Μουσικής από: Τρίτη 30/12  

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Για μία και μοναδική συναυλία έρχεται στην χώρα μας η

διάσημη Βρετανή mezzo-σοπράνο Katherine Jenkins,

στις 5 Φεβρουαρίου 2009 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,

Αίθουσα Φίλων της Μουσικής.

H Katherine Jenkins είναι η πιο δημοφιλής «crossover» σοπρά-

νο αυτή τη στιγμή. Η

πιο αγαπημένη τραγου-

δίστρια της Βρετανίας

και όχι μόνο, δίνει κάθε

χρόνο εκατοντάδες πα-

ραστάσεις στις μεγα-

λύτερες μουσικές σκη-

νές στην Ευρώπη και

σε ολόκληρο τον κό-

σμο. Τα άλμπουμ της

έχουν πωλήσεις πάνω

από 3 εκατομμύρια πα-

γκοσμίως. Το πρώτο

της άλμπουμ, με τον

τίτλο Premiere είχε τις

πιο γρήγορες πωλήσεις

που είχε ποτέ άλμπουμ

Mezzo Soprano, μετά

τη Μαρία Κάλλας.

Παράλληλα, είναι η

μοναδική ερμηνεύτρια στην ιστορία της μουσικής που κα-

τέχει ταυτόχρονα τα νούμερα 1, 2 & 3 στο chart των κλασ-

σικών άλμπουμ, με τα άλμπουμ Premiere, Second Nature

and Living the Dream το 2005.

Ανάμεσα στις πολυάριθμες διακρίσεις της συγκαταλέγο-

νται 2 βρετανικά βραβεία κλασσικής μουσικής (Classical

Brit Awards), το 2005 και το 2006. 

Οργάνωση Παραγωγή Μετάκληση: FrezArts Congresses & Communication 

Mezzo-σοπράνο 

Katherine Jenkins
Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
με τον Βασίλη Μιχαηλίδη
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Τα Σατουρνάλια ήταν μια γιορτή των Ρωμαίων, που με

αυτή τιμούσαν τον θεό  Σατούρνο (Κρόνο).

Οι λατρείες των θεοτήτων είναι πανάρχαιες. Θα έλεγα

μάλιστα, πως οι διάφορες θρησκείες σε όλες τις τελε-

τουργικές  τους διαδικασίες,  αντιγράφουν η μια την

άλλη,  μηδέ και της χριστιανικής εξαιρουμένης. Οι λα-

οί πάντοτε  λάτρευαν και εδέοντο στο Αγνωστο. Ενίο-

τε δε σε πρωτόγονες  αλλά και σύγχρονες  κοινότητες,

το δέος αυτό ιδιοτελώς και από σκοπού καλλιεργείται.

Ο Σατούρνους (Saturnus) όπως προανέφερα και σύμ-

φωνα με τα υπάρχοντα γραπτά κείμενα, ήταν  μια ρω-

μαϊκή, παλιά  πανάρχαια  θεότητα, που ταυτιζόταν με

τον ελληνικό θεό Κρόνο.   Ο Σατούρνους απεικονίζεται

από ζωγράφους, όπως από τους  Γκόγια και  Πουσέν,

σαν ένας σεβάσμιος γέροντας, αγρότης με το κλαδευ-

τήρι  και το δρεπάνι του, συμβολίζοντας μια θεότητα

που προστατεύει τη γεωργία  αλλά και ολόκληρη  την

ισορροπία της φύσης, μα και τα καιρικά φαινόμενα που

ρυθμίζουν καλλιέργεια, βλάστηση και καρποφορία. Με

δυό λόγια ρυθμίζουν τη ζωή και το βιός του εργάτη της

γής. Έτσι  ο Σατούρνους καθιερώνεται ο Λατίνος  θεός

της Γεωργίας και  των Καιρικών μεταβολών. Γίνεται ο

αγαπημένος  δάσκαλος της   αμπελουργίας και πάσης

φυτοκαλλιέργειας και παραστέκεται σαν ο στενός

σύμβουλος του ταπεινού αγρότη. 

Η λατρεία  αυτού του θεού, άρχισε από τους Λατίνους,

όταν ο  Ζεύς τον έδιωξε από τον Όλυμπο· το γιατί

όμως δεν μπόρεσα να βρω. 

Στο Λάτιο  τον υποδέχτηκε ο Ιανός, που όπως λέγεται

ήταν εκεί βασιλιάς και φιλόφρονα του παραχώρησε

χώρο να βασιλεύσει στους πρόποδες του Καπιτωλίνου

λόφου. Εκεί στα μετέπειτα χρόνια  χτίστηκε η Ρώμη.

Στον λόφο του  Καπιτωλίνου, ο Σατούρνος βασίλεψε

ειρηνικά. Δίδαξε την καλλιέργεια της γης, έφερε τη

χρήση του δρέπανου, θέσπισε νόμους δίκαιους και

αποδεκτούς από όλους τους ανθρώπους  που είχε κο-

ντά του. Η ζωή κυλούσε σε μια συνεχή χαρά, ευωχία,

διασκέδαση και αδιάκοπα γλέντια. Οι άνθρωποι εκεί

έμοιαζαν με το ‘’Χρύσεον γένος’’ του Κρόνου όπως

γράφει ο Ησίοδος.*

Οι Λατίνοι ετίμησαν τον Σατούρνο** με γιορτές μεγά-

λες αφιερωμένες σε αυτόν: “τα Σατουρνάλια”.

Άρχιζαν κάθε χρόνο από την 17η  Δεκεμβρίου και διαρ-

κούσαν επτά μέρες. Τις τρεις πρώτες ημέρες γίνονταν

θυσίες μπροστά στο άγαλμα του θεού.  Ακολουθούσε

γεύμα  λαϊκό, συλλογικό. Αφέντες και δούλοι, σε κοι-

νό συμπόσιο, με δημόσια δαπάνη. 

Για τρεις  μέρες ήταν θεσπισμένη  αργία των εργασιών.

Δικαστήρια και σχολεία κλειστά.  Υπήρχε αναστολή

της απαγόρευσης των τυχερών παιχνιδιών. 

Το πανηγύρι συνεχιζόταν με το παζάρι της αγοράς

αγαλμάτων του θεού, (Sigillaria), και άλλων μικρών δώ-

ρων για φίλους ( Bona Saturnalia). Και μέσα σε όλα τα

άλλα, η φιλανθρωπική δραστηριότητα ερχόταν  στο

αποκορύφωμά της. Οι φτωχοί έπαιρναν πλούσια δώρα

από τους κατέχοντες  με κύριο  δώρο μια  λαμπάδα, για

να φωτίζουν τα σκοτεινά βράδια, που ήταν σκοτεινό-

τερα λόγω της χειμωνιάτικης εποχής. Όλα τα δώρα εί-

χαν σκοπό να φέρουν  τύχη  και  χαρά για το μέλλον. 

Οι γιορτές των Σατουρναλίων διατηρήθηκαν ενεργά

μέχρι τον 5ον μ.Χ. αιώνα.

Μετέπειτα, τα Σατουρνάλια καταργήθηκαν, αλλά παρε-

μειναν τα έθιμά τους:  χαρά, ευωχία και γλέντι, ανταλ-

λαγή των δώρων, τυχερά παιχνίδια, ξενύχτι για το ξε-

προβόδισμα της τελευταίας ημέρας του έτους. 

Με την αλλαγή του ημερολογίου, όλα αυτά ήρθανε και

κολλήσανε  με την καινούργια πρωτοχρονιά. 

Εμείς όμως  οι ‘Ελληνες, δεν σταματήσαμε μέχρι εκεί.

Κάναμε πρόσθετα και κάτι  άλλο. Κατά τα ειωθότα επι-

λήσμονες όντες των πάντων, οσίων τε και ιερών,  απο-

ποιηθήκαμε  εκείνον τον αγαθό ασπρομάλλη των παι-

δικών μας χρόνων, που ερχόταν  με λιχουδιές και άλ-

λα φτηνά καλούδια από την  Καισάρεια της Καππαδο-

κίας. Την θέση του την πήρε ένας ξενόφερτος, ξενέ-

ρωτος ‘’Έμπορας’’, που μας κλείνει πονηρά το μάτι,

πάνω σε ένα έλκυθρο από τη Λαπωνία. 

Και η μεν Λαπωνία,  μα και οι  Λάπωνες,  μου είναι εξ

ίσου συμπαθείς, αλλά εγώ ορεσίβιος ών, εκ Κρήτης κα-

ταγόμενος, ομνύω σε εκείνη τη ρήση που λέει «πα-
πούτσι από τον τόπο σου και άς   είναι και μπαλωμέ-
νο».
Και σ’ αυτό δώσατε παρακαλώ την έκταση και ερμηνεία

που πρέπει. Και ανάλογα με τα πιστεύω σας. 

Μέρα που είναι σήμερα, …καλό είναι να μην πω περισ-

σότερα γιατί θα γίνω ασυγκράτητος,  χωρίς τελειωμό.

Γι΄αυτό κλείνω  και εφέτος με την ευχή:  Χαρούμενος

και προπαντός με υγεία ο νέος χρόνος.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––
* Ο Ησίοδος στο “Εργα και Ημέρες’’ αναφέρει, ότι  η βασι-

λεία του Κρόνου ήταν τόσο καλή για τους ανθρώπους που

είχαν την ευκαιρία με τη θεική βοήθεια για εξυψωθούν

στην τάξη των Ολυμπίων. στο ’’Γένος το Χρύσεον ‘’.

**Να σημειωθεί  από τη λέξη Σατούρνο προήλθε και η αγ-

γλική ονομασία του Σαββάτου: Saturday, που σημαίνει η

ημέρα του Σατούρνου ( Saturni dies)

Βοηθήματα

1) Ησιόδου Έργα και Ημέραι. Εκδ. Ζήτρος

2) Εγκυκλ. Λεξικό Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα

Οι  γιορτές των 

Σατουρναλίων 

Σας παρακαλούμε να μη σταθμεύετε τα αυτοκί-

νητα σας επάνω στα πεζοδρομία στη διασταύ-

ρωση των οδών Ιπποκράτους και Γαληνού  η

επάνω στη λεωφόρο Ιπποκράτους, που είναι

δρόμος διπλής κατεύθυνσης με δρομολογημέ-

νη πορεία ασθενοφόρων και λεωφορείων. 

Η κατ’ εξακολούθηση παράνομη στάθμευση

των αυτοκινήτων στη διασταύρωση μπροστά

στην art gallery café, έχει δικαίως ενοχλήσει

και  αγανακτήσει τους περιοίκους και τους

διερχομένους συμπολίτες μας.

Η πόλη μας είναι αραιοκατοικημένη, πάντα

υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης  στους

γύρω δρόμους, αρκεί να έχετε τη διάθεση να

περπατήσετε λίγο.

Σας υπενθυμίζoυμε ότι λόγω του συνωστισμού

των παρανόμων σταθμευμένων αυτοκινήτων

έχουν γίνει  αρκετά τροχαία ατυχήματα.

Τονίζουμε ότι η στάθμευση αυτοκινήτων στη

συμβολή των οδών Γαληνού  και Ιπποκράτους,

παρεμποδίζει  την ορατότητα των αυτοκινήτων

που πορεύονται  στην οδό Γαληνού. Όταν φτά-

νουν  στην οδό Ιπποκράτους την διασχίζουν

με κίνδυνο τη ζωή τους.

Τελειώνοντας σας κάνουμε έκληση για τους

πεζούς συμπολίτες μας που αναγκάζονται να

περπατούν  στον δρόμο λόγω κατάληψης των

πεζοδρομίων. 

Βιώνουμε τον τρίτο χρόνο λειτουργίας με επί-

μονες προσπάθειες να συμβάλουμε  στον πολι-

τισμό, με εκδηλώσεις εικαστικές, μουσικές, φι-

λολογικές, θεατρικές, προσφέροντας κουλτού-

ρα και ποιοτική διασκέδαση.

Η παρενόχληση των γύρω μας, μάς στεναχω-

ρεί και δεν ταιριάζει στη στάση και ποιότητα

ζωής όλων των εργαζομένων στην art gallery

café. 

Ελπίζουμε να αντιμετωπίσετε θετικά 

τις παραινέσεις μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς.

ΜΙΧ. ΓΥΡΑΣ

Μουσικό Σεμινάριο από 3 ως τις 10 Ιανουα-

ρίου 2009 θα πραγματοποιήσει στο Ωδείο

Μακτζώρτζ ο διεθνούς φήμης σολίστ Ανα-

στάσης Μαυρουδής, με θέμα την «Τέχνη

του Βιολιού». Ο Αναστάσης Μαυρουδής ζει

και εργάζεται στο Λονδίνο, πραγματοποιώ-

ντας λαμπρή καριέρα. Είναι πτυχιούχος του

Ωδείου Αθηνών, αλλά και της Βασιλικής

Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου, απ’

όπου απέκτησε και δίπλωμα μουσικής παι-

δαγωγικής διδασκαλίας. Πρόσφατα εισήγα-

γε στον «ιερό» χώρο της Λονδρέζικης Ακα-

δημίας, στο Duke’s Hall, την Ελληνική Κλα-

σική Μουσική, η οποία όχι μόνο ακούστηκε

εκεί για πρώτη φορά(!), αλλά περιλάμβανε

ολόκληρο τον «Επιτάφιο» του Μίκη Θεοδω-

ράκη, συνοδεία μικρής λαϊκής ορχήστρας

με μπουζούκι! Το ίδιο εντυπωσιακός ήταν

και στο Μέγαρο Μουσικής πριν ένα περίπου

μήνα, όπου συνοδευόμενος από την Κρατι-

κή Ορχήστρα Αθηνών, παρουσίασε το Δι-

πλό Κοντσέρτο του Μπαχ, μαζί με το δά-

σκαλό του, Τάτση Αποστολίδη. 

Το μουσικό σεμινάριο για την Τέχνη του

Βιολιού απευθύνεται σε όλους όσους εν-

διαφέρονται για το όργανο αυτό, ακόμα κι

αν είναι αρχάριοι. Άλλωστε η σωστή τεχνι-

κή ξεκινά από τα πιο βασικά, όπως είναι ο

τρόπος που πρέπει να κρατά κανείς το βιο-

λί και το δοξάρι. Το σεμινάριο στηρίζεται

στον ομώνυμο κύκλο μαθημάτων του Γε-

χούντι Μενουχίν, περιλαμβάνοντας και το

κατάλληλο εποπτικό υλικό, που χρησιμο-

ποιούσε ο μεγάλος αυτός μουσικός στη

Σχολή Μενουχίν, που λειτουργεί ακόμα

στην Αγγλία. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, αλ-

λά και να παρακολουθήσουν σαν ακροατές

το σεμινάριο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν

με τη Γραμματεία του Ωδείου Μακτζώρτζ

(Ευβοϊκού 35, Ραφήνα- δίπλα στο ποτάμι)

στο τηλέφωνο 22940 25600. Οι θέσεις είναι

περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτε-

ραιότητας.    

«Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ»
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ

ΒΙΟΛΙΣΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

Επιστολή πρός τους φίλους θαμώνες 

της art gallery café 
Θέμα: Στάθμευση αυτοκινήτων
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«Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε

παιδιά»! Δεν απέμειναν όμως και πολλά

που ν’ αξίζουν για να τα γιορτάσουμε.

Εκτός από το χαμόγελο-ήλιο σ’ ένα παιδι-

κό προσωπάκι. Που δεν ανατέλλει, ούτε

μέσ’ από την πείνα, ούτε κάτω από τις βόμ-

βες. Υπάρχει, βέβαια και η υγεία μας-όσοι

την έχουμε-που και μόνο αυτή είναι λόγος

σοβαρός για να γιορτάσουμε. Η σωματική

υγεία μας, βεβαίως, γιατί από ψυχική όλοι

μας λίγο-πολύ έχουμε το κατιτίς μας να

μας πιλατεύει. Αξίζει να υψώσουμε λοιπόν

τα ποτήρια στην υγειά μας. Άντε παιδιά,

την σκαπουλάραμε και φέτος, εβίβα! Τώρα

θα μου πείτε ότι όσοι από μας έχουμε πε-

ράσει τα σαράντα, έχουμε κάθε λόγο ν’

αναρωτιόμαστε γιατί σώνει και καλά θα

πρέπει να γιορτάζουμε που «πάει ο παλιός

ο χρόνος». Ελάτε τώρα, μη γκρινιάζετε

όσοι «σιτεμένοι». Έτσι το θέλει η παράδο-

ση και παράδοση δίχως παραμύθι δεν

υπάρχει.

Ο άνθρωπος πάντοτε φιλοσοφούσε την

ετεροβαρή σχέση του με τον πανδαμάτορα

χρόνο. Κατ’ ανάγκη, για να τον ξορκίσει.

Θυμάμαι έναν φιλόλογο καθηγητή στη Β΄

Λυκείου που μας είχε βάλει έκθεση με αυ-

τό ακριβώς το θέμα: «Άνθρωπος και Χρό-

νος». Πιάσ’ τ’ αυγό και κούρευτο. Για να

μας βοηθήσει μας αράδιασε ένα κατεβατό

από σχετικά γνωμικά και κατέληξε με μιά

δική του ροπαλοφόρο ατάκα: «Κοιτάξτε, θα

σας το πω απλά. Η σχέση του ανθρώπου με

τον χρόνο αποδίδεται θαυμάσια με την

προτροπή... άμα δεν μπορείς ν’ αποφύγεις

έναν βιασμό, κοίτα να τον απολαύσεις».

Χοντρό βέβαια να το λες αυτό σε δεκαεξά-

χρονα παιδιά και σαρκαστικό συνάμα. Άλ-

λοι θα έλεγαν απλά «κοίτα με τις πράξεις

σου να κάνεις τον χρόνο που φεύγει ν’ αξί-

ζει». Να περνά, δηλαδή, φορτωμένος με

ότι τον στόλισες, με ότι φύτεψες για να το

βρουν οι άλλοι που θά ‘ρθουν μετά από σέ-

να. Κι έτσι μόνο, πιστεύουν κάποιοι ότι συ-

νεχίζεις να ζεις, ακόμα κι όταν κοιτάς πλέ-

ον τα ραδίκια ανάποδα.

Πάνε κοντά τριάντα χρόνια, που στάθηκα

μπροστά σ’ έναν τοίχο στα Εξάρχεια για να

διαβάσω ένα σύνθημα των αναρχικών. Τότε

υπήρχαν ακόμα αναρχικοί στα Εξάρχεια.

Δεν πείραζαν ούτε μερμήγκι, αλλά το χιού-

μορ τους ...σκότωνε. Ο τοίχος έλεγε: «Οι

μέρες κυλούσαν η μία μετά την άλλη.

Ώσπου ήρθε η Μεγάλη Αλλαγή. Και τότε οι

μέρες άρχισαν να κυλούν η άλλη μετά τη

μία»!!! Αν και μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ-τότε-

πέθανα από το γέλιο. Και είχα την ατυχή

έμπνευση να μεταφέρω το φαρμακερό ρη-

τό στη γενική συνέλευση της Τ.Ο. της

οποίας ήμουν γραμματέας. Δεν γέλασε κα-

νείς. Παγωμάρα. «Σύντροφε γραμματέα,

δεν το περιμέναμε αυτό από σένα». Και τό-

τε έμαθα ότι στα κομματικά γραφεία, το χι-

ούμορ ψεκάζεται με κατσαριδοκτόνο.

Και οι μέρες κύλησαν η μία μετά την άλλη

και πάει και το 2008. Στον αγύριστο, θα

πουν και δικαίως οι πιο πολλοί. Και που πά-

ει, τι έγινε δηλαδή; Όλα του τα κουσούρια

τα φόρτωσε στο 2009. Κανονική μετακόμι-

ση.

«Κι αρχή καλός μας χρόνος». Μεταξύ μας,

για μαύρη καλοσύνη τη βλέπω όταν στην

Παλαιστίνη-κι όχι μόνο-σκοτώνονται παι-

διά από «έξυπνες» βόμβες. Ο Έρνεστ Χε-

μινγουέϊ, διαχρονικά παρών, μας υπενθυμί-

ζει να μην αναρωτιόμαστε «για ποιόν χτυ-

πά η καμπάνα». Χτυπάει για μένα, για σέ-

να, για όλους μας. Όπως και οι βόμβες πέ-

φτουν πάνω στα παιδιά κάποιων άλλων,

αλλά κουρελιάζουν και γκρεμίζουν την αν-

θρωπιά και την αξιοπρέπεια όλων όσων

δεν διαμαρτύρονται έμπρακτα για τούτο το

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Έστω με

ένα μποϋκοτάζ προϊόντων των νεοναζί

απογόνων έξι εκατομμυρίων θυμάτων των

ναζί. Κάθε «έξυπνη» βόμβα κατά αμάχων

κατασκευάστηκε από κάποια ανθρωποειδή

που αυτο-αποκαλούνται επιστήμονες, για

να πλουτίζουν κάποια άλλα ανθρωποειδή

που αυτο-αποκαλούνται επιχειρηματίες και

κάποια άλλα ανθρωποειδή που αυτο-απο-

καλούνται ηγέτες να τη ρίχνουν πάνω σε

παιδιά, δικαιολογώντας το έγκλημά τους

με τη δική τους λογική των αντιποίνων και

των «παράπλευρων απωλειών». Τον φρι-

κτό κρότο της βόμβας και τα ουρλιαχτά

των ζωντανών-νεκρών δεν τα ακούμε βέ-

βαια γιατί είμαστε μακριά. Θα μπορούσαν

ωστόσο να νοιώσουν οι καρδιές μας τον

πόνο εκείνου του γονιού που με γυμνά, μα-

τωμένα χέρια σκάβει στα ερείπια του σπιτι-

ού του για να βρει το παιδί του, ή ότι έχει

απομείνει από αυτό. Όμως οι καρδιές πολ-

λών από εμάς εκπαιδεύτηκαν από τους κά-

θε λογής «ηγέτες» μας να χτυπούν άτα-

κτα, μόνο στη θέα κάποιας έντυπης «λυπη-

τερής»: «Αγαπητέ πελάτη σας υπενθυμί-

ζουμε ότι έχετε καθυστερήσει την πληρω-

μή της δόσης σας».

Έχουμε καθυστερήσει σε πολλά, αλλά νο-

μίζουμε ότι τρέχουμε. Στην πραγματικότη-

τα, τρέχουν όλα γύρω μας και πάνω μας κι

εμείς έχουμε μείνει από λάστιχο, για να

μην πω ότι βγάλαμε και ρίζες, ο καθένας

στο δικό του τέλμα κι όλοι μαζί στο τέλμα

που καταντήσαμε την Ελλάδα.

Ο χρόνος μας προσπερνάει σταματημέ-

νους. Μποτιλιαρισμένους στη «νόμιμη»

λωρίδα μας κι αυτός ο αλήτης μπαίνει στο

αντίθετο ρεύμα και μας την κοπανάει με χί-

λια. Κι όσο δεν κάνουμε κάθε στιγμή μας ν’

αξίζει, θα τονε νοιώθουμε μόνο στην ηλικία

μας και στο άγχος το καθημερινό για να εί-

μαστε κάπου στην ώρα μας.

2009 ευχές, φίλοι αναγνώστες της «Εβδό-

μης». Ας βάλουμε, όμως, όλοι ένα χεράκι

για να πραγματοποιηθούν έστω οι εννιά.

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει». Κανείς θεός

δεν βοήθησε ποτέ, εκείνους που δεν κου-

νάνε ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι για ν’

αλλάξουν την τύχη τους. Μιά τύχη που εν

πολλοίς εμείς την έχουμε φτιάξει κι ας κα-

τηγορούμε γι’ αυτήν κάποιους που η δική

μας αδράνεια και αδειοδότηση έκανε δυνα-

τούς και θρασείς.

Γι’ αυτό, όπως είπε ο Άγγελος Σικελιανός:

Εμπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο
πάνω από την Ελλάδα.
Εμπρός παιδιά και δεν μπορεί
μοναχός του ν’ ανέβει ο ήλιος.

2008-2009

Το πέρσι μετακόμισε

στο φέτος
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Με τη χώρα να αντιμετωπίζει μια οι-

κονομική επιβράδυνση εν μέσω της

διεθνούς αβεβαιότητας στις αγορές,

οι εργαζόμενοι καλούνται να σφίξουν

το ζωνάρι περισσότερο από ποτέ. Τα

δύο τρίτα των εργαζομένων (66%)

δηλώνουν ότι πάντα ή συνήθως ζουν

με τα απολύτως απαραίτητα ίσα ίσα

ώσπου να φθάσει η επόμενη μισθοδο-

σία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

του kariera.gr που διεξήχθη σε περισ-

σότερους από 608 εργαζομένους. 

Ο αγώνας από μισθοδοσία σε μισθο-

δοσία καθιστά δύσκολα οποιαδήποτε

σχέδια για το μέλλον. Σχεδόν οι μισοί

εργαζόμενοι (48%) δηλώνουν ότι δεν

περισσεύουν χρήματα για αποταμίευ-

ση κάθε μήνα. Μεταξύ εκείνων που

μπορούν να αποταμιεύσουν, το 25%

των εργαζομένων βάζουν στην άκρη

λιγότερα από 160 ευρώ τον μήνα και

το 13% 65 ευρώ ή λιγότερα. Ωστόσο,

το 71,6% δηλώνουν ότι πήραν αύξη-

ση μισθού πέρυσι, αλλά παρόλα αυτά

το 89,3% δηλώνουν ότι η αύξηση δεν

ήταν ανάλογη της αύξησης του κό-

στους διαβίωσης (ρεύμα, νερό κ.λπ.). 

Το 55% των εργαζομένων δήλωσαν

ότι θα χρειάζονταν μέχρι και 650 ευ-

ρώ επιπλέον στον μισθό τους για να

ζήσουν με άνεση. Το 52% απαντούν

ότι κάνουν παραπάνω από μία δου-

λειά για να αντεπεξέλθουν στα μηνι-

αία έξοδα. Ακόμη, το 39,5% δήλωσαν

ότι είναι πιθανό να μην πάνε διακοπές

φέτος επειδή δεν μπορούν να αντε-

πεξέλθουν οικονομικά, ενώ το 18,3%

ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματά

τους σε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ

κ.λπ.

«Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα

των εργαζομένων δηλώνουν ότι

έχουν κάνει κάποιον προϋπολογισμό

για κάθε περίοδο μισθοδοσίας, ενώ

το 43% παραδέχονται ότι συνήθως

τον υπερβαίνουν» αναφέρει σχετικά

ο κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης, Διευθύ-

νων Σύμβουλος του kariera.gr: «Έστω

και αν είναι δύσκολο να βάλει κανείς

χρήματα στην άκρη, ειδικά σε μία οι-

κονομικά δύσκολη περίοδο, οι εργα-

ζόμενοι που φτιάχνουν έναν προϋπο-

λογισμό στα όρια των δυνατοτήτων

τους και δεν τον υπερβαίνουν έχουν

περισσότερες πιθανότητες να αυξή-

σουν τις καταθέσεις τους. Οι εργαζό-

μενοι που αποταμιεύουν έστω και μι-

κρά ποσά από τον μισθό τους, κάθε

μήνα, επενδύουν στο μέλλον τους

και είναι σε καλύτερη θέση να ελα-

φρύνουν τα οικονομικά βάρη τους»

επεσήμανε ο κ. Βασιλειάδης. Όσον

αφορά την αποταμίευση, ο κ. Βασιλει-

άδης έδωσε τις ακόλουθες συμβου-

λές:

«Επωφεληθείτε από όλες τις παρο-

χές που σας προσφέρονται. Αρκετές

εταιρίες προσφέρουν ιδιωτική ασφά-

λιση, εταιρικές εκπτώσεις κ.λπ. Μιλή-

στε με το Τμήμα Προσωπικού και δεί-

τε τι από αυτά που είναι διαθέσιμα θα

μπορούσε να σας βοηθήσει να μειώ-

σετε τα μηνιαία σας έξοδα.»

«Περιορίστε τα επιπλέον έξοδα. Μην

αγνοείτε τα μικροέξοδα. Πολλοί ερ-

γαζόμενοι ανέφεραν ότι τα έξοδα άλ-

λων δραστηριοτήτων, όπως τα ψώνια,

οι έξοδοι για διασκέδαση και η διακό-

σμηση των σπιτιών τους, εξαντλούν

τις καταθέσεις τους. Φτιάξτε έναν

προϋπολογισμό για αυτές τις δρα-

στηριότητες, έτσι ώστε να μπορέσετε

να περιορίσετε τα μη αναγκαία έξο-

δα.»

«Σκεφτείτε καλύτερα το μεταφορικό

μέσο με το οποίο πηγαίνετε στη δου-

λειά σας. Οι εργαζόμενοι υπολογί-

ζουν ένα μεγάλο μέρος των μηνιαίων

εσόδων για το αυτοκίνητό τους. 

Με το σημερινό υψηλό κόστος βενζί-

νης και συντήρησης του αυτοκινήτου

ίσως να έχει φθάσει η ώρα να σκε-

φτείτε άλλους τρόπους μεταφοράς.»

Έρευνα

Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά στην

Ελλάδα από την KapaResearchAE για

λογαριασμό του kariera.gr σε 237

στελέχη πρόσληψης ανθρώπινου δυ-

ναμικού (υπαλλήλους πλήρους απα-

σχόλησης και όχι αυτοαπασχολουμέ-

νους, και με σημαντική συμμετοχή σε

αποφάσεις πρόσληψης) και σε 656

Έλληνες εργαζομένους (με πλήρη

απασχόληση και όχι αυτοαπασχολου-

μένους) από 18 ετών και πάνω, μετα-

ξύ 1ης Ιουλίου και 14ης Ιουλίου 2008

(τα ποσοστά για κάποιες ερωτήσεις

βασίζονται σε ένα υποσύνολο εργο-

δοτών ή εργαζομένων, ανάλογα με

τις απαντήσεις τους σε ορισμένες

ερωτήσεις).

Σχετικά με το kariera.gr

Το kariera.gr είναι το κορυφαίο site

εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Ξε-

κίνησε τη λειτουργία του τον Φε-

βρουάριο του 2000 και έχει εξελιχθεί

στο μεγαλύτερο site εύρεσης εργα-

σίας στην Ελλάδα με περισσότερους

από 162.000 διαφορετικούς επισκέ-

πτες τον μήνα και πάνω από 140.900

βιογραφικά υποψηφίων (10/ 2008).

PR & Communication Manager Καριέ-

ρα ΑΕ

Το 50% των εργαζομένων δεν μπορούν 
να αποταμιεύσουν τίποτε κάθε μήνα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του kariera.gr, τα δύο τρίτα των
εργαζομένων στην Ελλάδα τα βγάζουν πέρα με δυσκολία
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ΠΡΟΣ:

–  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

–  ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ

Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί

Πριν από είκοσι χρόνια, με την ίδρυση του πρώτου μουσικού

σχολείου, καθιερώθηκε ο ταμπουράς ως όργανο αναφοράς

για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Η

ατομική διδασκαλία του κρίθηκε απαραίτητη για την κατα-

νόηση του ρυθμού και των διαστημάτων της παραδοσιακής

μουσικής (εκκλησιαστικής και λαϊκής), τα οποία διαφοροποι-

ούνται πλήρως από αυτά του ευρωπαϊκού μουσικού συστή-

ματος. Ταυτόχρονα καθιερώθηκαν ανάλογα όργανα αναφο-

ράς για τα κατά τόπους μουσικά ιδιώματα της ελληνικής πα-

ράδοσης (η λύρα στην Κρήτη, το μαντολίνο στα Επτάνησα,

το κλαρίνο στην Ήπειρο κλπ).

Ο ταμπουράς, όντας υποχρεωτικό όργανο, εισάγει τους μα-

θητές -εύκολα και γρήγορα- στο χώρο της ενόργανης παρα-

δοσιακής μουσικής, σ΄ένα μουσικό πλούτο που τα περισσό-

τερα παιδιά ούτε καν υποψιάζονται τη ύπαρξή του πριν φοι-

τήσουν στα μουσικά σχολεία. Τυχόν κατάργησή του τα-

μπουρά και των λοιπών κατά τόπους οργάνων αναφοράς θα

έχει ως αποτέλεσμα τον μαρασμό του παραδοσιακού τομέα

καθώς ολοένα και λιγότεροι μαθητές θα επιλέγουν να μά-

θουν παραδοσιακά όργανα. Κάτι που, εκτός των άλλων, θα

υπονομεύσει σε βάθος χρόνου και το εγχείρημα της ακαδη-

μαϊκής διδασκαλίας των ελληνικών μουσικών οργάνων στο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Θράκης και στο Α.Τ.Ε.Ι  Ηπείρου.

Η διδασκαλία, διάσωση και διάδοση της παραδοσιακής μας

μουσικής (στην περιφέρεια αλλά και στα αστικά κέντρα,

όπου ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστη) αποτέλεσε και απο-

τελεί ως γνωστόν βασικό και ουσιώδη λόγο ύπαρξης των

μουσικών σχολείων.

Δυστυχώς, σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που

εκπονήθηκε μετά από σχετική εισήγηση του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου, η υποχρεωτική διδασκαλία του οργάνου ανα-

φοράς της παραδοσιακής μουσικής ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ!! Παρα-

μένει υποχρεωτικό μόνο το αντίστοιχο όργανο αναφοράς

της ευρωπαϊκής μουσικής, το πιάνο. Παράλληλα περιορίζε-

ται και η διδασκαλία του μαθήματος «θεωρία και πράξη της

παραδοσιακής μουσικής» με περικοπή διδακτικών ωρών

από το μάθημα της βυζαντινής μουσικής θεωρίας και συ-

γκεκριμένα του παραδοσιακού τραγουδιού, το οποίο ουσια-

στικά αποτελεί το κίνητρο των παιδιών για την εκμάθηση

της βυζαντινής μουσικής γραφής.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ

Δεν έχουμε κανένα λόγο  να αμφιβάλλουμε για τις κατ' επα-

νάληψη διακηρυγμένες προθέσεις σας να στηρίξετε και να

ενισχύσετε τον σπουδαίο θεσμό των μουσικών σχολείων.

Και υποθέτουμε ότι θα συμφωνήσετε πως μόνον η  ισότιμη

διδασκαλία των δύο μουσικών παραδόσεων (ευρωπαϊκής-

ελληνικής), και μάλιστα μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμι-

κό κοινωνικό περιβάλλον, εγγυάται τη διατήρηση του εθνι-

κού μουσικού μας πλούτου και  διευρύνει τους ορίζοντες

των αποφοίτων των μουσικών σχολείων, προσφέροντας αυ-

τό το τόσο σπουδαίο «κάτι παραπάνω» που δεν παρέχει η

ωδειακή μουσική παιδεία. Πιστεύουμε ότι η σημαντική δρα-

στηριότητα των μουσικών που διαπρέπουν στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό υπηρετώντας και εξελίσσοντας την ελληνική

παραδοσιακή μουσική και είναι απόφοιτοι των μουσικών σχο-

λείων, αποδεικνύει έμπρακτα την επιτυχία του «μοντέλου»

που ισχύει μέχρι σήμερα.  Δυστυχώς όμως -την ώρα που οι

γειτονικές χώρες έχουν ακαδημίες για τη μουσική τους- φαί-

νεται (από την «φιλοσοφία» του νέου ωρολογίου και αναλυ-

τικού προγράμματος) ότι εμείς αποδυναμώνουμε και ουσια-

στικά καταργούμε την διδασκαλία της μουσικής μας διερω-

τώμενοι για τα αυτονόητα!!!

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ

Επικαλούμενοι την ευαισθησία σας απέναντι στο θεσμό των

μουσικών σχολείων και το ενδιαφέρον σας για την εθνική

μας μουσική, σας καλούμε να επανεξετάσετε το ζήτημα και

να μην αποδεχθείτε μιαν ατεκμηρίωτη και μονομερή  εισή-

γηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αλλοιώνει τον εκ-

παιδευτικό προσανατολισμό και την φυσιογνωμία των μουσι-

κών σχολείων, αντιστρατεύεται άρδην και άνευ λόγου τα θε-

τικά συμπεράσματα από την ως τα σήμερα λειτουργία του

θεσμού και -συν τοις άλλοις- απομακρύνει από τα μουσικά

σχολεία μεγάλο αριθμό συναδέλφων με πολυετή και σημα-

ντική προσφορά.

Η αναγέννηση της μουσικής μας παράδοσης στα αστικά κέ-

ντρα, μια πραγματική κοσμογονία που συντελείται τα τε-

λευταία είκοσι χρόνια, οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στην εκ-

παιδευτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα των μουσικών

σχολείων. Για πιο λόγο να απαξιωθεί και να ακυρωθεί αυτό

το τόσο σπουδαίο επίτευγμα;

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

(Ακολουθούν 51 υπογραφές)

Ανοιχτή επιστολή καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο υπουργός

Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης

και ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος

Ζώης, καθορίζουν νέες διοικητικές διαδικα-

σίες αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής

Άμυνας – Δ/νσης Στρατολογικού, οι οποίες

μπορούν να διεκπεραιώνονται πλέον μέσω

και των ΚΕΠ, προσφέροντας ταχύτερη εξυ-

πηρέτηση στους ενδιαφερόμενους.

Πιο συγκεκριμένα με την Κ.Υ.Α. προβλέπε-

ται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-

βούν μέσω των ΚΕΠ σε:

1. Εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτι-

κών υποχρεώσεων, όσων έχουν συμπλη-

ρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Αναβολή κατάταξης των εχόντων εκτός

της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοό-

τητα. 

3. Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του

ΟΗΕ και υπαλλήλων Ειδικευμένων Οργα-

νισμών Ηνωμένων Εθνών. 

4. Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης

στρατιωτικής υποχρέωσης, με το Ν.

3421/2005. 

5. Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω θε-

ραπευτικής αγωγής, σε κέντρα θεραπείας

εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. 

6. Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης 

7. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέω-

ση στράτευσης, μόνου ή μεγαλύτερου γι-

ου γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος

έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο,

ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία,

αδελφό ή αδελφή. 

8. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέω-

ση στράτευσης χήρου πατέρα, ενός του-

λάχιστον ζώντος ανηλίκου, ή ανίκανου

για κάθε εργασία άγαμου τέκνου. 

9. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέω-

ση στράτευσης πατέρα, ενός τουλάχι-

στον ζώντος ανηλίκου, ή ανίκανου για κά-

θε εργασία άγαμου τέκνου, που έχει σύ-

ζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. 

Επίσης, με την ίδια Κ.Υ.Α οι ακόλουθες δια-

δικασίες καταργούνται με βάση τις   μνη-

μονευόμενες στις παραγράφους 10-25

διατάξεις

1. Χορήγηση αναβολής κατάταξης, σε

όσους διαπρέπουν σε επιστημονικές ερ-

γασίες, ή έρευνες στο εξωτερικό. 

2. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων,

όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους

στην Τουρκία, ή σε χώρα του τέως ανα-

τολικού συνασπισμού. 

3. Υγειονομική εξέταση όσων αδυνατούν να

καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις για

λόγους υγείας. 

4. Χορήγηση αναβολής κατάταξης μετανα-

στών. 

5. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων με-

ταναστών. 

Σε σχετική δήλωση του, ο υφυπουργός Εσω-

τερικών  Χρήστος Ζώης αναφέρει: «Με πρό-
γραμμα και στοχευμένες δράσεις, σε συνερ-
γασία με τα υπόλοιπα υπουργεία, εμπλουτί-
ζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των
ΚΕΠ, πάντα με τον ίδιο στόχο: ταχύτητα,
αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα»

Νέες υπηρεσίες μέσω των ΚΕΠ

Η νέα αναθεωρημένη Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών ψηφίστηκε από την

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με μεγάλη πλειοψηφία.

Πρόκειται για την αναθεώρηση της Οδηγίας 88/378/ΕΟΚ αναφορικά με την ασφάλεια

των παιχνιδιών. Η Οδηγία αυτή μπορεί να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και να εξα-

σφάλισε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά όμως από την

πάροδο της εικοσαετίας ήταν επιτακτική η ανάγκη για την αναθεώρηση και τον εκ-

συγχρονισμό της, καθώς σήμερα υπάρχουν στην αγορά και νέοι τύποι παιχνιδιών,

που κατασκευάζονται από  νέα υλικά.

Βασικός  στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η καλύτερη δυνατή προστασία των παι-

διών, η παροχή αυξημένων εγγυήσεων για τους γονείς ότι τα παιχνίδια που αγορά-

ζουν τα παιδιά τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καλύπτονται από υψηλά επίπεδα

ασφάλειας, καθώς και η ύπαρξη αυστηρότερων κυρώσεων για τους κατασκευαστές

που δεν τηρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Συγκεκριμένα η νέα νομοθεσία ορίζει την

ολοκληρωτική απαγόρευση των χημικών-καρκινογόνων ουσιών που χρησιμοποιού-

νται στα παιχνίδια και εμπνέουν μεγάλη ανησυχία για την υγεία των παιδιών. Επίσης

επιτυγχάνεται σταδιακή μείωση των βαρέων μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην

κατασκευή παιχνιδιών, όπως το κάδμιο και ο μόλυβδος κ.α, καθώς και η μείωση του

καταλόγου των αρωματικών και αλλεργιογόνων ουσιών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μεγαλύτερη προστασία ορίζεται ξεχωριστή σήμανση για

τα παιχνίδια εκείνα που περιέχονται μέσα σε τρόφιμα. Επιβάλλονται επίσης αυστη-

ρότερες προδιαγραφές ασφαλείας για όλους τους κατασκευαστές παιχνιδιών, εξα-

σφαλίζοντας όμως ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών και της βιω-

σιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στο σύνολό της η νέα Οδηγία θα αποτελέσει τμήμα της εθνικής νομοθεσίας των κρα-

τών-μελών τα επόμενα 2 χρόνια, εκτός από τους νέους κανόνες που αφορούν τις χη-

μικές ουσίες και θα τεθούν σε ισχύ σε 4 χρόνια, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η

εναρμόνιση με τον κανονισμό REACH που αφορά εξ ολοκλήρου τις χημικές  ουσίες.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μανώλης Αγγελάκας επεσήμανε ότι οι ευθύνες στον το-

μέα της ασφάλειας των παιχνιδιών είναι πολλαπλές, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι ει-

σαγωγείς και οι διανομείς, να μεριμνήσουν για την τήρηση των προδιαγραφών, οι

οποίες αντικατοπτρίζουν μια κοινοτική νομοθεσία αντίστοιχη του υψηλού επιπέδου

προστασίας της υγείας των παιδιών μας.

Ασφαλέστερα παιδικά παιχνίδια 

δρομολογεί η Ε.Ε.
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Εμείς οι Έλληνες λαός του ήλιου, της θάλασ-

σας, των βουνών, των πεδιάδων, των γεύσεων,

των νησιών, των τεσσάρων εποχών, του έρω-

τα… του επίγειου παράδεισου τέλος πάντων,

επηρεασμένοι από το περιβάλλον καταλήξαμε

να είμαστε έξυπνοι, ανήσυχοι, δημιουργικοί, δυ-

νατοί, πεισματάρηδες, υπερήφανοι, εγωιστές

και ευαίσθητοι στις τέχνες. Τα χρόνια σκλαβιάς

μας, που ξεπερνούν τα δύο χιλιάδες, μας δια-

μόρφωσαν σε μαχητές, ανυπότακτους, ήρωες

αλλά και προδότες! 

Οι Έλληνες βασικά δεν είναι λαός της υποταγής,

της κακομοιριάς και της προσευχής. Ακόμη και

με τους θεούς τους συναντιόταν ερωτικά πριν

γίνουν Χριστιανοί. Το ότι σήμερα αυτός ο λαός

βλαστημάει τα θεία, είναι απόδειξη ότι παραμέ-

νει λαός που δεν υποτάσσεται, δεν προσκυνάει!

Βεβαίως μια μικρή μειοψηφία θρησκευόμενων

προσεύχονται κρατώντας στο χέρι τους το κο-

μπολόι. Κομπολόι στην πραγματικότητα είναι το

κομποδεμένο μάλλινο σκοινάκι που καταλήγει

σε σταυρό με το οποίο ο προσευχόμενος ακου-

μπώντας τον κάθε κόμπο λέγει μια προσευχή.

Από τις λέξεις κόμπο και λέγει προέκυψε η λέξη

κομπολόγι – κομπολόι.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν προσεύχεται με

κομπολόγια αλλά δημιούργησε σιγά - σιγά μια

νέα γιρλάντα πολλαπλών χρήσεων η οποία στην

ουσία της είναι:

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕ-

ΡΙΑ ΜΑΣ έτσι τα εξασκούμε και βελτιώνουμε την

επιδεξιότητά μας. Δίνουμε διέξοδο σε εκνευρι-

σμούς και σε αμηχανίες. 

-ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΟ. Αφού το επαναλαμβανόμενο χά-

δι στις χάνδρες και στη φούντα του λειτουργεί

σαν αγχολυτικό χωρίς παρενέργειες. Η δε ικα-

νοποίηση της ακοής, της αφής, της όρασης και

της όσφρησης μας προσφέρουν μια ιδιαίτερη αί-

σθηση.

- ΦΑΡΜΑΚΟ. Επειδή οι χάνδρες του όταν είναι

από κεχριμπάρι ή φυσικούς κρυστάλλους εξι-

σορροπούν τα ιόντα του οργανισμού μας  και

διώχνουν τον στατικό ηλεκτρισμό. Κατά την

άποψη των ψυχιάτρων το μασάζ των ακροδα-

χτύλων μας πάνω στις χάνδρες,  χαλαρώνει το

νευρικό μας σύστημα.

- ΜΕΣΟ ΕΚΣΤΑΣΗΣ αφού το χάδι πάνω στις χά-

ντρες και στη μεταξένια φούντα λει-

τουργεί όπως το μαλακό πανάκι

ή το χνουδωτό αρκουδάκι

στα μωρά, που το χαϊ-

δεύουν, εκστασιά-

ζονται και κοι-

μούνται. 

- ΔΙΩΚΤΗΣ

ΚΑΚΩΝ ΣΥ-

ΝΗΘΕΙΩΝ.

Αφού κόβου-

με ή μειώ-

νουμε το

τσιγά-

ρο, το

φάγωμα

των νυχιών και

άλλες κακές συνήθειες. 

- ΦΥΛΑΧΤΟ. Όταν στα εξαρτήματά του φέρει

σύμβολα πίστης και καλής τύχης.

- ΚΟΣΜΗΜΑ. Αφού μπορεί να απαρτίζεται από

περίτεχνα ευγενή μέταλλα και χάνδρες από φυ-

σικά υλικά όπως κεχριμπάρι, ημιπολύτιμους λί-

θους, κοράλλια, μαργαριτάρια κλπ.. (Οι γυναίκες

όποτε θέλουν μπορούν να τα φοράνε ως κολιέ).

- ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ. Όταν είναι

προκλητικά περίτεχνο, ακριβό, εντυπωσιακό,

συλλεκτικό.

- ΚΕΙΜΗΛΙΟ  εφόσον  ήταν προσφιλούς μας προ-

σώπου.

- ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ.

Αφού το κομπολόι που κρατάμε δείχνει την αι-

σθητική, την οικονομική μας κατάσταση, το

ήθος, την κουλτούρα μας κ.α.

- ΑΤΡΑΠΟΣ δημιουργικής φαντασίας. Είναι επι-

στημονικά παραδεκτό ότι εάν επαναλαμβάνουμε

πολλές φορές και διαδοχικά το ίδιο χάδι στις

χάνδρες του κεχριμπαρένιου ή από ημιπολύτι-

μους λίθους κομπολογιού και παράλληλα εστιά-

ζουμε τη σκέψη μας σε μια ιδέα, τότε το σώμα

και το νευρικό μας σύστημα χαλαρώνουν! Ενερ-

γοποιείται το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου

και αφυπνίζεται η ενόραση, η διαίσθηση, η δημι-

ουργική φαντασία και άλλες συνθετικές νοητι-

κές λειτουργίες! 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο κάθε Έλληνας ανάλο-

γα με την αισθητική, την οικονομική κατάσταση,

την γνώση του, την κουλτούρα και το ήθος του

δημιουργεί ή επιλέγει κάποια γιρλάντα την

οποία χρησιμοποιεί με το δικό του προσωπικό

τρόπο. Δηλαδή κάποιος βροντοχτυπά τις χά-

ντρες, κάποιος άλλος τις χαϊδεύει, άλλος κρατά

μια καλαίσθητη ακριβή γιρλάντα, άλλος κακό-

γουστη και φθηνή και  άλλος κάνει συλλογές.

Η ΛΕ.ΦΙ.ΚΟ. (Λέσχη Φίλων Κομπολογιού)  μελέ-

τησε  λαογραφικά το θέμα κομπολόι σε πολλές

χώρες και αρκετά χρόνια, γι’ αυτό προτείνει να

λέμε τη “νέα γιρλάντα” ΕΥΧΑΝΤΡΟ. Η λέξη είναι

σύνθετη, από το ευ που υποδηλώνει ό,τι καλό

και τη χάντρα που είναι το βασικό στοιχείο αυ-

τής της γιρλάντας.

Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες...

Το τάκα τάκα των κομπολογιών παίρνει διαστά-

σεις επιδημίας. 

Δυστυχώς οι νέοι «εραστές» του κομπολογιού

μιμούνται τους ψευτόμαγκες που βροντοχτυ-

πούσαν τις χάντρες για να επιδείξουν την πα-

ρουσία και το «βάρος» τους. 

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαμαρτύρονται

διότι δεν αντέχουν αυτό το τάκα τάκα. Οι ειδικοί

περί ήχου υποστηρίζουν ότι ένας επαναλαμβα-

νόμενος ενοχλητικός  ήχος μπορεί να δημιουρ-

γήσει νευρικό κλονισμό.

Παίξτο αλλιώς!

Οι νέοι κάτοχοι κομπολογιών δεν γνωρίζουν ότι

το απαλό χάδι στις χάντρες και στη φούντα τους

είναι αυτά που μας χαλαρώνουν το σώμα, το

νευρικό σύστημα και οδηγούν σε ενδοσκόπηση

και αφύπνιση της δημιουργικής φαντασίας. Δεν

γνωρίζουν ότι το στριφογύρισμα και το βροντο-

χτύπημα των χαντρών αντί να μας χαλαρώνει

μας διατηρεί σε εγρήγορση. 

Η ΛΕ.ΦΙ.ΚΟ. (Λέσχη Φίλων Κομπολογιού) προ-

σπαθεί να πληροφορήσει το κοινό για την άγνω-

στη πλευρά του κομπολογιού και να τους πείσει

να σταματήσουν το ενοχλητικό τάκα τάκα που

σπάει νεύρα!

Ο Τάσος Θωμαΐδης είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Ο
δρόμος του ανθρώπου και του κομπολογιού». Του με-

γάλου λευκώματος «Κομπολόι» που η Αθηναϊκή Ζυθο-

ποιία χρηματοδότησε σαν προσφορά στη λαϊκή μας τέ-

χνη. Του μικρού λευκώματος που περιέχει το μουσικό

CD «Χάντρα χάντρα τραγουδώ». Δημιουργός της Λέ-

σχης και εκατοντάδων πρότυπων στοιχείων – εξαρτη-

μάτων που συνθέτουν τα εύχαντρα. 

Τάσος Θωμαΐδης

- Σόλωνος 97, Αθήνα  - Ασκληπιού 147, 114 72, Αθήνα

Τηλ.: 210 3840995, 210 6462752, Fax: 210 3806331

http://www.kompoloi.org,  -  email: compoloi@otenet.gr

«Πλανήτης Δίας»

Από τις εκδόσεις GEMA κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Πλανήτης Δίας» του

Λουίς Λαντέρο, ενός από τους μεγαλύτερους σύγχρονους συγγραφείς της

ισπανόφωνης λογοτεχνίας.

Οι ζωές του Ντάμασο Μέντεθ και του Τομάς Μοντέχο κυλούν παράλληλα, χω-

ρίς άλλη σχέση πέρα από μια υπόγεια ροή παραπλήσιων θεμάτων. Η ιστορία

του Ντάμασο είναι η ιστορία ενός μίσους που έχει τις απαρχές του στην εφη-

βεία, όταν ένας συνομίληκός του νεαρός σφετερίζεται τη θέση του στον οι-

κογενειακό παράδεισο και προκαλεί αντιπαράθεση και βίαιη ρήξη με τον πα-

τέρα του, έναν άντρα που επιθυμεί να αντισταθμίσει την προσωπική του απο-

τυχία στη ζωή μέσα από τις επιτυχίες του γιου του. Από τότε, ο Ντάμασο

αφιερώνει την ύπαρξή του στη συντήρηση του μίσους και του πάθους για εκ-

δίκηση.

Ο Τομάς από την άλλη, καθηγητής και συγραφέας, μοναχικός νέος αφοσιω-

μένος στην αγάπη για το βιβλίο, μια μέρα γνωρίζει τον έρωτα, και μαζί την

αταξία που θα αναστατώσει τη ζωή του. Ακροβατώντας μεταξύ κωμικού και

τραγικού, οι δυο ήρωες πλάθουν με τον πηλό των παθών τους θεούς, δαίμο-

νες, χάρτινους κόσμους, χτίζουν αυτό το φανταστικό εγώ που μας καθορίζει

πιο βαθιά και αληθινά από τον πραγματικό εαυτό μας. Ώς τη στιγμή που, μέ-

σα από πολλές περιπέτειες, τα πεπρωμένα του Ντάμασο και του Τομάς ενώ-

νονται, οδηγώντας σε μια κοινή κατάληξη.

Ανάλαφρο, ταχύτατο, με άφθονο χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα σκοτεινό και

τραγικό, το βιβλίο μας παρασύρει σε μια συναρπαστική πλοκή με χειμαρρώδη

αφήγηση, χάρη στην τέχνη αυτού του λαμπρού παραμυθά.

Ο Λουίς Λαντέρο γεννήθηκε το 1948 στο Αλβουρκέρκε, ένα χωριό της επαρχίας

Μπαδαχόθ, στην  Εστεμαδούρα της Ισπανίας. Πτυχιούχος ισπανικής φιλολογίας

του Κομπλούτειου Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, σήμερα είναι καθηγητής λογο-

τεχνίας στη Δραματική Σχολή της Μαδρίτης. Μετά από το θεαματικό λογοτεχνι-

κό ντεμπούτο του με το βιβλίο «Παιχνίδια της ώριμης ηλικίας» καθιερώνεται ως

ένας, διεθνούς φήμης, σύγχρονος πεζογράφος, με μυθιστορήματα όπως τα «Πε-

ριπλανώμενοι Ιππότες», «Ο λαβύρινθος της αγάπης»  και «Ο κιθαρίστας».
Μετάφραση: Τατιάνα Ραπακούλια,Σελ.: 466, τιμή: 20 ευρώ  - ISBN: 978-960-89877-5-3,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GEMA

Ανακοίνωση

για την Iσραηλινή επίθεση

στη Γάζα

Το ΚΚΕ καταγγέλλει το νέο μαζικό έγκλημα κατά

του Παλαιστινιακού λαού που διαπράττει η κυβέρ-

νηση του Ισραήλ.

Οι βομβαρδισμοί που εξαπέλυσαν κατά δημοσίων

κτιρίων στη Γάζα σήμερα, οδήγησαν σε μια νέα μα-

ζική σφαγή. Η επίθεση παραβιάζει και ακυρώνει

την εκεχειρία που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση

του Ισραήλ με τη Χαμάς. Σημαίνει κλιμάκωση της

Ισραηλινής επιθετικότητας. 

Καλούμε τον ελληνικό λαό να εκφράσει την αλλη-

λεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, να καταδικά-

σει την κυβέρνηση του Ισραήλ, που δολοφονεί και

καταπατά τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού

καθώς και τις ΗΠΑ και ΕΕ, που ανέχονται και στη-

ρίζουν την ισραηλινή βαρβαρότητα. 

Ο ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει από την κυ-

βέρνηση και τα άλλα κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη

θέση υπέρ του δίκαιου αγώνα των Παλαιστινίων και

κατά της ισραηλινής κατοχής. Να καταδικάσουν τη

νέα επίθεση, καθώς και τον απάνθρωπο αποκλεισμό

που έχει επιβάλει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους.

Από το Κομπολόι στο ΕΥ..ΧΑΝΤΡΟ!!! 

ΛΕ.ΦΙ.ΚΟ  (Λέσχη Φίλων Κομπολογιού)

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

14 συγγραφείς αποτυπώνουν στις ιστορίες τους τον

νοσηρό και βίαιο κόσμο μας, ακολουθώντας άλλοτε

αυτήν του μυστηρίου ή του φανταστικού. Πρωταγω-

νιστικό ρόλο, πάντως, σε όλα έχει η φύση και οι

πληγές της.

Ανδρέας Αποστολίδης, Νεοκλής Γαλανόπουλος,

Ελένη Γκίκα, Νένη Ευθυμιάδη, Γιάννης Ευσταθιά-

δης, Τάσος Καλούτσας, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αν-

δρέας Μιχαηλίδης, Νίκος Ξυδάκης, Γιάννης Πανού-

σης, Μάκης Πανώριος, Γεράσιμος Ρηγάτος, Χρύσα

Σπυροπούλου, Χρήστος Χαρτοματσίδης 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται αλλαγές

στο κλίμα, οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς,

οφείλονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη εξαι-

τίας των ρύπων και της αλόγιστης χρήσης διαφό-

ρων μορφών ενέργειας. 

Πώς θα δημιουργηθεί ισορροπία στη διαχείριση των

φυσικών πόρων, και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν

ώστε να μη μετατραπεί το περιβάλλον σε μια τερά-

στια χωματερή; 

Εκδόσεις Κέδρος
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Ο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φι-

λίας», στα  πλαίσια της κοινω-

νικής προσφοράς του κάλεσε

τα παιδιά του ΚΑΑΠΒ (ΠΙΚΠΑ)

για το άναμμα του Χριστου-

γεννιάτικου Δέντρου στα γρα-

φεία του Ομίλου.  Ο Πρόεδρος

του Ομίλου Γ. Δρίτσας έκανε

μια σύντομη εισαγωγή για το

έργο και την πολύτιμη προ-

σφορά του Ομίλου  σε ποικί-

λες δραστηριότητες, αλλά κυ-

ρίως της συμβολής και στήρι-

ξης των μελών - εθελοντών τα

τελευταία δύο χρόνια στο

Κ.Α.Α.Π.Β.

Στη συνέχεια τόνισε την αξία του εθελο-

ντισμού ο οποίος καλύπτει τα όποια κενά

της πολιτείας σε κοινωνικό επίπεδο λόγω

του πλήθους των αναγκών που είναι υπαρ-

κτές, την ανάγκη ευαισθητοποίησης της

πολιτείας και των πολιτών, τη δημιουργία

κινήτρων για προσέλκυση εθελοντών ενώ

μίλησε με συγκίνηση για «προσφορά από

καρδιάς» στα παιδάκια του Κ.Α.Α.Π.Β. τα

οποία αποκάλεσε «παιδιά όλων».

Παρότρυνε τους παρευρισκόμενους να ενι-

σχύσουν και να στηρίξουν κάθε προσπά-

θεια κάλυψης αναγκών του Κ.Α.Α.Π.Β. σε

υλικό επίπεδο αλλά πάνω από όλα την

«προσφορά αγκαλιάς, χαράς και αγάπης, η

οποία αποτελεί πηγή ζωής για τα παιδιά».

Ακολούθησε διασκεδαστικό πρόγραμμα

από κλόουν, χορός και τραγούδι. Τα παιδιά,

οι εθελοντές - μέλη του Ομίλου «Νέοι Ορί-

ζοντες Φιλίας» και φίλοι τραγούδησαν και

χόρεψαν δημιουργώντας μια μεγάλη και

«ζεστή» παρέα με ουσιαστικό συναίσθημα,

ενώ η χαρά και το κέφι «απογειώθηκαν»

όταν έπαιζε cd ειδικά φτιαγμένο για την

περίσταση, με επιλογές των παιδιών από

το σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο και από

χριστουγεννιάτικες επιλογές. Μετά το χο-

ρό και τα εδέσματα τα οποία προσφέρθη-

καν στα παιδιά, όλοι μαζί στολίσανε το Χρι-

στουγεννιάτικο Δέντρο του Ομίλου και

αντάλλαξαν ευχές για τις Γιορτές και τη

Νέα Χρονιά.

Στα παιδιά προσφέρθηκαν κασκόλ, γάντια,

σκουφάκια και παιχνίδια χαρίζοντάς τους

μεγαλύτερα χαμόγελα ευτυχίας. 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας» έκλεισε την εκδήλωση με την υπό-

σχεση της συνεχούς στήριξης αυτών των

παιδιών και της διενέργειας εκδηλώσεων,

οι οποίες θα τους χαρίζουν ευτυχισμένες

στιγμές. 

Ευχαρίστησε όσους παρευρέθησαν αλλά

και βοήθησαν στην οργάνωση και την επι-

τυχία της εκδήλωσης με την ευαισθησία

τους.  

Μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση εως

τα ξημερώματα  πραγματοποίησε ο Σύνδε-

σμος οικιστών Αμπελώνα, το Σάββατο

(20-12) στην κοσμική ταβέρνα Ρούμελη,

όπου πάνω απο 250 άτομα διασκέδασαν

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Θερμές ευχαριστίες  εξέφρασε  από μικρο-

φώνου ο Πρόεδρος του συνδέσμου Νικό-

λαος Σπίνος με το συμβούλιο του.

Ο Αντινομάρχης  Θ. Γρίβας, η Αντιδήμαρ-

χος Κορωπίου Μαρία Γκίκα, οι Δημοτικοί

σύμβουλοι Γιαννίτσα Γεωργία, Αντώνης

Ντούνης,  Δημήτρης Κιούσης (αρχηγός

αξιωματικής αντιπολίτευσης), Μανώλης

Γρινιεζάκης και ο Κώστας Δήμου. Ο πρό-

εδρος  του ιστιοπλοϊκού  ομίλου Γιώργος

Καμνής και το συμβούλιο του καθώς επί-

σης και ο εξωραϊστικός σύλλογος  του Αη

Γιάννη και το συμβούλιο του.

Ξεφάντωσαν οι Οικιστές 

του Αμπελώνα και όχι μόνο!

Ο πρόεδρος Ν Σπίνος με τον Δ. Κιούση και τον
Μανώλη Κατσαντώνη, τα λένε στο περιθώριο
της εκδήλωσης.
Κάτω, ο χορός καλά κρατεί...

Σε ιδιαίτερα κέφια όλοι οι θαμώνες, αλλά ο
Αντινομάρχης ιδιαιτέρως.

Στην οδο Αγίας Κυριακής στο ύψος

της Φιλιατρών στην Αρτέμιδα, απο το

Καλοκαίρι έχουν σκάψει τρύπες 2 μέ-

τρων για να αντικαταστήσουν τις ήδη

υπάρχουσες κολόνες υψηλής τάσης

της ΔΕΗ, όπως μας ενημερώνει ο ανα-

γνώστης μας Χάρης Κοντός, ο οποίος

μας έστειλε και τις φωτογραφίες.

Τις έχουν παρατήσει έτσι χωρίς να

υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεχί-

σουν και να ολοκληρώσουν το έργο,

με κίνδυνο να πέσει κανείς μέσα, να

μην τον δει κανένας και να μείνει εκεί

για πάντα. 

Κάτι άλλα σπίτια λίγο πάρακάτω είναι

ακόμα όλα με γεννήτριες, και κάθε μέρα

είναι σαν να βρισκόμαστε σε πανηγύρι.

Χάρης Κόντος

haris-kontos@hotmail.com

Νέοι Ορίζοντες Φιλίας

Εκδήλωση αφιερωμένη στα 

παιδιά του ΚΑΑΠΒ (ΠΙΚΠΑ Βούλας)

Ημιτελή έργα, εγκυμονούν 

κινδύνους για πεζούς και οχήματα Το 1ο Χριστουγεννιάτικο παζάρι του 1ου Γυμνασίου Παλλήνης πραγματοποιή-

θηκε  20 Δεκέμβρη, από το  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

του 1ου Γυμνασίου Παλλήνης διορ-

γάνωσε το 1ο του χριστουγεννιάτικο

παζάρι.

Στο παζάρι διατέθηκαν βιβλία, για μι-

κρά και μεγάλα παιδιά, μεγάλης θε-

ματολογίας, χριστουγεννιάτικα στο-

λίδια, κεριά, γιρλάντες, κηροπήγια

από οικολογικά υλικά.

1ο Γυμνάσιο Παλλήνης

Τα κεράσματα που ετοίμασαν οι κυ-

ρίες του Συλλόγου ήταν πεντανόστιμα

και έγιναν γρήγορα ανάρπαστα.

Τα έσοδα από την έκθεση βιβλίου και

τα χριστουγεννιάτικα στολίδια θα δια-

τεθούν για κάλυψη συμπληρωματικών

λειτουργικών αναγκών του σχολείου
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Δελτίο τύπου μας απέστειλε ο Ροταριανός Ομιλος Γέρακα

για την συμμετοχή του στη δεντροφύτευση, την Κυριακή,

14 Δεκεμβρίου ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα οργάνωσε

αναδασική εκδήλωση στην περιοχή της Καλλιτεχνούπο-

λης. Η εκδήλωση, είχε την υποστήριξη της Διεύθυνσης

Αναδασώσεων Αττικής, την κατ' αντικείμενο αρμόδια Υπη-

ρεσία η οποία και καθόρισε το χώρο πάνω στον οποίο έγι-

νε η αναδάσωση.  Παρείχε δε τα απαραίτητα εργαλεία και

φυτά και είχε την  γενική εποπτεία των εργασιών. Την τε-

χνική ευθύνη του εγχειρήματος ανέλαβε η Οικολογική Ορ-

γάνωση "Εταιρεία για το περιβάλλον και την Αειφορία στη

Γη" υπό τις κατευθύνσεις του ροταριανού Υποδεδειγμενου

Προέδρου του Ομίλου μας Νίκου Ευσταθιάδη. Η δενδρο-

φύτευση είχε επιτυχία καθώς φυτεύτηκαν περί τα 600 δεν-

δρύλλια (πευκάκια και κυπαρισσοειδή) καλύπτοντας ένα

ολόκληρο λοφίσκο. 

Χορηγός και συμμέτοχος σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η

εταιρεία ΑPIVITA που παρείχε στους Ροταριανούς χυμούς,

νερά και σνακ. Τα γάντια και τα κρουασάν που προσφέρ-

θηκαν, ήταν προσφορά του Εψηφισμένου Προέδρου του

Ομίλου Κώστα Παραδείση. Στην προσπάθεια αυτή, συμμε-

τείχαν και οι Ροταριανοί Όμιλοι Αγ. Παρασκευής, με την

Πρόεδρο της Βίκη Πεζίρη και τον Ταμία Θοδωρή, ο Ροτα-

ριανός Όμιλος Νέας Μάκρης με τον Πρόεδρό της Κώστα

Βουδαλίκα και τα εγγονάκια του και ο Ροταριανός Όμιλος

Νέας Ερυθραίας με την Πρόεδρό της Τζένη Μιχαλοπού-

λου και την Κοσμήτορα του Ομίλου της. Τα περισσότερα

δενδρύλλια (42) φύτευσε ο αγαπητός φίλος και ροταρια-

νός του Ομίλου μας Κώστας Ρομποτής ο οποίος έλαβε τα

Συγχαρητήρια όλων μας! 

Ευχαριστούμε τους Ροταριανούς του Ομίλου μας που συμ-

μετείχαν στην προσπάθεια, την Εταιρεία για το Περιβάλ-

λον και την Αειφορία στη γη", τη Διεύθυνση αναδασώσε-

ων Αττικής και προσωπικά τον Ροταριανό Νίκο Ευσταθιά-

δη, τα παιδιά από την Ελληνογερμανική Αγωγή και τους

φίλους του Ρόταρυ που συμμετείχαν σε αυτή μας την προ-

σπάθεια και ελπίζουμε να επαναλάβουμε πάλι μια ανάλο-

γη προσπάθεια στο άμεσο μέλλον! 

Δεντροφύτευση με τους Ρόταρυ

Σε συνέχεια των Χριστουγεννιάτικων

Εκδηλώσεων που φέτος διοργανώνει

ο Δήμος Γέρακα σε συνεργασία με τον

σύλλογο “Ερμής”, πραγματοποιήθηκε

την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η Χρι-

στουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμο-

νικής του Δήμου Γέρακα με τη συμμε-

τοχή των παιδικών χορωδιών από τα

σχολεία του 2ου, 4ου και 5ου Δημοτι-

κών και των τμημάτων της Ενόργανης

Γυμναστικής, αφιερωμένη στους εργα-

ζομένους του Δήμου μας υπό την διεύ-

θυνση  του Αρχιμουσικού Μπάκου Σπύ-

ρου.

Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Πολιτιστικού κέντρου πλημ-

μύρισε από χαρούμενα χριστουγεννιά-

τικα τραγούδια και κάλαντα σε μία

αναβίωση του Χριστουγεννιάτικου

πνεύματος που μας έκανε όλους να αι-

σθανθούμε παιδιά.

Εντυπωσίασαν τα παιδιά

Η πρώτη παρουσίαση της παιδικής χο-

ρωδίας των 2ου, 4ου και 5ου Δημοτι-

κών Σχολείων εντυπωσίασε το κοινό

με τις μελωδικές φωνές των παιδιών

υπό την διεύθυνση της Φένιας Μιχαη-

λίδη Καθηγήτριας Μουσικής,  ενώ το

πρόγραμμα συμπεριελάμβανε  πρωτό-

τυπα θεατρικά σκετσάκια από τα παι-

διά της Ενόργανης Γυμναστικής του

Δήμου που την οργάνωση του είχε η

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Βάσω

Χατζή. Τραγούδησαν  η Μαριάννα Γε-

ρασιμίδου και ο Βασίλης Λαμπρόπου-

λος.

Στο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου

φιλοξενούνταν ακόμα η έκθεση των

παιδικών Εικαστικών εργαστηρίων  με

πρωτότυπα σχέδια, κατασκευές και

χειροτεχνίες, που διακόσμησε μοναδι-

κά τον χώρο υποδοχής.   

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η έν-

θερμη συμμετοχή των παιδιών στο

στόλισμα του Δέντρου των Ευχών,

όπου μικροί και μεγάλοι εξέφραζαν ευ-

χές αγάπης, υγείας και ευτυχίας για

όλο τον κόσμο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 
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Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008 πραγ-

ματοποιήθηκε στο Μηχανουργείο Λαυρί-

ου ο απολογισμός του σχεδίου  δράσης

«Γέφυρες Πολιτισμού: Μια πολυπολιτι-

σμική πόλη από το 1886. Λαύριο» επιδο-

τούμενο  από το Υπουργείο Απασχόλη-

σης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το πρό-

γραμμα άνοιξε ο  Γιώργος Ευγενικός

από το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης

Μύθων και Παραμυθιών που ταξίδεψε

τους παριστάμενους στον κόσμο των πα-

ραμυθιών. Στη συνέχεια προβλήθηκαν

δύο DVD, το πρώτο με φωτογραφίες των

Ιταλών που βρέθηκαν στο Λαύριο από το

αρχείο του Τάκη Μούτση, του ταχυδα-

κτυλουργού του Λαυρίου «Πρωτέα» και

το δεύτερο  με θέμα την διαπολιτισμικό-

τητα στην Ελλάδα.

Ύστερα η Βάσω Κιούση διευθύντρια του

ΕΚΤ&Π αναφέρθηκε στις  δράσεις που

πραγματοποιήθηκαν από τον Μάρτιο μέ-

χρι και σήμερα 

1. Τον Μάρτιο έγινε η Έναρξη –ενημέ-

ρωση και  ένα  μουσικό ταξίδι σε διάφο-

ρες χώρες

2. Το καλοκαίρι  παίχτηκαν παιδικά πα-

ραδοσιακά παιχνίδια απ΄ όλο τον κόσμο

στην αυλή του Πολιτιστικού Κέντρου

3. Τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκαν κι-

νηματογραφικές ταινίες: για τα παιδιά

στην ελληνική γλώσσα και για τους ενή-

λικες Κούρδους και Αφγανούς, ταινίες

στην δική τους γλώσσα

4. Όλο αυτό το διάστημα οργανώθηκε

μια διαπολιτισμική βιβλιοθήκη η οποία

περιλαμβάνει 80 βιβλία σε διάφορες

γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά,

ισπανικά, τούρκικα, αραβικά και βιβλία

στην ελληνική γλώσσα εκδόσεις του

Διαπολιτισμικού Κέντρου του Πανεπι-

στημίου Αθηνών  για  παιδιά που μαθαί-

νουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Επίσης  περιέχει λεξικά, λαογραφικά βι-

βλία, κι ακόμα cd μουσικής και DVD με

παιδικές ταινίες. Η βιβλιοθήκη αυτή πα-

ραχωρείται από το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού στον Δήμο Λαυρεω-

τικής και θα στεγάζεται στην ήδη υπάρ-

χουσα Παιδική και Εφηβική βιβλιοθήκη.

5.  Για μεγάλο χρονικό διάστημα με  συ-

νεντεύξεις (καταγράφοντας τα πολιτι-

σμικά στοιχεία των διαφορών και των

ομοιοτήτων που υπάρχουν) από τους

Λαυριώτες, τους μετανάστες που ζουν

εδώ και από τους πρόσφυγες κατορθώ-

θηκε με την συμμετοχή  περίπου 80 αν-

θρώπων να συγκεντρωθεί  υλικό  και να

εκδοθεί ένα βιβλίο το οποίο περιέχει:

* μια σύντομη ιστορία του Λαυρίου

* τις συνοικίες του 

* μνημεία και αρχαιότητες

* ήθη και έθιμα των διαφορετικών πολιτι-

σμών που συνυπάρχουν εδώ

* ιστορική αναδρομή στις μουσικές του

Λαυρίου(φιλαρμονική, χορωδίες, συ-

γκροτήματα) που συνοδεύεται με ένα cd

μουσικής 

* παραδοσιακά παιχνίδια απ΄ ολο τον κό-

σμο

* παραμύθια απ΄ όλο τον κόσμο

* και τέλος γεύσεις απ΄ όλο τον κόσμο 

Όλους αυτούς τους μήνες  το ΕΚΤ&Π

προσπάθησε  ώστε  να συνυπάρχουν  τα

ελληνόπουλα με τα παιδιά των μετανα-

στών και των προσφύγων σε κοινές δρα-

στηριότητες, να καταργηθεί ο  κοινωνι-

κός  και πολιτισμικός αποκλεισμός, να

ανταλλάξουμε τους πολιτισμούς μας, να

καταλάβουμε ότι έχουμε ομοιότητες και

διαφορές, αλλά  ότι δεν ήμαστε ανώτε-

ροι ή κατώτεροι, γιατί μόνο έτσι μπορού-

με να συνυπάρξουμε.

Επίσης παρουσιάστηκε  η έκθεση ζωγρα-

φικής της Αθηνάς Χατζή με θέμα την

επιρροή της πολιπολιτισμικότητας στον

ελλαδικό χώρο, έκθεση φωτογραφίας

του ΕΠΑΛ Λαυρίου, ενώ συμμετείχαν το

2ο Γυμνάσιο με τις εκδόσεις του, οι το-

πικοί σύλλογοι των Κρητών, Θεσσαλών,

Μακεδόνων, Ποντίων και Μικρασιατών, ο

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Δια-

πολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου, το Ευρω-

παϊκό Λόμπι Γυναικών που φροντίζει  για

τα προβλήματα και τα δικαιώματα των

Γυναικών και το Κυριακάτικο Σχολείο

Μεταναστών που δραστηριοποιούν  και

ενεργοποιούν  τους Μετανάστες με την

συμμετοχή τους σε διάφορες εκδηλώ-

σεις.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν οι πολυπο-

λιτισμικές γεύσεις και η ελληνική μουσι-

κή με «Μουσικές Διαδρομές από την Ελ-

λάδα του Σήμερα στην Ελλάδα του

Χθες» με τους  μουσικούς Βαγγέλη Ακρι-

βό, Βασίλη Αντωνάκη, Βασίλη Ζιάκα και

Γιάννη Χαραλαμπάκη

Η συμμετοχή Λαυριωτών, Προσφύγων

και φίλων του ΕΚΤ&Π ήταν μεγάλη απο-

δεικνύοντας ότι μπορούμε να συνυπάρ-

χουμε όλοι μαζί.

«Γέφυρες Πολιτισμού: Μια πολυπολιτισμική 
πόλη από το 1886 - Λαύριο»

Πρόσθετη

επιχορήγηση

Πρόσθετη επιχορήγηση

ύψους 2 εκατομμυρίων ευ-

ρώ στον Οργανισμό κατά

των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

ενέκρινε το υπουργείο Οι-

κονομίας και Οικονομικών.

Στον ΟΚΑΝΑ χορηγείται

φέτος συνολική επιχορήγη-

ση ύψους 36 εκατ. 653 χι-

λιάδων ευρώ, ενώ στον

προϋπολογισμό του 2008

είχε προβλεφθεί ποσό

ύψους 29 εκατ. ευρώ. 

Αντίστοιχα, το 2007 ο ΟΚΑ-

ΝΑ επιχορηγήθηκε με το

ποσό των 30 εκατ. 863 χιλ.

ευρώ, ενώ στον προϋπολο-

γισμό του έτους εκείνου εί-

χε προβλεφθεί ποσό ύψους

25,5 εκατ. ευρώ.

Οικονομική

ενίσχυση 

Από το υπουργείο Οικονομίας

και Οικονομικών ανακοινώθη-

κε ότι πιστώθηκε στην Αγροτι-

κή Τράπεζα ειδικός λογαρια-

σμός, από τον οποίο  κατα-

βάλλεται η άμεση οικονομική

ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ

σε επαγγελματίες και επιχει-

ρήσεις που απασχολούν έως

και 50 εργαζομένους για την

αντιμετώπιση των ζημιών που

προκλήθηκαν κατά τη διάρ-

κεια των πρόσφατων επεισο-

δίων. Η καταβολή των ενισχύ-

σεων αυτών γίνεται βάσει

υπευθύνων δηλώσεων του

ν.1599/1996 των δικαιούχων

και βεβαιώσεων της Πυροσβε-

στικής ή της τοπικής Αστυνο-

μικής Αρχής ή του οικείου Δή-

μου ή του τοπικού Επιμελητη-

ρίου.

"Η πλέον ανησυχητική διάσταση του προβλήματος είναι η απει-

λή της ασφάλειας, της υγείας, ακόμη και της ζωής των πολιτών",

υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Γεώργιος Παπαστάμκος

σχετικά με τις συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης προϊό-

ντων στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Τα φαινόμενα παραχάραξης και απομίμησης προϊόντων έχουν

προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Σημειωτέον ότι το 2007 κατε-

γράφη αύξηση της τάξεως του 17% έναντι του προηγούμενου

έτους στις κατασχέσεις απομιμήσεων στα εξωτερικά σύνορα

της ΕΕ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η μεγαλύ-

τερη αύξηση κρουσμάτων σημειώθηκε σε τομείς ιδιαίτερα ευαί-

σθητους για την ανθρώπινη υγεία, όπως  καλλυντικά και είδη

προσωπικής υγιεινής (+264%), παιχνίδια (+98%), τρόφιμα

(+62%) και στα φάρμακα (+51%). Τα τσιγάρα αποτέλεσαν το

34% των αντικειμένων που κατασχέθηκαν το 2007, ακολουθού-

μενα από τα είδη ένδυσης (22%). 

Ο Γ. Παπαστάμκος αναφέρθηκε περαιτέρω στη νομική διάσταση

του προβλήματος, στην καταστρατήγηση δηλαδή των δικαιωμά-

των διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη δημοσιονομική του

διάσταση, η οποία συνίσταται σε διαφεύγοντες τελωνειακούς

δασμούς και ΦΠΑ, μία σημαντική συνιστώσα των ιδίων πόρων

της Ένωσης. 

Ζητούμενο, κατά τον Γ. Παπαστάμκο, είναι η αποτελεσματικότε-

ρη αντιμετώπιση φαινομένων παραποίησης μέσω στενότερης

τελωνειακής συνεργασίας με τους εμπορικούς εταίρους, καθώς

και της ενσωμάτωσης ζητημάτων προστασίας της διανοητικής

ιδιοκτησίας στις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η

ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το 2007, το 60% των κατασχέσεων στα σύνορα

της ΕΕ αφορούσε σε προϊόντα κινεζικής προέλευσης, έναντι

80% το 2005. Στον τομέα των τροφίμων και ποτών η Τουρκία

ήταν η πρώτη πηγή παραποιημένων προϊόντων, ακολουθούμενη

από την Κίνα, ενώ στον τομέα των φαρμάκων πρώτη πηγή ήταν

η Ελβετία, ακολουθούμενη από την Ινδία και τα Ηνωμένα Αρα-

βικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Γ. Παπαστάμκο, αποτελεσματικότερος συντο-

νισμός απαιτείται και εντός της ίδιας της ΕΕ μεταξύ των αρμο-

δίων αρχών των κρατών μελών και των υπηρεσιών της Επιτρο-

πής. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται θετικά  η πρόσκληση

του Συμβουλίου προς την Επιτροπή για τη δημιουργία  ενός ευ-

ρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποιήσεων και πειρατείας. 

Τέλος, ο Έλληνας ευρωβουλευτής επεσήμανε την ανάγκη έγκρι-

σης από το Συμβούλιο των ρυθμίσεων σχετικά με το σήμα κατα-

γωγής (“made in”), οι οποίες θα συμβάλλουν μέσω της ταυτο-

ποίησης της καταγωγής των εισαγομένων προϊόντων στην προ-

στασία των καταναλωτών και στην τήρηση των κανόνων του υγι-

ούς ανταγωνισμού.

Παραχάραξη και απομίμηση προϊόντων
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ο ι  α ναγνώστες  γράφουν

“Τσιμέντο να γίνουνε!” φαίνεται πως ήταν η απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, μετά την τελική συνε-

δρίαση με θέμα την Ανάπλαση της Πλατείας Κατράκη στη

Γλυφάδα, εδώ και δυο-τρία χρόνια. Έκτοτε πολλοί και

πολλαπλώς εργάστηκαν με ζήλο για να καλυφθεί το παλιό

μισοφαγωμένο γκαζόν της Πλατείας Βάσως Κατράκη με

γαρμπιλοτσιμέντο. Το θλιβερό αποτέλεσμα είναι αυτό που

βλέπετε στις εικόνες.

Η ανάπλαση-τσιμεντοποίηση της κεντρικής πλατείας της

Γλυφάδας αντανακλά το μίσος για το πράσινο και την περι-

φρόνηση προς τον άνθρωπο εκείνων που τη σχεδίασαν κι

εκείνων που επέβλεψαν την κατασκευή της! Άλλο ένα οικο-

λογικό έγκλημα χωρίς τιμωρία. Το είπαν και το έκαναν οι

αθεόφοβοι! Ζήλεψαν φαίνεται την τσιμεντένια “δόξα” της

Πλατείας Ομονοίας και βάλθηκαν να την ξεπεράσουν σε

ασχήμια.

Περίμενα να δω να ξεπηδάει τουλάχιστον κανένα σιντρι-

βάνι στο μέσον της πλατείας, αλλά ούτε κάτι τέτοιο υπήρ-

χε. Λίγο νεράκι βρε παιδιά! Λίγη δροσιά βρε πατριώτες!

Και μη μου πείτε ότι τo κάνατε για οικονομία, διότι δεν θα

σας πιστέψει κανείς. Ένα σιντριβανάκι που διαθέτουν οι

πλατείες ακόμη και των πιο μικρών και φτωχών πόλεων

της Ελλάδας, δεν μπόρεσε ο πλουσιότατος Δήμος της

Γλυφάδας να χαρίσει στους δημότες του; Έλεος! Λίγη ευ-

αισθησία προς τον άνθρωπο δεν κατάφεραν ν’ αποκτή-

σουν οι αρμόδιοι;

Και τα κυπαρίσσια; Τι τα ήθελαν τα κυπαρίσσια ολόγυρα;

Μου θυμίζουν νεκροταφείο. Προφανώς εκείνος που τα

επέλεξε είχε και μαύρο χιούμορ. Θα σκέφτηκε πως σ’ ένα

νεκροταφείο της αισθητικής, όπως είναι η εν λόγω τσιμε-

ντοπλατεία, τα κυπαρίσσια ταιριάζουν γάντι. Έτσι το απο-

κρουστικό θέαμα της τσιμεντοποιημένης σε τρεις διαστά-

σεις (!) πλατείας συμπληρώθηκε. Α, ναι, για να μην αδική-

σω αρχιτέκτονες και εργολάβους, να πω ότι έχουν φυτέ-

ψει περιμετρικά ό,τι πιο φθηνό θάμνο βρήκαν στο εμπόριο.

Είναι άραγε θέμα κακογουστιάς ή οικονομίας; Μάλλον το

πρώτο.  

Πόσο άραγε να στοίχισε αυτή η ανάπλαση-τσιμεντοποίη-

ση; Δεν την άφηναν όπως ήταν;  Η παλιά πλατεία ήταν πε-

ρισσότερο ανθρώπινη, έστω κι αν το γκαζόν ήταν κακο-

διατηρημένο. Τούτη εδώ είναι εχθρική προς τον άνθρωπο,

τον διώχνει μακριά και γρήγορα. Δύσκολα θα καθίσει κα-

νείς στην τσιμεντοποιημένη πλατεία για να πάρει μια ανά-

σα και να νιώσει λίγη δροσιά στο καυτό καλοκαίρι. Το γε-

ροντάκι θα την αποφύγει στην καθημερινή βόλτα του. Ποι-

ος συνετός άνθρωπος θ' απολάμβανε να κάθεται σε σιδε-

ρένιο παγκάκι πάνω στο πυρωμένο τσιμέντο; Ούτε η μαμά

θα φέρει εδώ τα παιδιά της για αναψυχή… Κι όμως, με λί-

γη φαντασία και αγάπη πόσο καλύτερο θα ήταν το αποτέ-

λεσμα! 

Αλήθεια, οι πρωτεργάτες αυτής της αποκρουστικής τσιμε-

ντο-ανάπλασης θα τσιμεντο-κακοποιούσαν το ίδιο και τον

κήπο της βίλας τους; Δεν το φαντάζομαι… 

Posted by Μαρία Σεφέρου 

...τσιμέντο να γίνει

Γιά άλλη μία φορά αποδεικνύεται

περίτρανα ότι πάσχουμε από δι-

πλωματία. Κανένας Υπουργός εξω-

τερικών μέχρι σήμερα δεν δίνει

προσοχή στον Ελληνισμό όχι της

διασποράς, αλλά των Ελλήνων που

κατοικούν εδώ και αιώνες σε Ελλη-

νικά εδάφη. Δεν διεκδικούν οι Έλ-

ληνες αυτοί την ένταξη των εδα-

φών, αλλά τον απλό σεβασμό στην

προσωπικότητά τους και την εθνική

καταγωγή.

Πότε θα ξυπνήσουμε επί τέλους;

Μόνον εμείς οι "γνήσιοι Έλληνες"

εγκαταλείπουμε έναν πληθυσμό

που μπορεί να διαιωνίσει τον πολι-

τισμό και την γλώσσα μας. Πότε θα

καταλάβουν οι προύχοντες του

Υπουργείου Εξωτερικών, ότι αυτοί

οι άνθρωποι λειτουργούν ως πρέ-

σβεις για την χώρα μας; Πότε θα

καταλάβουν ότι διδάσκοντας την

Ελληνική γλώσσα αποκτάς μόνο

φίλους; Δεν μπορούν να καταλά-

βουν ακόμη γιατί χάνουμε στην

διεθνή διπλωματία;

Αλλά όταν έχουμε εκπροσώπους

στην ΕΕ όπως πριν από λίγα χρό-

νια κάποια κυρία που ήθελε να ηγη-

θεί και κάποιου πολιτικού σχήμα-

τος και πρότεινε την καθιέρωση

της Αγγλικής γλώσσας ως επίση-

μης της Ελλάδας, η αδιαφορία για

το Υ.Ε. φαντάζει εθνικισμός.

Με εκτίμηση

Ιωάννα Αναστασοπούλου

Καθηγήτρια ΕΜΠ

Πότε θα ξυπνήσουμε επί τέλους; Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ

«ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΗ»;

Η «Πολιτών Κοινωνία -  Η Άλλη Γλυφάδα», καταγγέλλει την απόφαση του Δήμου Γλυ-

φάδας, να ζητήσει την επέκταση του σχεδίου πόλης προς τον Υμηττό!!! 

Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας σε πρωτοβουλίες και αποφάσεις που ενισχύουν

την τάση «Καταπάτησε κι εσύ ένα κομμάτι βουνού, μπορείς…» 

Άλλα έλεγαν οι Δημοτικοί Άρχοντες προεκλογικά, σχετικά με την προστασία του Υμητ-

τού, άλλα πράττουν σήμερα.

Γνωρίζουν πολύ καλά πως η στάση αυτή στην πράξη, ενισχύει διαθέσεις καταπατήσεων,

προσβλέποντας σε μελλοντική δικαίωσή τους.

Υποχρέωση της δημοτικής αρχής, δεν είναι με πράξεις ή παραλήψεις να υποβαθμίζει την

ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά να την υπερασπίζεται και να προστατεύει τα δάση, το

βουνό, τα ρέματα, τους ελεύθερους χώρους, τις ακτές, τον υδροφόρο ορίζοντα. Καιρός

είναι τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά και να μην υποχωρούμε στην πρώτη τυχόν πίεση για

λίγα «κουκιά».

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η «Πολιτών Κοινωνία – Η Άλλη Γλυφάδα», με συνέπεια, παλεύει να αποτραπεί οποιαδή-

ποτε ενέργεια καταπάτησης και απόπειρα δόμησης στο βουνό και καλεί τα Κόμματα του

ελληνικού κοινοβουλίου να παρέμβουν, δίνοντας ένα τέλος σε αυτήν τη διελκυστίνδα. 

Βασίλης Τσατσαράγκος

Επικεφαλής της «Πολιτών Κοινωνία – Η Άλλη Γλυφάδα»
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Επί χιλιάδες χρόνια επιβάτες και φορτία

μετακινούνταν χάρη στη μυϊκή δύναμη των

ζώων. Η άμαξα, το μακράν μακροβιότερο

στην ιστορία μέσο μεταφοράς, ολοκλήρω-

σε τον κύκλο της με την ανακάλυψη του σι-

δηρόδρομου. Όμως η άμαξα άφησε ανεξί-

τηλα τα ίχνη της σε όλα τα μέσα μεταφο-

ράς διαμέσου του τρένου. Οι τροχοί της

πολεμικής άμαξας των ρωμαϊκών λεγεώ-

νων είχαν μεταξύ τους την απόσταση που

επέτρεπε η ανάγκη παράλληλης κίνησης

των δύο αλόγων που την έσυραν. Στα ίχνη

των τροχών αυτών κατασκευάσθηκαν και

όλες οι νεότερες άμαξες αφού διευκολύ-

νονταν να ακολουθούν την ίδια διαδρομή

στους δρόμους. Οι ίδιοι τεχνίτες με ανάλο-

γα υλικά και τεχνοτροπία κατασκεύασαν

τις πρώτες σιδηροδρομικές άμαξες, αφή-

νοντας την ίδια απόσταση μεταξύ των τρο-

χών κι από εκεί καταλήξαμε στα αμαξιτά

αυτοκίνητα ιδίων διαστάσεων, μέχρι τα δια-

στημόπλοια οι εφεδρικοί εκτοξευτήρες

των οποίων έχουν μεταξύ τους την ίδια

απόσταση γιατί ακριβώς μεταφέρονται από

το εργοστάσιο παραγωγής στο Ακρωτήριο

Κανάβεραλ με τρένο! Αυτήν την παράδο-

ση, της ασφαλούς, οικολογικής και οικονο-

μικής μετακίνησης, αμφισβητούν εκείνοι οι

Δήμαρχοι και όσοι αντιδρούν στην έλευση

του τρένου στην πόλη τους. 

Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα η

χρησιμοποίηση της κινητήριας δύναμης

του ατμού οδήγησε στη σύλληψη του σιδη-

ροδρόμου, ο οποίος ήταν το πρώτο μηχα-

νοκίνητο μέσο χερσαίων μεταφορών, που

όχι μόνο έδωσε άριστες για την εποχή λύ-

σεις, αλλά εισήγαγε και μια νέα περίοδο

στην παγκόσμια τεχνολογική εξέλιξη. Στην

Ελλάδα το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο

λειτούργησε το 1869, μεταξύ Αθήνας-Πει-

ραιά. Ανήκε στην «Εταιρία του απ’Αθηνών

εις Πειραιά σιδηροδρόμου». Ο σταθμός του

Πειραιά βρισκόταν στον χώρο του σημερι-

νού σταθμού του ηλεκτρικού σιδηροδρό-

μου και αυτός της

Αθήνας στο Θησείο.

Συν τω χρόνω η

γραμμή επεκτείνεται

μέχρι την Ομόνοια

και αργότερα προς

την Κηφισιά, ενώ το

1904 ηλεκτροκινείται. Στα τέλη του 19ου

αιώνα το ανάγλυφο του εδάφους, σε συν-

δυασμό με τις συνθήκες θαλασσίων μετα-

φορών, οδήγησαν στο να μην προτιμηθεί η

κατασκευή ενός μεγάλου και ενιαίου πλέγ-

ματος σιδηροδρομικών γραμμών που να

συνδέει τις περισσότερες πόλεις της Ελ-

λάδας τότε, αλλά πολλά μικρά τοπικά και

αυτόνομα δίκτυα τα οποία συνέδεαν τις

πόλεις και τις πεδινές περιοχές της ενδο-

χώρας με τα πιο κοντινά μεγάλα λιμάνια. 

Η κατασκευή των πρώτων μας σιδηροδρο-

μικών δικτύων ακολουθούσε κατά κανόνα

την εξής διαδικασία: η κυβέρνηση επέλεγε

τις σιδηροδρομικές διαδρομές και κατόπιν

πραγματοποιείτο δημόσιος διαγωνισμός με

τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων κεφα-

λαιούχων. Στη σύμβαση που υπεγράφετο

μεταξύ του κράτους και του τελικού μειο-

δότη περιλαμβάνονταν οι τεχνικές προδια-

γραφές, οι οικονομικές υποχρεώσεις των

δύο μερών καθώς και οι συνθήκες εκμε-

ταλλεύσεως του δικτύου. Ο εργολήπτης-

χρηματοδότης που αναλάμβανε την κατα-

σκευή συνεργαζόταν με αξιόπιστη ξένη κα-

τασκευαστική εταιρία και προχωρούσε στο

έργο. Η γερμανική εταιρεία Ζίμενς κατα-

λαμβάνει κατά τη διάρκεια ολόκληρου του

20ου αιώνα σημαντική θέση μεταξύ των

προμηθευτών του δημιουργούμενου ελλη-

νικού δικτύου σιδηροδρόμων. Τελικώς, ο

εργολήπτης παρέδιδε το ολοκληρωμένο

πλέον έργο σε ελληνική εταιρία εκμεταλ-

λεύσεως, μέτοχοι της οποίας ήταν κυρίως

τράπεζες αλλά και Έλληνες κεφαλαιούχοι,

αρκετοί εξ’ αυτών κάτοικοι του εξωτερι-

κού.

Το δίκτυο των Σιδηροδρόμων Αττικής κατα-

σκευάσθηκε από την Εταιρία Μεταλλουρ-

γείων Λαυρίου το 1885 και συνέδεε την

πρωτεύουσα με την Κηφισιά και το Λαύριο.

Στην αρχή ο σταθμός της Αθήνας βρισκό-

ταν στην πλατεία Αττικής και το 1889 με-

ταφέρθηκε στην πλατεία Λαυρίου. Η πρώ-

τη γραμμή ξεκινούσε από την Αθήνα κι

έφθανε στην Κηφισιά (15 χλμ.). Η δεύτερη

αποτελούσε διακλάδωση που ξεκινούσε

από το Ηράκλειο, διέσχιζε το Κορωπί, το

Μαρκόπουλο, την Κερατέα και κατέληγε

στο Λαύριο. Η διαδρομή Αθήνα - Λαύριο εί-

χε μήκος 64 χλμ. Το 1925 το τμήμα Αθήνα-

Κηφισιά αναλαμβάνεται από τους ηλεκτρι-

κούς σιδηροδρόμους, ενώ το 1929 εξαγο-

ράζεται από τους Σ.Π.Α.Π. το άλλο τμήμα,

Ηράκλειο-Λαύριο. Το 1920 ιδρύεται η εται-

ρία των «Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κρά-

τους» στην οποία εντάσσονται σταδιακά

όλα τα επί μέρους σιδηροδρομικά δίκτυα.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η λειτουρ-

γία των δικτύων μικρού μήκους είναι πλέον

ακατάλληλη και επιλέγεται η υπαγωγή

τους στα μεγαλύτερα. Η τελευταία μετα-

βολή πραγματοποιείται το 1971, με την

ίδρυση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελ-

λάδος στον οποίο υπάγονται όλα τα σιδη-

ροδρομικά μας δίκτυα εκτός από εκείνο

των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, που εξακο-

λουθεί να παραμένει ανεξάρτητο, ως αστι-

κό. Βέβαια η απελευθέρωση βρίσκει τους

σιδηροδρόμους κατεστραμμένους.

Είτε ευσταθεί, είτε όχι η κριτική πως τα πε-

λατειακά συμφέροντα των υπεραστικών

λεωφορείων βρίσκονται πίσω από την από-

φαση για την κατάργηση της σιδηροδρομι-

κής γραμμής του Λαυρίου κατά τη δεκαετία

του ’50, σήμερα, το 2008, η αναγκαιότητα

επιστροφής του τρένου στην Ανατολική

Αττική είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Όσο

συντομότερα εγκαταλείψουμε τον εγωι-

σμό και την υπερκαταναλωτική και ενεργο-

βόρα μοναχικότητα της αυτοκίνησης, ανα-

καλύπτοντας πάλι τη χαμένη γοητεία του

τρένου και της ήπιας ανάπτυξης, τόσο αυ-

ξάνουν οι πιθανότητες να διατηρήσουμε

την ποιότητα ζωής και το φυσικό περιβάλ-

λον που έκαναν και κάνουν τόσους νέους

εσωτερικούς μετανάστες να την επιλέξουν

ως μόνιμη κατοικία και νέα πατρίδα από τη

δεκαετία του 1990 και μετά. Εξάλλου οφεί-

λουμε σεβασμό στους ντόπιους που πότι-

σαν με ιδρώτα και αίμα την αττική γη, προ-

σφέροντας στους υπόλοιπους τα αγαθά

της μέσα από τις ράγες, χτίζοντας σιδηρο-

δρ. σταθμούς αρχιτεκτονικά αντιπροσω-

πευτικούς του χωροχρόνου και δημιουργώ-

ντας τον δικό τους μοναδικό πολιτισμό των

Μεσογείων, ώστε το τρένο – μονόδρομος

για τη διάσωση του κλίματος στον πλανή-

τη-πατρίδα σήμερα, να μας υπενθυμίζει την

ανάλογη πρόκληση που με επιτυχία αντιμε-

τώπισε και εμπνεύσθηκε ο Χαρ. Τρικούπης

δημιουργώντας τους σιδηρόδρομους που

οδήγησαν νικηφόρα τον ελληνικό στρατό

στα σημερινά σύνορα της πατρίδας.

Τροχιά πράσινης ανάπτυξης
Σιδηροδρομική τροχιά στην Ανατολική Αττική 

Νίκος Γιαννής
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Αναπλ. Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Με προϋπολογισμό 500εκ. ευρώ ετη-

σίως εγκρίθηκε από την ολομέλεια

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το

πρόγραμμα για την δωρεάν διανομή

φρούτων και λαχανικών στα σχολεία.

Το πρόγραμμα ξεκινάει από το 2009,

και σκοπός δεν είναι άλλος παρά η

αντιμετώπιση του προβλήματος της

παιδικής παχυσαρκίας καθώς και η

προώθηση σωστών διατροφικών συ-

νηθειών στα παιδιά από τη νεαρή

τους ηλικία. Ο ευρωβουλευτής της

ΝΔ,  Γιάννης Γκλαβάκης,  με τις τρο-

πολογίες που υπέβαλλε πέτυχε τα

ακόλουθα:

• Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιη-

θούν, να είναι πρωτίστως κοινοτικής

προέλευσης ώστε να ενισχυθεί το ει-

σόδημα των ευρωπαίων παραγωγών

οπωρολαχανικών.

• Δίνεται στα κράτη μέλη ευελιξία

ώστε να προσαρμόσουν το πρόγραμ-

μα στο δικό τους εκπαιδευτικό  σύ-

στημα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αρ-

χική πρόταση της Κομισιόν αναφορι-

κά με τη δυνατότητα συμμετοχής στο

πρόγραμμα περιελάμβανε μόνο μαθη-

τές ηλικίας  μεταξύ 6 και 10 ετών,

αποκλείοντας εκείνους των τελευταί-

ων τάξεων  της πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης.

• Στις συγχρηματοδοτούμενες δρά-

σεις, εκτός από τα μέτρα διανομής,

εξοπλισμού και αξιολόγησης, θα πε-

ριληφθούν και τα συνοδευτικά εκπαι-

δευτικά και οργανωτικά μέτρα ώστε

το πρόγραμμα να υλοποιηθεί αποτε-

λεσματικότερα.

• Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται

από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους

και όχι από τους γονείς, έτσι ώστε να

εξασφαλιστεί η  συμμετοχή όλων των

μαθητών ακόμα και εκείνων των οποί-

ων  οι οικογένειες του δεν μπορούν

να συνεισφέρουν οικονομικά.

• Δίνεται ακόμη και η δυνατότητα  δω-

ρεάν διανομής επεξεργασμένων

φρούτων και λαχανικών, δεδομένου

ότι η πρόσβαση σε ορισμένες ορεινές

και νησιωτικές περιοχές μπορεί το

χειμώνα  να διακοπεί λόγω των αντί-

ξοων καιρικών συνθηκών.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί

κατά 50% από τον κοινοτικό προϋπο-

λογισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώ-

σεις, όπως εκείνες των περιοχών που

μειονεκτούν, η χρηματοδότηση μπο-

ρεί να αγγίξει ακόμη και το  75%.  Τα

κράτη μέλη από την πλευρά τους,  κα-

λούνται  σε συνεργασία με τις μονά-

δες μεταποίησης, τα εκπαιδευτικά

ιδρύματα και τις αρχές δημόσιας

υγείας, να αναπτύξουν εθνικές στρα-

τηγικές για την διανομή των φρούτων

και λαχανικών στα σχολεία. Σύμφωνα

με τις αρχικές προβλέψεις της Κομι-

σιόν,  υπολογίζεται ότι από το πρό-

γραμμα θα επωφεληθούν 26 εκατομ-

μύρια παιδιά σε ολόκληρη την Ε.Ε.,

ενώ το κόστος του προγράμματος

εκτιμάται στα 0.20 ευρώ ανά παιδί.

Ύστερα από  σχετική έρευνα της Kο-

μισιόν, εκτιμάται ότι  μόλις το 17%

των παιδιών καταναλώνει -  όπως

προτείνει  ο Παγκόσμιος Οργανισμός

Υγείας -  400γραμ φρούτων και λαχα-

νικών ημερησίως.

Μετά το  τέλος της ψηφοφορίας,  ο

Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε

ότι ανάλογες πρωτοβουλίες είναι

απαραίτητες, αποφέροντας  πολλα-

πλά οφέλη, καθώς  προωθείται η

σωστή και υγιεινή διατροφή στα

παιδιά μας συμβάλλοντας στην κα-

ταπολέμηση της παχυσαρκίας, αλ-

λά και δίνεται η δυνατότητα τόνω-

σης του αγροτικού εισοδήματος

των ευρωπαίων παραγωγών.

Σ.Σ.: Πρωτοπόρος δηλαδή ο Ανδρέ-

ας Παπανδρέου, όταν πριν 28 χρό-

νια μοίραζε στα σχολεία χυμούς και

κομπόστες, από την πλεονάζουσα

παραγωγή των αγροτών μας, αντί

να τα πετάει στις χωματερές!

500 εκ. ευρώ ετησίως για το πρόγραμμα 

δωρεάν διανομής φρούτων στα σχολεία
Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή Γιάννη Γκλαβάκη
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Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό χάρ-

τη των δικαιωμάτων του πεζού

(ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου την 12/10/1988), ο πεζός

έχει δικαίωμα να ζει σε ένα υγιές

περιβάλλον και να απολαμβάνει

ελεύθερα τους δημόσιους χώ-

ρους μέσα σε κατάλληλες συνθή-

κες που θα εξασφαλίζουν τη σω-

ματική και ψυχική του υγεία.  

Στην Αθήνα όμως αλλά και στην

περιφέρεια, η καταπάτηση των

χώρων των πεζών τείνει να γίνει

ενδημική. Πεζοδρόμια και πεζό-

δρομοι καταλαμβάνονται από οτι-

δήποτε μπορεί να τα κάνει αδιά-

βατα ή και επικίνδυνα, όπως η πα-

ράνομη στάθμευση, βιαστικά μη-

χανάκια, εμπορεύματα καταστη-

μάτων και «περιπτέρων-super

market», επεκτάσεις τραπεζοκα-

θισμάτων, διαφημιστικές κατα-

σκευές κλπ., κτλ. 

Η κυκλοφορία των πεζών, εάν γί-

νεται, γίνεται μετ΄ εμποδίων. Για

τα άτομα με κινητικά προβλήμα-

τα, για ανήλικους και ηλικιωμέ-

νους, η ταλαιπωρία είναι αφάντα-

στη. Οι ελεύθεροι χώροι των πό-

λεων εξακολουθούν να απειλού-

νται και να περιορίζονται και τα

πεζοδρόμια, όπου υπάρχουν, πα-

ραμένουν στενά και σε άθλια κα-

τάσταση γεμάτα από εμπόδια , με

αποτέλεσμα να ωθούνται οι πεζοί

στο οδόστρωμα. Έτσι ο αριθμός

των οδικών ατυχημάτων με θύμα-

τα πεζούς στην Αθήνα, είναι ο

υψηλότερος αναλογικά ανάμεσα

στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις

Η οδική ασφάλεια επικεντρώνεται

μόνο στη χρήση της ζώνης ασφα-

λείας και κράνους.

Ενώ οι πεζοί  αποτελούν το κύριο

συστατικό της οργάνωσης της κυ-

κλοφορίας στην πόλη και όχι  το

δευτερεύον στοιχείο της κυκλο-

φορίας έναντι των τροχοφόρων, η

πολιτεία  με το υπουργείο «περι-

βάλλοντος» και τα άλλα συναρ-

μόδια υπουργεία, σχεδιάζουν με

κυρίαρχο στόχο την εξυπηρέτηση

του ΙΧ, χωρίς να λαμβάνουν  υπό-

ψη τις ανάγκες των πεζών (όπως

συνέβη π.χ. στην περίπτωση του

κόμβου των Αμπελοκήπων).  Η

ποδηλασία ενισχύεται μόνο στα

λόγια, ενώ ακόμα και οι ελάχιστοι

χώροι που συμβολικά αφιερώνο-

νται σ΄ αυτήν, επιχειρείται να

εξασφαλιστούν εις βάρος των

χώρων των πεζών αντί των αυτο-

κινήτων.

Και ερωτά:

Ποια μέτρα προτίθεστε να πάρε-

τε ώστε να υπάρξει η:

• Αρμονική συνύπαρξη πεζών και

οχημάτων, με σαφή διαχωρισμό

της κυκλοφορίας τους

• Η πλήρης απελευθέρωση και

λειτουργική αναβάθμιση των δια-

βάσεων των πεζών, των πεζοδρο-

μίων, των πεζοδρόμων και των

πλατειών, με στόχο την άνετη και

ασφαλή κυκλοφορία των πεζών

• Ιδιαίτερη υποστήριξη των ευά-

λωτων ομάδων πεζών, τα άτομα

με αναπηρίες, τα παιδιά και οι ηλι-

κιωμένοι 

- Πώς αποτιμάτε τη σημερινή κα-

τάσταση των πεζοδρομίων, όπου

υποτίθεται ειδικές ρυθμίσεις εί-

χαν ληφθεί υπέρ των ΑΜΕΑ,

όπως  ειδικές διαδρομές, ράμπες

σύνδεσης πεζοδρομίων και οδών

κλπ, κλπ.;

Ευρωπαϊκός χάρτης των δικαιωμάτων του πεζού

Αναποτελεσματική η

αστυνόμευση στην 

Περιφέρεια Αττικής

Τον κώδωνα κινδύνου σχετικά με την

έξαρση της εγκληματικότητας στην Πε-

ριφέρεια Αττικής κρούει –για ακόμη μια

φορά η Εύη Χριστοφιλοπούλου, κατα-

θέτοντας σχετική ερώτηση προς τον

Υπουργό Εσωτερικών. Η βουλευτής της

Περιφέρειας Αττικής αναφέρει χαρα-

κτηριστικά στην ερώτησή της ότι τα

πρόσφατα κρούσματα διαδοχικών λη-

στειών θέτουν εν αμφιβόλω τις διακη-

ρύξεις του Υπουργείου Εσωτερικών περί αποτελεσματικής πο-

λιτικής πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας.

Η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης και η προβληματική και δυ-

σκίνητη διαδικασία κινητοποίησης της αστυνομικής έρευνας,

επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτι-

κής στην Αττική. Η Εύη Χριστοφιλοπούλου ζητά να ενημερωθεί

για τους λόγους της αναποτελεσματικότητας της αστυνόμευ-

σης καθώς και την άμεση λήψη μέτρων ώστε να αποκατασταθεί

το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της περιοχής. 

«Δικαιώματα πεζών»

ερώτηση του βουλευτή Μιχάλη Παπαγιαννάκη

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ.

Πρωτ. 1412/15.7.08) που κατατέ-

θηκε από τον Βουλευτή Περιφέ-

ρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου,

αναφορικά με την συνέχιση της

καταστροφής των φοινικόδε-

ντρων στον Ωρωπό και την επέ-

κτασή της στον Κάλαμο, ο

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, Α. Κοντός, απάντη-

σε ότι το Υπουργείο έχει προβεί

σε όλες τις δέουσες ενέργειες

που όφειλε και ότι η αρμοδιότητα

για την υλοποίηση της σχετικής

νομοθεσίας βρίσκεται στις Νο-

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα

Περιφερειακά Κέντρα Προστα-

σίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγ-

χου. Κατά συνέπεια η ευθύνη για

την καταστροφή που υφίστανται

τα Φοινικόδεντρα στον Ωρωπό και

που επεκτείνεται στον Κάλαμο

πρέπει να αναζητηθεί στην Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ανα-

τολικής Αττικής.

Για μια ακόμα φορά ένας Υπουρ-

γός της κυβέρνησης της ΝΔ κατα-

φεύγει στην τακτική του Πόντιου

Πιλάτου, νίπτοντας τας χείρας

του μπροστά σε ένα μεγάλο και

υπαρκτό περιβαλλοντικό πρόβλη-

μα, επισημαίνει ο βουλευτής και

συνεχίζει:

Δεν μπαίνει στον κόπο να διερευ-

νήσει το κατά πόσο το ποσό των

3000€ που έχει εισηγηθεί η Διεύ-

θυνση Προστασίας Φυτικής Παρα-

γωγής να δοθεί στην Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής  για την αντι-

μετώπιση προβλημάτων φυτο-

προστασίας – Φυτοϋγειονομικό

Έλεγχο, επαρκούν για την κάλυ-

ψη όλων των αναγκών του συνό-

λου της περιοχής και βέβαια δεν

διευκρινίζει αν αυτά τα χρήματα

διατέθηκαν ή θα διατεθούν. 

Για την καταστροφή του Φοινικοδάσους

υπεύθυνη η Περιφέρεια και η Νομαρχία
απαντά στο βουλευτή Βασίλη Οικονόμου ο Υπουργός
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 5, ΠΕΜΠΤΗ 8 & ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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  57  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

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου και της Μα-

ρίας, το γένος  Μαγγίνα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι

Αττικής και  κατοικεί στο Κορωπί και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩ-

ΑΝΝΙΔΟΥ του  Νικολάου και της Ευαγγελίας, το γένος

Μπουκάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στην Κερατέα,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στο

Κορωπί.

ΓΑΜΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 
Την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Ιανουαρίου 2009

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου - Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932488119

Οι περισσότεροι Δήμοι αύριο Κυριακή πρωί μεταξύ

10 με 12 συνεδριάζουν για να εκλέξουν προεδρεία:

Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο, Γραμματίεα και τακτικά

μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και ανα-

πληρωματικά μέλη Δ.Ε.

Κάθε Δήμος σε διαφορετική ώρα:
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. . . γ ια την υγειά μας

Αντιμετωπίζοντας τη μοναξιά...
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να νιώ-

θει μόνος.

Τελικά, μπορεί και να υπάρχει μόνον ένας λόγος.

Αυτός είναι ότι η μοναξιά βρίσκει χώρο κάθε φορά που αδυνα-

τούμε – για οποιοδήποτε λόγο – να μοιραστούμε τις σκέψεις και

τα συναισθήματά μας με κάποιον που εμπιστευόμαστε και που

ξέρουμε πως νοιάζεται για μας. Άλλο το να είσαι μόνος και άλλο

το να νιώθεις μόνος. Το να νιώθεις μόνος έχει να κάνει με τη δι-

κή σου πεποίθηση ότι δεν συνδέεσαι με τους ανθρώπους που σε

περιστοιχίζουν στη ζωή ή στο περιβάλλον σου.

Τι να μην κάνεις όταν νιώθεις έτσι:

– ΜΗ βουλιάζεις στον καναπέ και ακούς γλυκανάλατη, μελαγχο-

λική μουσική ή ερωτικά τραγούδια. Ούτε να βλέπεις δράματα ή

μελοδραματικές ταινίες στην τηλεόραση.

– ΜΗ προσπαθείς να νιώσεις ρομαντικά.

– ΜΗ προγραμματίσεις καμιά «μοναχική» δραστηριότητα ώστε

να αισθανθείς ότι απασχολείσαι. Π.χ. Να πας περίπατο, να καθα-

ρίσεις το σπίτι, να πας σινεμά, έστω και αν η ταινία είναι κωμική.

– ΜΗ διαβάσεις ζώδια, ταρό αλλά ούτε να επισκεφτείς κανένα

μέντιουμ.

– ΜΗΝ επαφίεσαι σε κάποιο κατοικίδιο όταν νιώθεις έτσι.

Τι μπορείς να κάνεις όταν νιώθεις έτσι:

Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου σχετικά με το τι

ακριβώς σε κάνει να νιώθεις μοναξιά. Είναι επειδή δεν βρίσκεται

κανείς δίπλα σου; Είναι επειδή έχεις μια σχέση με κάποιο άτομο

για το οποίο δεν νοιάζεσαι πλέον; Είναι επειδή δεν σε γεμίζει η

δουλειά σου; Σκέψου και κατάγραψε τα συμπεράσματά σου σε

ένα χαρτί. Γράψε όλες τις πιθανές συνθήκες που μπορεί να σου

δημιουργούν μοναξιά, έτσι ώστε να έχεις ένα χρήσιμο πλαίσιο

αναφοράς.

Μερικές ιδέες που μπορεί να σου φανούν χρήσιμες για να γνω-

ριστείς με ανθρώπους και να κάνεις νέες φιλίες:

� Μάθε πώς να ξεκινάς συζητήσεις με τους ανθρώπους.

� Προσπάθησε να περιστοιχίζεσαι συνέχεια με τους σωστούς

για σένα ανθρώπους – αυτούς που έχουν και μπορούν να σου με-

ταδώσουν ενέργεια αντί να στην κλέψουν.

� Προσπάθησε να έρθεις πιο κοντά συναισθηματικά με εκείνους

τους ανθρώπους που σου αρέσουν και δεν έχεις λόγους να μην

εμπιστεύεσαι.

� Ποτέ, μα ποτέ μην αποζητάς τη συμπάθεια των άλλων. Άλλο

το να ζητάς μια γνώμη και άλλο το να ζητάς τον οίκτο των άλ-

λων.

ΥΠΟΣΧΕΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης αλητείας, της αισχροκέρ-

δειας, της ανήθικης πολιτικής και της επιχειρηματικής απλη-

στίας, μαζί με το περιβάλλον νοσούν και οι άνθρωποι. Όλοι αυ-

τοί που αργά ή γρήγορα, θα ξυπνήσουν και θα αντισταθούν! Το

θέμα είναι πως για να «ξυπνήσει» και να αντισταθεί κάποιος πρέ-

πει πρώτα να γίνει δυνατός.

Γι αυτό κι εσύ φίλε και φίλη που με διαβάζεις, ξεκίνα από σήμε-

ρα. Υποσχέσου στον εαυτό σου:

� Να είσαι δυνατός, ώστε τίποτα να μην εμποδίζει την ηρεμία

του μυαλού σου, στο να κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς

για τον εαυτό σου και τους αγαπημένους σου.

� Να μιλάς για δικαιοσύνη, διαφάνεια, υγεία, ευημερία και ευτυ-

χία στον κάθε άνθρωπο που θα συναντάς. � Να ζεις ευτυχισμέ-

να, προσεγμένα και υγιεινά. H υγεία του σώματος ξεκινάει από

την υγεία του μυαλού. Από την απόρριψη της αρνητικότητας, της

μνησικακίας, της αναβλητικότητας και του φόβου.

� Να κάνεις όλους τους φίλους σου να πιστεύουν ότι έχουν

αξιόλογες ποιότητες μέσα τους. Οι φίλοι είναι πολύτιμα εφόδια

που είναι συνέχεια δίπλα μας για να μας δίνουν απλόχερα το

θείο δώρο της ανθρώπινης αμοιβαιότητας και στήριξης εκεί που

την έχουμε ανάγκη.

� Να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων, ώστε η αισιο-

δοξία σου να πραγματοποιείται. Ναι, υπάρχει και το σκοτάδι. Ναι,

τα πράγματα δεν θα έρχονται κάθε φορά έτσι όπως εσύ τα θες. 

Θυμήσου: Το να πονέσεις δεν πρόκειται να το γλιτώσεις στη

ζωή. Το αν θα υποφέρεις από αυτό είναι δική σου επιλογή.

� Να σκέφτεσαι μόνο το καλύτερο, να δουλεύεις μόνο για το κα-

λύτερο και να περιμένεις μόνο το καλύτερο. Να αντιστέκεσαι

στο χειρότερο! Μη φοβηθείς τους σκοτεινούς, τους δόλιους,

τους δήθεν δυνατούς. Στη ζωή αυτή δεν μας συμβαίνει αυτό που

ευχόμαστε, αλλά αυτό που φοβόμαστε. Ό,τι φοβόμαστε είναι

αποτέλεσμα της δικής μας νοητικής κατάστασης. Γι αυτό ας

έχουμε τα μάτια του μυαλού μας συνέχεια ανοιχτά και να εστιά-

ζουμε την προσοχή μας στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού.

� Να χαίρεσαι για τις επιτυχίες των άλλων. Αν θες οι άλλοι να

χαίρονται για τις δικές σου επιτυχίες. Μη ζηλεύεις. Υπάρχει χώ-

ρος για όλους. Πού θα βρεθεί αυτός ο χώρος αν εσύ έχεις πετά-

ξει τα κλειδιά έξω από το σπίτι σου;

� Να ξεχνάς τα λάθη του παρελθόντος και να μαθαίνεις από αυ-

τά. Το κάθε τι που σου συμβαίνει μπορείς να το αντιμετωπίζεις

είτε σαν μια ευκαιρία μάθησης είτε σα κατάρα. Εσύ διαλέγεις.

� Να αφιερώνεις χρόνο στο να βελτιώνεις τον εαυτό σου. Αν θες

να γίνεις αναντικατάστατος στη δουλειά σου, θα πρέπει να δου-

λέψεις σκληρά με τον εαυτό σου. Πολύ σκληρότερα απ όσο στην

ίδια σου τη δουλειά.

� Να υπερασπίζεσαι και να φροντίζεις τη φύση και το περιβάλ-

λον.

� Να είσαι δυνατότερος από την ανησυχία, το θυμό, το φόβο.

Δύναμη δε σημαίνει μόνο να κερδίζεις αλλά και να αντέχεις όταν

χάνεις.

� Να σκέφτεσαι όμορφα πράγματα για τον εαυτό σου, για το

μέλλον και την προοπτική σου. Μη ξεχνάς ότι ζεις αυτή τη ζωή

σαν ένας ζωντανός μαγνήτης. Θα έλξεις επάνω σου ανθρώπους

και καταστάσεις που να είναι απόλυτα συμβατές με τις πρωτο-

γενείς σκέψεις που εσύ κάνεις. Διάλεξε.

� Να ζεις με την πίστη ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι σύμμαχός

σου.

� Θυμήσου: Μπορεί για τον υπόλοιπο κόσμο να είσαι απλώς κά-

ποιος, αλλά για κάποιον μπορεί να είσαι ολόκληρος ο κόσμος. Γι

αυτό αν μπορείς να κρύψεις τη σελήνη με τον ίσκιο σου, τότε-

φαντάσου τι θα μπορούσες να κάνεις με το φως σου…

Life Good News-Letter

Άκης Αγγελάκης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Καφέ – Μπουφέ – Ταμείο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Αναψυκτήριο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Λάντζα

Ζητούνται άτομα για λάντζα και άτομα για μάζεμα δί-

σκων από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου. Για

Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ 2109656388

Μάγειρες και Βοηθοί 

Ζητούνται από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου.

Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Μίνι Μάρκετ

Υπάλληλοι για ταμείο και πώληση μικροαντικειμένων

στον χώρο του αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Βοηθοί Αποθηκάριοι 

με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας στον χώρο του αερο-

δρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας - Τηλ 2109656388

Ζαχαροπλάστες και Βοηθοί 

Ζητούνται από catering  στην περιοχή της Βάρης

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μό-

νιμοι. Τηλ 2109656388

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ   στο κέντρο της

Παλλήνης (Μιλτιάδου 27), 40τ.μ. και 50τ.μ., καινούρια,

νεόδμητα. Πληροφορίες 6977204573 & 210 6667473.

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ζητείται προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα και ευρύτερη

περιοχή των Μεσογείων. Δεκτή και συνταξιούχοι. Τηλ.:

210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

"Ενοικιάζεται νεόκτιστο οροφοδιαμέρισμα στην Αρτέ-

μιδα πολυτελής κατασκευή 100 τ.μ., σαλοτραπεζαρία

με τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, w.c, μεγάλη βεράντα

με barbeque, κοντά στην 8η στάση Λεωφόρου Βραυ-

ρώνος και κοντά στο 2ο Δημοτικο Σχολείο. Τηλ

6947318131

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
α) Σαλόνι ολοκαίνουργο αποτελούμενο από 3θέσιο,

2θέσιο καναπέ και πολυθρόνα

β) Γραφείο Μασίφ, καρυδιά. Τηλ.: 6937-524339

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
� � �

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr
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Υγρότοπος  ονομάζεται κά-

θε περιοχή  που κατακλύζε-

ται από νερό (στάσιμο ή

τρεχούμενο ή γλυκό ή αλ-

μυρό ) αλλά και οι περιοχές

που δεν καλύπτονται ποτέ

από νερό, αλλά που το υπό-

στρωμά τους  είναι υγρό για

μεγάλα διαστήματα τους

έτους. Τεχνητοί υγρότοποι

είναι οι ταμιευτήρες νερού,

οι αλυκές και οι ορυζώνες.

Οι υγρότοποι αποτελούν

έναν από τους πλέον πολύ-

τιμους  πόρους του πλανή-

τη μας .Εκεί  υπάρχει  με-

γάλος  αριθμός  μετανα-

στευτικών  ψαριών και που-

λιών που βρίσκουν καταφύ-

γιο.

Τα  οικοσυστήματα που πε-

ριέχουν οι υγρότοποι  βοη-

θούν στην βιοποικιλότητα

και συμβάλουν  καθοριστικά

στην ομαλή λειτουργία του

υδατικού κύκλου. 

Εδώ και αρκετά  χρόνια ο

οργανισμός Αθήνας  μελε-

τά να καθιερώσει   τρεις βα-

σικές ζώνες χρήσης:

1. Ζώνες προστασίας με

στόχο την διαφύλαξη του

φυσικού περιβάλλοντος,

πρασίνου, γεωργικής γης,

αρχαιολογικών  χώρων και

ιστορικών τόπων

2. οικιστικές ζώνες, που

καθορίζουν τις εκτάσεις

για κατοικία

3. Ζώνες παραγωγικών δρα-

στηριοτήτων και υπερτοπι-

κών  εγκαταστάσεων για

δευτερογενείς και τριτογε-

νείς δραστηριότητες

Η περιοχή της Βραυρώνας

προτείνεται να είναι ζώνη

προστασίας, διευρυμένη

ώστε να  περιλαμβάνει και το

Αττικό Πάρκο. Η περιοχή δια-

θέτει όλα εκείνα τα χαρακτη-

ριστικά  φυσικού περιβάλλο-

ντος που το αξιολογούν σαν

σημαντικό για διατήρηση. Εί-

ναι από τους λίγους σταθ-

μούς μεταναστευτικών που-

λιών στην πυκνοδομημένη

Αττική. Σήμερα τα μετανα-

στευτικά πουλιά είναι  ανά-

μεσα στις πιο απειλούμενες

ομάδες ζώων του πλανήτη.

Είναι μια μικρή λίμνη κατάλ-

ληλη για ξεκούραση και βόλ-

τα. Δυστυχώς έχει καταλήξει

τόπος απόθεσης σκουπιδιών.

Η σωστή αξιοποίηση του

χώρου είναι αναγκαία γιατί

νόμίζω ότι όλοι πλέον

έχουμε αντιληφθεί ότι το

νερό είναι η αρχή της ζωής.

Στην περιοχή της  Βραυρώ-

Βραυρώνα: Υγροβιότοπος - Ερασίνος ποταμός

νας  εκτός από τον  υγροβιότοπο  περιλαμβάνονται  αρχαιολογικοί χώροι,

πολυάριθμα μνημεία, το αρχαολογικό μουσείο και  ο αρχαίος ποταμός

Ερασίνος. Ο Ερασίνος διασχίζει την κοιλάδα και στη συνέχεια χύνεται

στη θάλασσα

Η Βραυρώνα είναι παραθαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αττικής  σε

απόσταση 40χλμ. Από την Αθήνα. Η περιοχή γνωρίζει τουριστική ανάπτυ-

ξη λόγω του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου (ναός Αρτέμιδας) και

της όμορφης αμμουδιάς της· αποτελεί  ένα δημοφιλές παραθεριστικό κέ-

ντρο των Αθηναίων.

Η περιοχή κατοικείται από τα αρχαία χρόνια. Η Βραυρώνα ήταν αφιερω-

μένη στη θεά Άρτεμη. Κάθε πέντε χρόνια ξεκινούσε μια πομπή από την

Ακρόπολη για να γιορτάσει τα Βραυρώνεια στο ιερό της θεάς. Η γιορτή

περιελάμβανε θυσία, αθλητικούς, μουσικούς αγώνες και αρματοδρομίες.

Από τα αναθήματα βλέπουμε την λατρεία της θεάς ως θεάς της φύσης,

κουροτρόφο, προστάτιδας των παιδιών και των νεαρών ζώων.

Σύμφωνα με το μύθο λέγεται ότι στην Bραυρώνα υπήρχε μια  ήμερη αρ-

κούδα αφιερωμένη στην Αρτέμιδα που τριγυρνούσε  ελεύθερη. Καθώς

ένα κοριτσάκι έπαιζε μαζί της το γρατσούνισε, τα αδέρφια της θύμωσαν

και με τα τόξα τους σκότωσαν την ιερή αρκούδα. Η θεά Άρτεμις εξοργί-

στηκε και τιμώρησε τους Αθηναίους με λοιμό.

Η πόλη της Αθήνας απαλλάχτηκε από το λοιμό αφού σύμφωνα με τον

χρησμό κορίτσια ηλικίας 5-11 ετών έπρεπε  αφού μείνουν 5 χρόνια στο

ναό, να λαμβάνουν μέρος στην Αρκτεία,  μυστική τελετή, περνώντας έτσι

από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.

Από τα μέσα του 5ου π.Χ. αι. έως τα τέλη του 4ου π.Χ. αι. όπου το ιερό

καταστράφηκε λόγω καθίζησης και εισροής των υδάτων του ποταμού

Ερασίνου στο χώρο. Τα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος χρονολογούνται

από το πρώτο μισό του 5ου π.Χ. αι. και η λίθινη γέφυρα του Ερασίνου που

κτίστηκε κατά την κλασική περίοδο και οδηγούσε στο ναό. 

Ένα ακόμα αξιόλογο κτίσμα του 5ου αι. π. Χ. είναι η λίθινη γέφυρα, που

κατασκευάστηκε στο χώρο του ιερού, προκειμένου να διοχετεύονται τα

νερά της ιερής πηγής, καθώς και τα νερά του Ερασίνου ποταμού. Μέσω

της γέφυρας μπορούσαν οι άμαξες να διέλθουν τη γεμάτη με νερά περιο-

χή του ιερού. Στο ιερό εκτός από την Άρτεμη, λατρευόταν η Ιφιγένεια, η

Λητώ, ο Απόλλων και ο Διόνυσος.

Στη Βραυρώνα, άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν από την προϊστορική

εποχή για χιλιάδες χρόνια, μια ιερή πηγή, που βρίσκεται δίπλα στο ναό

της Αρτέμιδος, τροφοδοτεί τον υγρότοπο με νερό. Στην αρχαιότητα ο

υγρότοπος ήταν συνδεδεμένος με την λατρεία της θεάς.

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ύστερα από επίσκεψη στην

περιοχή προτείνει:

1. Να είναι καθαρό το περιβάλλον για ανθρώπους και πουλιά

2. Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις  ώστε τα μεταναστευ-

τικά πουλιά  να  σταθμεύουν ακίνδυνα γιατί είναι από τις πιο απειλούμε-

νες ομάδες ζώων του πλανήτη.

3. Ο υγρότοπος είναι μια όμορφη μικρή λίμνη για ξεκούραση και βόλτα και

μπορεί με κατάλληλη υποδομή να δημιουργηθεί  ένα μικρό πάρκο αναψυ-

χής.

Γιατί  η φύση είναι   ζωή και  η ζωή χρειάζεται υγεία (καθαρό περιβάλλον)

και ηρεμία (ψυχής και πνεύματος) τα οποία προσφέρει απλόχερα  ο υγρό-

τοπος της Βραυρώνας (βρίσκεται δίπλα από το Μουσείο).

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Αντ.Κιμπιζή 5 Κορωπί 19400, Τηλ. 2106020026

email  Vakiousi@otenet.gr  –  www.ektp.gr
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

Πανηγυρική πρόκριση πέτυχε ο “Αρης Βούλας”, για την τελική φάση του Πανελ-

λήνιου ομαδικού πρωταθλήματος πανπαίδων πανκορασίδων στο Πινγκ-Πονγκ.

Η ομάδα της Βούλας, κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία και με σκορ 3-0 όλες

τις ομάδες που βρέθηκαν στον δρόμο της στην προκρματική φάση. η οποία διε-

ξήχθη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στην φωτογραφία οι: Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Στραϊτούρη

Ελένη και ο προπονητής μας Δήμας Γιάννης.

Πανηγυρική πρόκριση και Βετεράνοι στον “Αρη Βούλας”

Η ομάδα Βετεράνων/Ανεξάρτητων επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Δήμου

Βούλας, κατέκτησε το Κύπελλο αθλητικής περιόδου 2008-2009.

Διακρίνονται στη φωτογραφία από αριστερά: Απόστολος Ζέρδιλας, Σταύρος

Πλακαντωνάκης, Αγγελος Μακρής, Νίκος Σώχος

Τέλος του πρώτου γύρου και διακοπή

του πρωταθλήματος έως την Τετάρτη

7/1/2009  όπου το Μαρκόπουλο  θα υπο-

δεχτεί τον Πανιώνιο αμέσως το Σάββα-

το 10/1/2009 θα παίξει στην Παιανία με

τον Κτησιφώντα και Τετάρτη 14/1/2009

υποδέχεται την Ισπανική Μπούργκος

για το  Challenge Cup.

Όμως προκειμένου να έρθουν τα επιθυ-

μητά αποτελέσματα χρειάζεται κόπος

και θυσίες. Η ομάδα του βόλεϊ  και τις

ημέρες των εορτών θα συνεχίσει τις

προπονήσεις λόγω των αυξημένων υπο-

χρεώσεων σε Ελλάδα και  Ευρώπη.

Την Δευτέρα ανάμεσα των πρωινών και

απογευματινών προπονήσεων η Γυναι-

κεία ομάδα βόλεϊ του Αθλητικού Ομίλου

Μαρκοπούλου συνοδευόμενη από τον

πρόεδρο Γιάννη Στουραίτη επισκέφτηκε

τα γραφεία της REVOIL (μέγας χορη-

γός του συλλόγου)  και αντάλλαξαν τις

Χριστουγεννιάτικες ευχές με τον πρόε-

δρο της REVOIL κ. Ευάγγελο Ρούσσο.

Μιλήσαμε με τον Γιάννη Στουραΐτη

πρόεδρο της ομάδας ο οποίος και μας

είπε λίγα λόγια με το τέλος του Α γύ-

ρου:

“Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και να

πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις αθλή-

τριες και τους  προπονητές για την με-

γάλη προσπάθεια που κατέβαλαν στον

Α’ γύρο του πρωταθλήματος και την κα-

τάκτηση της 3η θέσης μέσα από ένα πο-

λύ δύσκολο και κοπιαστικό πρόγραμμα. 

Η απόλυτα επιτυχημένη παρουσία μας

στην Ευρώπη με τους έξι αγώνες  με

Ανόρθωση  Αμμοχώστου, Ραντινσκι Βε-

λιγραδίου  και Κλάγκενφουρτ Αυστρίας

και τις ισάριθμες νίκες, μας κάνει ιδιαί-

τερα περήφανους  αφού επιπλέον ή χώ-

ρα μας κερδίζει πολύτιμους  πόντους

στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη.

Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αθλη-

τές και τις αθλήτριες τους προπονητές,

φυσιοθεραπευτές  όλων των τμημάτων

του συλλόγου μας καθώς και στα μέλη

του Δ.Σ, Χρόνια Πολλά με υγεία για

τους ίδιους και τις οικογένειες  τους.

Εύχομαι το 2009 να εκπληρώσει τις επι-

θυμίες και τους στόχους τους”. 

Αυξημένες  οι  υποχρεώσεις  σε Ελλάδα

και  Ευρώπη του Μαρκόπουλου - Βόλεϊ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΟΥ

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 5.30μ.μ. θα διεξαχθεί

στα γραφεία της Ενωσης η κλήρωση της επόμενης

φάσης Κυπέλλου.

Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων JUNIOR

Προκειμένου να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα

Junior, η δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί έως τις

12.1.09 στα γραφεία της Ενωσης συνοδευόμενη με

παράβολο 30€.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

Τουρνουά προεπιλογής εθνικών Ομάδων Παίδων και Νέ-

ων του 14ου Ομίλου ανατέθηκε η διοργάνωση από την

ΕΠΟ στην ΕΠΣΑΝΑ. Ετσι:
3/1/09 ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ γήπεδο Παλλήνης

ώρα 11.00 (Παίδων).

3/1/09 ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ γήπεδο Παλλήνης,

ώρα 13.00 (Νέων)

5/1/09 ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ γήπ. Γέρακα, 11.00 (Παίδων)

5/1/09 ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ γήπ. Γέρακα, 13.00 (Νέων).

7/1/09 ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ - ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, γήπ. Ρότσα, 11.00

(Παίδων)

7/1/09 ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ - ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ γήπ. Ρότσα, ώρα

13.00 (Νέων)

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!
1. Εκμάθηση SKI & SNOWBOARD για αρχάριους,

παιδιά και εφήβους.

2. Εκμάθηση των πιο πάνω αθλημάτων σε αρχάρι-

ους ενήλικες.

3. Εκπαίδευση για βελτίωση της τεχνικής σε προ-

χωρημένους (νέους και ενήλικες).

4. Προπονήσεις για αθλητές και συμμετοχή σε αγώ-

νες.

5. Εξορμήσεις στα χιονοδρομικά κέντρα για αναψυ-

χή.

Επίσης εξασφαλίζει: 

– Ειδικές τιμές στις κάρτες των λιφτ, και στην ενοι-

κίαση εξοπλισμού, μεταφορά με πούλμαν.

– Έμπειρους εκπαιδευτές και προπονητές.

ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18, ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛ.: 2109657879 – ΦΑΞ: 2108992113 

e-mail: omilosfi@otenet.gr – www.omilosfi.gr

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ 

WELLCOME-PARTY ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 20:00, 
στον Ομιλό μας να γνωριστούμε και να διασκεδάσουμε.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
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Τα Σπάτα τίμησαν τους επιτυχόντες
Τους νέους φοιτητές της πόλης των Σπάτων

τίμησε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ο Δήμος

Σπάτων.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση έκαναν ο αντι-

δήμαρχος Χρ. Μάρκου, ο Λυκειάρχης κ. Ρωξά-

νης και η εκπρόσωπος των νέων φοιτητών Χρι-

στίνα Ζαχαριάδη.

Μετά τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς ακο-

λούθησε η απονομή αναμνηστικών τιμητικών

διακρίσεων στους νέους φοιτητές.

Στην πρώτη αποφοιτήσασα του Λυκείου Σπά-

των (βαθμός 19,53) και πρωτοείσακτη στην

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας

κα Χριστίνα Ζαχαριάδη δόθηκε από τον Πρόε-

δρο του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Σπά-

των Γ. Κουλοχέρη ως συμβολικό δώρο επιβρά-

βευσης της επιτυχίας της ένας Η/Υ, μετά την

απόφαση της Διοίκησης του Συνεταιρισμού να

θεσπίσει βραβείο κάθε χρόνο για τον πρώτο

μαθητή της Γ΄ Λυκείου.   

Ο Δήμαρχος κατά την απονομή των διακρίσεων με επιτυχούσα φοιτήτρια.

Χαρούμενες στιγμές των ημερών στο Δήμο Βάρης

Συγκίνησαν ιδιαίτερα το Δήμαρχο Βάρης, τα παιδάκια του
Νηπιαγωγειου Βαρκιζας, που ντυμένα μικροί Αη-Βασίλη-
δες, είπαν τα καλαντα. 

Ο Δήμος Βαρης βρέθηκε κοντά στις άπορες οικογένειες προ-
σφέροντας βοήθεια. Στιγμιότυπο στο κλειστο γυμναστηριο, η
αντιδήμαρχος Μαρια Γεμελιαρη και Δημοτικοί σύμβουλοι προ-
σφέρουν τα δέματα.

Το ΚΑΠΗ Βαρης χόρεψε με κέφι στη γιορτινή τους εκδήλωση. Ο
Δήμαρχος Παν. Καπετανεας,  η Αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου, ο
Προεδρος Δημοτ. Συβουλίου Θ. Δεληγιάννης, οι Δημ. Συβουλιοι
Σπ. Τριβυζάς, Δ. Αναστασίου και Ελ. Αργυρουδάκης ήταν εκεί.

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Πνευματι-

κού Κέντρου του Δήμου Καλυβίων συμμε-

τείχε, στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώ-

σεις του Υπουργείου Πολιτισμού, στην νέα

Πλατεία Μοναστηρακίου, την Κυριακή 21

Δεκεμβρίου.

Παρουσίασε χορούς και τραγούδια από τα

Μεσόγεια μαζί με την παιδική ομάδα που

τραγούδησε τα παραδοσιακά χριστουγεν-

νιάτικα κάλαντα των Καλυβίων υπό την κα-

θοδήγηση του δασκάλου χορού Γιάννη Κο-

ντογιάννη.

Έπαιξαν και τραγούδησαν οι μουσικοί Γιάν-

νης Παυλόπουλος βιολί και Κώστας Σιδε-

ρής λαούτο.

Απόσπασαν πολλά χειροκροτήματα και ξε-

σήκωσαν τον κόσμο να συμμετάσχει στο

χορό.

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου

που συνόδευσε την ομάδα δήλωσε την ικα-

νοποίησή του για την παράσταση και την

συμβολή της στο πνεύμα των ημερών, σε

μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την κοι-

νωνία μας και ευχαρίστησε το Τμήμα Ελ-

ληνικών Χορών που εκπροσώπησε επάξια

τον Δήμο.

Τα Καλύβια στο Μοναστηράκι!
χόρεψαν στην ανακαινισμένη πλατεία

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, τo Δημαρχείο

Παιανίας κατακλύσθηκε από χαρούμενες

παιδικές φωνούλες. Τα νήπια των εκπαι-

δευτηρίων Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου κατέ-

φθασαν να ψάλουν με το δικό τους μονα-

δικό τρόπο, τα Κάλαντα των Χριστουγέν-

νων, στο Δήμαρχο Παιανίας, Δημήτρη Γ.

Δάβαρη. 

Ακολούθησε η Ορχήστρα Παραδοσιακής

Μουσικής του Δήμου η οποία έψαλλε τα

Κάλαντα,  με το δάσκαλό τους Πανάγου

Χρήστο, συνοδευόμενο από τα παιδιά, Ν.

Παπαγεωργίου (ταμπούρα), Αλ. Χαϊμαλά

(ούτι), Παν. Δάβαρη (ταμπούρα), Ανδρέα

Φωκά (ούτι), Παν. Μακρυγιάννη (ταμπού-

ρα), Ανδρέα Μπεντάϊ (ταμπούρα), Ν. Γρη-

γοριάδη (ταμπούρα), Γ. Γρηγοριάδου (τα-

μπούρα), Μαρία/Γαρ. Πανάγου, φιλική συμ-

μετοχή Βασ. Τράκος (ούτι).

Την Παραμονή Χριστουγέννων, η Δημο-

σθένειος Φιλαρμονική του Δήμου, αφού

πραγματοποίησε την καθιερωμένη περιο-

δεία της, πλημμυρίζοντας την πόλη με Χρι-

στουγεννιάτικους ρυθμούς, κατέφθασε

στο Δημαρχείο παίζοντας τα Κάλαντα, τι-

μώντας έτσι το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρ-

χους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και

όλο το προσωπικό του Δήμου. Ο Δήμαρχος

ιδιαίτερα συγκινημένος τους ευχαρίστησε

γι’ αυτήν τους την κίνηση, και τους ευχή-

θηκε τα καλύτερα για τους ίδιους και τις οι-

κογένειές τους.

Χαρούμενες στιγμές των ημερών στο Δήμο Παιανίας


