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Σχέσεις

Καλώς ήρθατε

στον Μεσαίωνα!

«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι από

τη συνάντηση η οποία αυτή τη φορά διε-

ξήχθη σε φιλικότερο και ηπιότερο κλίμα.

Ενδεικτικό του κλίματος αυτού είναι το

γεγονός ότι ενώ η συνάντησή μας είχε

προγραμματισθεί για μισή ώρα διήρκησε

τελικών 60 λεπτά» δήλωσε η πρόεδρος

της Παμμακεδονικής Ένωσης Η.Π.Α. Νί-

να Γκατζούλη, μετά τη συνάντηση που

είχαν, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβου-

λίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) Θ.

Σουρόπουλο, με τον ειδικό διαμεσολαβη-

τή του Ο.Η.Ε. Μάθιου Νίμιτζ, την Παρα-

σκευή 6 Φεβρουαρίου 2009.

Ο Μ. Νίμιτζ, αφού άκουσε με προσοχή

τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ε., απάντησε ότι

αυτός είναι «απλά, υπάλληλος του

Ο.Η.Ε.» και συμβούλευσε «να απευθυν-

θούν στην Αμερικανική διακυβέρνηση και

σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γαλ-

λία και Γερμανία, καθώς έχουν μεγαλύ-

τερη ισχύ και επιρροή από τον ίδιο στο

θέμα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ.

Με ιδιαίτερο νόημα ο κ. Νίμιτς είπε ότι

«με την αλλαγή της Αμερικανικής διακυ-

βέρνησης τα πράγματα θα μπορούσαν να

λάβουν διαφορετική τροπή».

«Οι δύο ηγέτες της Παμμακεδονικής και

του Σ.Α.Ε. στάθηκαν κυρίως στο θέμα

της Σκοπιανής προπαγάνδας η οποία

πλέον ξεπέρασε κάθε όριο και εξέφρα-

σαν την πεποίθηση ότι σε 

Συνέχεια στη σελ.3

Δεν φτάνουν οι τελευταίες «άγιες» περιπέτειες της

Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, δεν φτάνουν τα συνεχή σκάνδαλα,

που τα παλαιότερα «παραγράφονται» από τη δημοσιό-

τητα γιατί καλύπτονται από νεότερα, δεν φτάνουν οι

(δήθεν) ανταρσίες, με πιο πρόσφατης αυτή του βουλευ-

τή Γιάννη Μανώλη, έχουμε και τα «συντροφικά μαχαι-

ρώματα» και μάλιστα σε εορταστικές

εκδηλώσεις.

Αναφέρομαι στα «αλληλοφαγώματα
Βλάχου-Δούκα σε εκδήλωση της ΝΟ-
ΔΕ, με αφορμή την “κάθοδο” Ρουσό-
πουλου», όπως διατυμπανίζει το “κα-

πέλο” πρωτοσέλιδου άρθρου με πρώτο

τίτλο «Ανω-κάτω η Νέα Δημοκρατία

στην Αττική», σε φίλα υποτίθεται προ-

σκείμενη, τοπική εφημερίδα.

Απολογούμεθα βεβαίως στους ανα-

γνώστες μας γιατί δεν τα αναφέραμε στο περασμένο

φύλλο μπας, αν και ήμασταν αυτήκοοι μάρτυρες, γιατί

δεν μας έλκουν ιδιαιτέρως τα ενδοκομματικά κουτσο-

μπολιά.

Θα το κάνουμε τώρα, όχι γιατί μας ευχαριστεί ο “πόλε-

μος” που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων στελεχών

του κυβερνητικού κόμματος, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η

ποιότητα εσωτερικής λειτουργίας των κομμάτων ως μη-

χανισμού έκφρασης του αντιπροσωπευτικού πολιτικού

συστήματος, έχει αντίκτυπο στο ίδιο το σύστημα, στην

αξιοκρατική και δημοκρατική του υπόσταση, στην απο-

δοτικότητα του πολιτικού συστήματος, και στη δυναμι-

κή παραγωγής εποικοδομητικού έργου προς χάρη του

κοινωνικού συνόλου.

Αν το πολιτικό σύστημα ως μεσοδόμημα – ως μεσαίος

όροφος – δεν είναι στέρεο για οποιουσδήποτε ανταγω-

νιστικούς λόγους, αυτό σηματοδοτεί όχι απλά δυσλει-

τουργία, αλλά αναντιστοιχία προς τη βάση του κοινωνι-

κού οικοδομήματος, δηλαδή προς τις παραγωγές δυνά-

μεις της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Κόμματα
και μαχαιρώματα

“Πρασινίζουμε” την Αιξωνή
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Ο Σύνδεσμος Προστασίας &

Ανάπτυξης Υμηττού, ο Δήμος

Γλυφάδας ο Δήμος Βούλας

και ο ΣΚΑΙ καλούν στη δεν-

δροφύτευση αύριο Κυριακή

15η Φεβρουαρίου, στην πε-

ριοχή Δαβάκη - Αιξωνή στη

Γλυφάδα και Ηροδότου στη

Βούλα. Ώρα 10.00.

Είσοδος από τις οδούς

Σερρών και Λαγκαδίων στη

Γλυφάδα και Ηροδότου και

Δερβενακίων στη Βούλα

(πάροδοι οδού Γούναρη).

Αναχώρηση και από την

πλατεία της Βούλας

Σελίδα 3

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ για το «Μακεδονικό» και επιφύλαξη 

Αχαλίνωτη προπαγάνδα των Σκοπίων

Παμμακεδονική Η.Π.Α. και Σ.Α.Ε. συνάντησαν τον Μάθιου Νίμιτζ

Μετά το πρώτο σχήμα εν’ όψει δημοτι-

κών εκλογών 2010 που διαμορφώθηκε

οριστικά με τη συνεργασία των συνδυα-

σμών ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ (ΔΑ-

ΔΑ με Όραμα), δεύτερος υπό εκκόλαψη

συνδυασμός φαίνεται να παίρνει μορφή

με αξιόλογη προοπτική: Η δημοτική κί-

νηση των Επαγγελματιών της Βούλας

με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συλλό-

γου Επαγγελματιών και παλαίμαχο στέ-

λεχος και πρώτο Πρόεδρο Δ.Σ. του Δή-

μου Δημήτρη Ράπτη.  
Συνέχεια στη σελ. 11

Σφήνα Δημήτρη Ράπτη στα προεκλογικά της Βούλας

Η Βουλιαγμένη έχει δικούς της νόμους!

Αποκαλυπτικότατος ο Γ. Καμπάνης
30 χρόνια κοροϊδία στους αστέγους, σελ. 7
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Ω Κρήτη, Κρήτη
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Νεοδημοκρ-ΑΤΤΙΚΟΣ εμφύλιος   
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 6

Ένας ευαίσθητος Αττίλας
Νίκου Καντερέ Σελ. 8

Νέοι Ορίζοντες Φιλίας Σελ.10

Ειρηνοδικείο στο Μαραθώνα
Σελ.13

Συμβαίνουν στην Κερατέα Σελ.13

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις Σελ.5

Αρθροσκόπιση γόνατος Σελ.17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η αναντιστοιχία αυτή υποδομής και

μεσοδομήματος επιφέρει στρεβλώ-

σεις στο πολιτισμικό εποικοδόμημα -

την κοινωνική συνείδηση – και κατάρ-

ρευση, κάποια στιγμή, όλου του οικο-

δομήματος.

Αυτά τα αναγκαία θεωρητικά της πο-

λιτικής επιστήμης, αν και δυσνόητα

για τους αμύητους, ήταν αναγκαία για

την αναφορά στα μικροπολιτικά της…

πίττας της Ν.Δ., για να εκφράσουμε

στη συνέχεια τον προβληματισμό

μας.

«Συντροφικά» στιλέτα

και πάρθια βέλη*

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του λοι-

πόν, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης – ο και

“αττικάρχης” της Ν.Δ. – Γιώργος Βλά-

χος άδραξε την ευκαιρία να στηλιτεύσει

τις δράσεις κάποιων των οποίων τα ονό-

ματα δεν ανέφερε βεβαίως, αλλά φωτο-

γράφιζε: «…θυμάμαι τη συνεδρίαση της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμμα-

τός μας, αμέσως μετά την έκδοση του
πορίσματος της εξεταστικής επιτρο-
πής», είπε και συνέχισε: «Είδα τον αρ-

χηγό μας να είναι έτοιμος να δακρύσει.
Τον είδα να ταπεινώνεται επειδή εμπι-
στεύτηκε ανθρώπους που τον πούλη-
σαν».
Όταν αναφέρθηκε στην εξεταστική επι-

τροπή, βεβαίως αναφερόταν στο σκάν-

δαλο της Βιστωνίδας λίμνης, στον

Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου και κυ-

ρίως στους εμπλεκόμενους πολιτικούς

της Ν.Δ.

Τις θέσεις του πάντως προσυπέγραψε

γενικώς και αορίστως και ο συνάδελφός

του Υφυπουργός Οικονομικών Θαν.

Μπούρας, αλλά όχι βεβαίως και ο τ.

Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δού-

κας, που εμπλέκεται δια της υπογραφή

του στην υπόθεση και ο οποίος, βαλλό-

μενος, ανέστρεψε την επίθεση ρίπτο-

ντας «πάρθια βέλη» εναντίον εκείνων

που θεώρησε ότι «προάγουν προσωπι-
κές ατζέντες και καλύπτουν προσωπι-
κές ανεπάρκειες», όπως αντέτεινε, κα-

λώντας τους ν’ αγωνιστούν «όλοι μαζί,

χωρίς στιλέτα…».

Δύσκολος αγώνας όταν πρέπει να μά-

χεσαι κατά του “εχθρού” προφυλασσό-

μενος από συμμαχικά “στιλέτα” και ρί-

χνοντας ο ίδιος «πάρθια βέλη» στους…

συμμαχητές σου!

Ο Θ. Ρουσόπουλος δεν παραβρισκόταν για

να εμπλακεί στο «φιλικό» κατς, είτε γιατί

βρισκόταν εκτός Αττικής, είτε γιατί, κατ’ άλ-

λους, δεν είχε προσκληθεί επειδή είναι βου-

λευτής επικρατείας κι όχι βουλευτής Αττι-

κής!...

Να πούμε παρενθετικά για του «στραβού το

δίκιο», ότι ο Ρουσόπουλος ήταν υποψήφιος

Περιφέρειας Αττικής, αλλά λόγω των αυξη-

μένων κυβερνητικών καθηκόντων του, με τις

προεκλογικές πυρκαϊές στην Ηλεία κι αλλού

το 2007, μεταπήδησε στο ψηφοδέλτιο Επι-

κρατείας.

Μερικοί προσπαθούν να τον ρίξουν στο «χω-

νευτήρι» της Β’ Αθηνών ή την Α’, αλλά όπως

δήλωσε στα ημερήσια ΜΜΕ και αυτοπροσώ-

πως στην «7η», απερίφραστα και κατηγορη-

ματικά, θα είναι υποψήφιος στην Περιφέρεια

Αττικής, γιατί «εδώ μένει κι αυτή τον ενδια-

φέρει ιδιαίτερα».

Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας,

μετά την παρουσίαση αυτής της χαρα-

κτηριστικής κομματικής «Γκουέρνικα»**

Και το θέμα μας είναι η εύρυθμη ή μη

λειτουργία του πολιτεύματος της αντι-

προσωπευτικής Δημοκρατίας.

Η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, ως

γνωστόν, λειτουργεί με κόμματα.

Τα κόμματα στην έμμεση δια αντιπρο-

σώπων δημοκρατία (αντιπροσωπευτική

ή κοινοβουλευτική) είναι εθελοντικές

ενώσεις  προσώπων, με κοινές ιδεολο-

γίες και συμφέροντα και κοινά αποδε-

κτό πρόγραμμα, με σκοπό τον επηρεα-

σμό της διακυβέρνησης ή την άσκησή

της.

Κι αφού όλα αυτά – ιδεολογία, συμφέ-

ροντα, πρόγραμμα, σκοποί – είναι κοι-

νά, εξυπακούεται ότι τα πρόσωπα που

τα συναποτελούν ως συμμαχητές, συ-

ναγωνιστές ή σύντροφοι, πρέπει να βρί-

σκονται σε αγαστή μεταξύ τους σύ-

μπνοια και ομόνοια!

Είναι έτσι; Εμ, δεν είναι. Και δεν είναι

διότι τα κόμματα στην «άκρως ανταγω-

νιστική οικονομία της αγοράς», που με-

τατρέπει την κοινωνία σε άκρως αντα-

γωνιστική, αντικοινωνική συνύπαρξη

αντίπαλων ομάδων και ατόμων, καθιστά

και τους «συναγωνιστές» εντός της αυ-

τής ομάδας έναντι των άλλων, διαγκω-

νιζόμενους ανταγωνιστές μεταξύ τους.

Ο ανταγωνισμός, ως κρατούσα θεωρία,

που αντικατέστησε και κατήργησε την

ευγενή άμιλλα, τέμνει πλέον οριζόντια

και κάθετα και διαγώνια όλες τις εκφάν-

σεις της κοινωνικής διαβίωσης. Εκτός

της οικονομίας βεβαίως και αυτονόητα

στο κεφαλαιοκρατικό οικονομικό-πολι-

τικό σύστημα, ακόμα και στον αθλητι-

σμό και στην τέχνη, στην εκπαίδευση

και, συνακόλουθα, στην πολιτική.

Να το πούμε απλά: Ο βουλευτής του Α’

κυβερνητικού (κυρίως) κόμματος, δεν

έχει μόνο και τόσο αγωνιστική τον βου-

λευτή του αντίπαλου κόμματος, όσο

τον… συνυποψήφιό του εντός των κόλ-

πων του αυτού κόμματος!

Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να εκλεγώ

εγώ αντ’ αυτού, αλλά και στην περίπτω-

ση εκλογιμότητας και των δύο, να εκλε-

γώ εγώ με περισσότερους σταυρούς,

ώστε η δύναμή μου και η επιρροή μου

εντός του κόμματος να είναι ισχυρότε-

ρη μ’ όλες τις συνακόλουθες προσδο-

κίες και αξιώσεις.

Ετσι, υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι βου-

λευτές κατατάσσονται στους αποδέ-

κτες των απόψεων του Μ. Weber, που

οροθετεί το ουσιαστικό και πραγματικό

περιεχόμενο των κομμάτων, ως «ενώ-

σεις προσώπων […] που αποβλέπουν

στην πραγματοποίηση ορισμένων πολι-

τικών επιδιώξεων, είτε (και) στην επί-
τευξη προσωπικών ωφελημάτων».
Ακόμη πιο απερίφραστα όμως το διατύ-

πωσε, όπως και άλλοτε έχω γράψει, ο

D. Truman «…πολιτικό κόμμα έφτασε

να θεωρείται αυτό, μέσω του οποίου

επιλέγονται οι διεκδικητές δημοσίων

θέσεων»!

Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα της εν-

δοκομματικής ανταγωνιστικότητας; Η

μείωση της ανταγωνιστικής ικανότητας

έναντι των αντίπαλων κομμάτων, που

ισοδυναμεί με αποδυνάμωση της δυνα-

τότητας κατάκτησης ή διατήρησης της

διακυβέρνησης και επομένως μείωσης

των βουλευτικών τους εδρών και άρα

εις βάρος των ίδιων των διαγκωνιζομέ-

νων βουλευτών (κάποιοι δεν θα εκλε-

γούν) κι αν αυτό, λιγότερο μας ενδια-

φέρει, μας καίει ο αντίκτυπος που συ-

νεπιφέρει στην παραγωγή εθνικού και

κοινωνικού έργου. Ενός υποτονικού,

ανύπαρκτου και επιζήμιου ακόμη κυβερ-

νητικού έργου, που εξασθενεί τη δύνα-

μη της χώρας, που μειώνει το διεθνές

κύρος της, που αυξάνει το δημόσιο χρέ-

ος και την καθιστά όμηρο και χρέους

υποτελή στους δανειστές της, που υπο-

βαθμίζει την ποιότητα ζωής και αξιο-

πρέπειας των κατοίκων αυτής της χώ-

ρας, που αποδομεί τις εργασιακές σχέ-

σεις και δημιουργεί ανασφάλεια, που

πλήττει βάναυσα το ουσιαστικό περιε-

χόμενο της δημοκρατίας και την κοινω-

νική συνοχή.

––––––––––––––––––

* «Πάρθια βέλη»: Οι Πάρθοι ιππείς ανέπτυσ-

σαν την τακτική να υποχωρούν προς στιγμήν

καταδιωκόμενοι από τους εχθρούς τους και

αιφνιδιαστικά αντιστρέφοντας την πορεία

τους, επιτίθοντο με βέλη κατά των διωκτών

τους. Η έκφραση χρησιμοποιείται για αιφνί-

δια και ύπουλη προσβολή, για υπαινιγμό.

** Γκουέρνικα: Γνωστό έργο του Πικάσο που

αποδίδει το βομβαρδισμό και τη μάχη στην

πόλη αυτή κατά τον εμφύλιο ισπανικό πόλε-

μο.

Μυστήριο παραμένει ο θάνα-

τος του 20χρονου που βρέθη-

κε την Κυριακή 8/2 σε χωμα-

τερή στο Κορωπί.

Το πτώμα βρέθηκε φρικτά πα-

ραμορφωμένο κι ο ιατροδικα-

στής δεν κατάφερε να απο-

φανθεί για το ποια ήταν η

ακριβής αιτία του θανάτου

του αλλά προσδιόρισε την

ώρα του θανάτου η οποία

υπολογίζεται να είναι 35

ώρες πριν την ανεύρεση του

νεκρού. 

Ο λόγος γίνεται για τον Πα-

ναγιώτη Ζωίτσα, κάτοικο Κο-

ρωπίου, και η ιστορία ξεκινάει

το βράδυ της περασμένης Πέ-

μπτης (5/2). Βγήκε απ’ το σπί-

τι του να βρει κάποιον φίλο

του και δεν ξαναγύρισε. Σε

επικοινωνία που είχε η μητέ-

ρα του μαζί του της είπε ότι

δεν θα αργούσε. Όταν μετά

από 1ώρα δεν είχε ακόμα επι-

στρέψει η μητέρα του ξανα-

τηλεφώνησε και το κινητό

απάντησε αυτή τη φορά μια

άγνωστη αντρική φωνή που

απαίτησε 35.000 ευρώ ως λύ-

τρα για τον γιο της. 

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας

αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη

την εκδοχή της απαγωγής για

λύτρα και αυτό γιατί όλοι

γνώριζαν πως δεν υπήρχαν

χρήματα, αφού ο πατέρας εί-

ναι άνεργος οικοδόμος και με

οικονομικά προβλήματα. Οι

έρευνες στρέφονται κυρίως

σε κυκλώματα που ενδεχομέ-

νως να είχε μπλέξει ο νεα-

ρός.

Εντύπωση έχει κάνει η κατά-

σταση που βρέθηκε το πτώμα

αφού ήταν χειροπόδαρα δε-

μένο, με πολλαπλά τραύματα

σε όλο του το σώμα και το

πρόσωπό του κατασπαραγμέ-

νο από τρωκτικά και άλλα

ζώα. Η αστυνομία δεν απο-

κλείει ο άτυχος 20χρονος να

βασανίστηκε πριν αφήσει την

τελευταία του πνοή. 

Η υπόθεση ερευνάται. 

Άγρια δολοφονία στο Κορωπί

Κόμματα και μαχαιρώματα
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Ο ταχυδρόμος 

δεν πέρασε…

Δεχόμαστε καθημερινά σωρεία καταγγε-

λιών από αναγνώστες, για καθυστέρηση

πέραν του μήνα, αλληλογραφίας, με απο-

τέλεσμα να παίρνουν εκπρόθεσμα λογα-

ριασμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ. και να

επιβαρύνονται οικονομικά.

Τα παράπονα έρχονται

κυρίως από περιοχές

Κορωπίου, Μαρκοπού-

λου, Καλυβίων κλπ.

Ετσι λοιπόν, επισκε-

φθήκαμε το κατάστημα

διαλογής του Κορωπί-

ου, που εξυπηρετεί αυ-

τές τις περιοχές.

Εκεί, μας ενημέρωσε η κυρία Φακιώλη πο-

λύ ευγενικά, ότι οι καθυστερήσεις οφείλο-

νται στην έλλειψη προσωπικού, ότι οι πε-

ριοχές που καλύπτουν είναι μεγάλες με

δυσκολίες στα οικιστικά τμήματα.

Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και γι’

αυτό καθυστερούν. Επίσης με Υπουργική

απόφαση περιμένουν από το Καλοκαίρι

του 2008 την τοποθέτηση υπαίθριων γραμ-

ματοθυρίδων.

Πήραμε τις πληροφορίες, δεν λύσαμε το

πρόβλημα.

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν

ετεροχρονισμένα ή και καθόλου την αλλη-

λογραφία τους.

Και οι προσλήψεις γίνονται με 8μηνες

συμβάσεις. Ο νέος λοιπόν ταχυδρομικός

διανομέας, έως ότου μάθει την διαδρομή

του φτάνει η ώρα να φύγει και πάλι απ’ την

αρχή. Ετσι εξηγούνται φαινόμενα να επι-

στρέφει αλληλογραφία, ενώ ο παραλή-

πτης παραμένει στη διεύθυνση (έχουμε

παραδείγματα). Στείλαμε φάκελο στο

Μ.Ε.Κ. Παιανίας και επέστρεψε ως άγνω-

στο!

Στείλαμε στο κέντρο, Καρ. Σερβίας, και

επέστρεψε ως άγνωστος. Τηλεφωνήσαμε

στην επιχείρηση και ο υπεύθυνος δεν μας

πίστευε. Αναγκαστήκαμε να του στείλου-

με το φάκελο για να πεισθεί.

Αυτούς λοιπόν τους πολίτες που ταλαιπω-

ρούνται ποιος θα τους σεβαστεί και ποιος

θα τους αποζημιώσει;

Κάποτε ο ταχυδρόμος, πρόσφερε κοινωνι-

κή υπηρεσία. Τώρα τα ξεχάσαμε όλα.

Και η απορία μου παραμένει: Ιδιωτικοποιή-

θηκαν τα ΕΛΤΑ; Και αν ναι, πώς περιμέ-

νουν την κρατική μηχανή για προσωπικό

και γραμματοθυρίδες;

Ρένα Αλεξούδη

Υ.Γ.: Μετά το σημείωμά μας, για την ανύ-

παρκτη καθαριότητα στο ένα τμήμα του

Μετρό στο Κορωπί, είδαμε ότι άλλαξε η

κατάσταση. Μπράβο.

Συνέχεια από τη σελ.1

καμία περίπτωση ο απανταχού Ελληνισμός

δεν θα δεχθεί τα περί δήθεν «Μακεδονικής»

γλώσσας και εθνικότητας. Ο Μ. Νίμιτζ προ-

σπάθησε να υποβιβάσει τη σημασία του γε-

γονότος λέγοντας ότι πρόκειται απλώς για

έναν επιθετικό προσδιορισμό για χρήση στα

Ηνωμένα Έθνη. Η Ν. Γκατζούλη τον προβλη-

μάτισε όταν του επεσήμανε τις συνέπειες

που θα είχε η παρουσία «Μακεδονικού»

Στρατού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στη Θεσσα-

λονίκη».

Η πρόεδρος τέλος της Παμμακεδονικής

«επέδωσε στον Μ. Νίμιτς σχετικό υπόμνημα

και έθεσε υπόψιν συγκεκριμένα εγχειρήματα

Σκοπιανών αλλά και Αμερικανών καθηγητών

διαστρέβλωσης της Μακεδονικής ιστορίας.

Επίσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για

την Γκέυ Μακ Ντούγκαλ η οποία κατ’ εντολή

του Ο.Η.Ε. βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα

για να διερευνήσει καταγγελίες για καταπά-

τηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των μει-

ονοτήτων που τάχα διαβιούν ιδιαίτερα στο

χώρο της Μακεδονίας και Θράκης». 

Ο πρόεδρος του Σ.Α.Ε. αφού δήλωσε ότι στη-

ρίζει τις θέσεις της Παμμακεδονικής, καθώς

εκφράζει την ελληνοαμερικάνικη κοινότητα

στο σύνολό της, συμπλήρωσε: «Η Παμμακε-

δονική Ένωση Η.Π.Α. έχει κάνει εξαιρετική

εργασία στις Η.Π.Α. αναφορικά με την αντι-

μετώπιση της Σκοπιανής προπαγάνδας και

πάντοτε σε συνεργασία με την Ελληνική πρε-

σβεία της Ουάσινγκτον προωθεί τις Ελληνι-

κές θέσεις, προσφέροντας πολύτιμες υπηρε-

σίες στον Ελληνισμό». 

12 Φεβρουαρίου Επανέναρξη συνομιλιών

Δήλωση STETINIUS και το 

υπόμνημα της Παμμακεδονικής

Ενόψει της επανέναρξης των συνομιλιών

μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων την 12η Φε-

βρουαρίου πρέπει να υπομνησθεί στη νέα

Κυβέρνηση των Η.Π.Α. η αμερικανική θέση

αμέσως μετά τη γέννηση του ομόσπονδου

κρατιδίου των Σκοπίων εντός του κόλπου

της πρ. Γιουγκοσλαβίας του Τίτο. Ο τότε

Υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Ed.

Stetinius,  με την 868014/1944 εγκύκλιό

του δήλωσε: 

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οποια-
δήποτε αναφορά σε «Μακεδονικό Έθνος»,
«Μακεδονική Πατρώα γη» ή «Μακεδονική
Εθνική Συνείδηση» είναι αδικαιολόγητη,
δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή πολιτική
πραγματικότητα, ενώ διαφαίνεται, στην
παρούσα αναβίωσή της, πιθανός μανδύας
για επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελ-
λάδας».

Και προειδοποιούσε ότι η κυβέρνηση Ρού-

σβελτ των ΗΠΑ είναι έτοιμη να λάβει τα

«αναγκαία μέτρα» υπέρ της Ελλάδας. 

Τι άλλαξε αλήθεια από τότε; Μόνο το καθε-

στώς, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η

αποθράσυνση των Σκοπίων με νέες απαιτή-

σεις, για «μακεδονική» γλώσσα κλπ και η

έκταση της κλοπής και της πλαστογράφησης

της ιστορικής πραγματικότητας. 

Τα ιστορικά ντοκουμέντα και η ιστορία η ίδια

δεν είναι «ιστορίες». Είναι τα πιστοποιητικά

γέννεσης, ανάπτυξης, πολιτισμικής προσφο-

ράς, δράσης και υπόστασης ενός έθνους. Χω-

ρίς την «ιστορία» της Διακήρυξης της Ανε-

ξαρτησίας των ΗΠΑ, απλά, ΔΕΝ θα υπήρχαν

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χωρίς τα θε-

μέλια και τη δομή της ιστορίας δεν θα υπήρχε

το εποικοδόμημα του «σήμερα». Θα αμφισβη-

τούνταν τα πάντα. Τα πάντα θα ήταν ρευστά

και έωλα. 

Αλλά και το υπόμνημα της Παμμακεδονικής

Ένωσης ΗΠΑ προς τον Νίμιτζ – παρεμφερές

είχε δοθεί και στον Ομπάμα προεκλογικά –

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη και από

την Ελληνική κυβέρνηση. 

Στο υπόμνημα μεταξύ άλλων, τονίζεται:

«Εκφάζουμε τη δυσαρέσκειά μας για τη νέα
έκθεση του «International Crisis Group”
(ICG), με έδρα τις Βρυξέλες, στο θέμα της
διαφωνίας Αθηνών και Σκοπίων για την ονο-
μασία της π.Γ.Δ.Μ. και το οποίο καταλήγει
προτείνοντας την ονομασία «Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας» ως το καταλληλό-
τερο όνομα για διεθνή χρήση», […] «Η ονο-
μασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδο-
νίας» δίνει την εντύπωση ενός διαιρεμένου
κράτους, το οποίο θα πρέπει να ξαναενωθεί
στο μέλλον». Και καταλήγει: «Κάθε προσπά-

θεια, ανεξαρτήτως από το που προέρχεται,

να χαρισθεί η «Μακεδονική» εθνότητα και

γλώσσα στους κατοίκους της π.Γ.Δ.Μ. απορ-

ρίπτεται από όλους τους Έλληνες» όπως και

το Σ.Α.Ε. στο σύνολό του.

Κώστας Βενετσάνος

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ για το «Μακεδονικό» και επιφύλαξη 

εν’ όψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων

Αχαλίνωτη προπαγάνδα των Σκοπίων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1. Εάν τα δενδρύλια είναι σε πλαστικές

σακούλες αφαιρούμε το πλαστικό και

προσέχομα να μη σπάσει η μπάλα με το

χώμα και τις ρίζες του φυτού.

2. Τοποθετούμε το δεντράκι στη λακούβα

που θα το φυτέψουμε.

3. Προσθέτουμε ή αφαιρούμε χώμα κάτω

από το δεντράκι, έτσι ώστε η μπάλα να μη

βγαίνει ψηλότερα από την επιφάνεια του

εδάφους. (Οπως φαίνεται στο σχήμα)

4. Γεμίζουμε τη λακούβα με χώμα μέχρι

τη μέση και βάζουμε πάσαλο για να στη-

ρίξουμε το δεντράκι (αν χρειάζεται).

5. Πατάμε με τα πόδια μας το χώμα γύρω

- γύρω από το δεντράκι για να συμπιεστεί

το έδαφος.

6. Διαμορφώνουμε το χώμα γύρω από το

δεντράκι σε μια λεκάνη που έχει σχήμα

χωνιού, ώστε το νερό να συγκεντρώνεται

στις ρίζες του.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙ-

ΚΟΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

Αφετηρία και η πλατεία Βούλας

Ο Σύλλογος “Πολιτεία” ενημερώνει ότι

το μέλος της Σπύρος Γκίνης, ιδιοκτήτης

της εταιρίας Ginis Vacances, διαθέτει

πούλμαν για τη δωρεάν μεταφορά

όσων επιθυμούν να μεταβούν από τη

Βούλα στον τόπο δεντροφύτευσης.

Αναχώρηση την Κυριακή 9.45 μπροστά

από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

στην πλατεία της Βούλας.

Οδηγίες για τη δεντροφύτευση ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

& ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Άλλη μια χρονιά χωρίς φωτιές, με δε-

ντροφυτεύσεις και με επιτυχίες στον το-

μέα της προστασίας του περιβάλλοντος

πέρασε για τον Δήμο Βάρης.

Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έγιναν

φρουροί του πράσινου και βοήθησαν να

πραγματοποιηθούν όλα αυτά και γι’ αυ-

τό τους αξίζουν συγχαρητήρια είπε η

Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου.

Έτσι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις

19:30 στο Δημοτικό θέατρο (οδός Αττί-

δος 7), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

προς τιμήν όλων εκείνων που διέθεσαν

λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για

ένα τόσο σημαντικό έργο. Παράλληλα

θα γίνει και η παράδοση – παραλαβή του

πυροσβεστικού, το οποίο μας δώρισε η

Υ.Π.Α., έτσι ώστε αν έχουμε επάρκεια

πυροσβεστικών μέσων. 

Θα επιβραβευτούν και οι καλύτερες εκ-

θέσεις των μαθητών των Δημοτικών

σχολείων που αφορούν το περιβάλλον

και που έλαβαν μέρος στην δενδροφύ-

τευση. 
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2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ

στη Βάρη
Στα πλαίσια της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων για τους κατοίκους και Δημότες του τόπου, το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης πραγματοποιεί το 2ο Φε-

στιβάλ Χορωδιών, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ.

στο Δημοτικό Θέατρο. Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν οι

χορωδίες της Βάρης, του Ελληνικού, του Περάματος, της

Βούλας και της Κηφισιάς ερμηνεύοντας γνωστά έργα ξέ-

νων και Ελλήνων συνθετών. 

Μια σημαντική πρωτοβουλία της Ποδηλατικής Ένωσης

Παλαιμάχων Αθλητών (ΠΕΠΑ)

Η Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών (ΠΕΠΑ)

και η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής

(ΕΝ.Ο.Α.Α.) διοργανώνουν τον 1ο Ποδηλατικό Γύρο Οι-

νοποιείων Αττικής την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Την ιδέα “έριξε” ο Θ. Νικολετόπουλος θέλοντας να

συνδυάσει το ενδιαφέρον για την ποδηλασία και το

κρασί.

Η ΕΝ.Ο.Α.Α. υποστηρίζει ένθερμα αυτή τη διοργάνωση

επιθυμώντας από την πλευρά της οι ποδηλάτες και το

κοινό να γνωρίσουν καλύτερα το Αττικό Αμπέλι. Για το

λόγο αυτό, 4 οινοποιεία θα έχουν τις πόρτες τους ανοι-

χτές προκειμένου οι ποδηλάτες να σταθμεύσουν και να

ξεναγηθούν σ’ αυτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής

τους. 

Η αφετηρία και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθούν

στο Οινοποιείο του Χ. Αναγνώστου, Αδριανού 69, Κο-

ρωπί. H έναρξη του Ποδηλατικού Γύρου θα ξεκινήσει

γύρω στις 10:00 π.μ. Οι ποδηλάτες θα διανύσουν μια

κυκλική πορεία 50 χιλιομέτρων με ενδιάμεσους σταθ-

μούς το Οινοποιείο του κ. Β. Παναγιώτου, Μιχ. Δρίτσα

6, Μαρκόπουλο, το Οινοποιείο του κ. Β. Παπαγιαννά-

κου, Β. Παπαγιαννάκου 2, Μαρκόπουλο, το Οινοποιείο

του κ. Α. Μεγαπάνου, 1ο χλμ Λεωφ. Πικερμίου-Σπάτων,

Πικέρμι και θα τερματίσουν στο Οινοποιείο του  Χ. Ανα-

γνώστου στο Κορωπί. Σε κάθε Οινοποιείο έχει προ-

γραμματιστεί ξενάγηση, γευσιγνωσία και κέρασμα

προκειμένου οι ποδηλάτες και οι φίλοι τους να μυη-

θούν στον κόσμο του Αττικού Αμπελιού και να γνωρί-

σουν τα μυστικά παραγωγής του. 

Μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει γεύμα στο Οινοποι-

είο του Προέδρου της ΕΝ.Ο.Α.Α Χ. Αναγνώστου, ευγενική

προσφορά του ίδιου. Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί μετά

τη 1:30 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 4μ.μ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να συνδυαστεί η ποδη-

λασία με τον Οίνο και την Οινογνωσία με όραμα ο 1ος

Ποδηλατικός Γύρος Οινοποιείων Αττικής να γίνει θε-

σμός τα επόμενα χρόνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με τον

Θ. Νικολετόπουλο – Διοργανωτή του Ποδηλατικού Γύ-

ρου -  στο τηλ: 6976.556.525 ή επισκεφθείτε τις ιστο-

σελίδες www.pepa.gr ή στο www.cyclingforwine.gr. 

1ος Ποδηλατικός γύρος Οινοποιείων Αττικής

Ο Δήμος Γέρακα με την ουσιαστική  συμμετοχή και υπο-

στήριξη πολλών Φορέων της περιοχής παρουσιάζει ένα

ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Ένα γιορτινό ξεφάντωμα,  όπου μικροί και μεγάλοι φο-

ρούν το καλύτερο χαμόγελό τους και αφήνουν πίσω τις

έννοιες της καθημερινότητας.  Το πρόγραμμα ξεκινάει την 

Τσικνοπέμπτη,19 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00 

Κεντρική Πλατεία του Δήμου Γέρακα (Πλ. Μακεδονίας). 

Αναβιώνοντας το έθιμο, μεταμορφώνουν την πόλη και

στήνουν Αποκριάτικο Γλέντι. Σουβλάκια στα κάρβουνα,

άφθονο κρασί, “Λαϊκοί Αρμενιστες” Ζωντανή Μουσι-

κή, χοροί και καλή διάθεση.

Κυριακή των Αποκριών 22 Φεβρουαρίου, 

αφιερώνουν ένα διασκε-

δαστικό πρόγραμμα για μι-

κρούς και μεγάλους όπου

γονείς και παιδιά θα έχουν

την ευκαιρία να  περάσουν

όμορφες αποκριάτικες

στιγμές.     

15.30 – ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ με Karaoke, Ζογκλέρ, Ξυλο-

πόδαρους. Καρναβαλιστές ψυχαγωγούν τα παιδιά. Πολύ

μουσική και χορός. Εργαστήρια μάσκας και καπέλων, face

painting. Κυνήγι Θησαυρού.

(Γηπέδου Μπάσκετ- Πλατεία Μακεδονίας)

18.00 – Αυτοσχέδια Παρέλαση «Γύρος της πλατείας» με

τη συμμέτοχη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου

Γέρακα και τους Τοπικούς Φορείς (Πλ. Μακεδονίας)

18.30 – FUEGO DE CUBA – Latin Συγκρότημα

Λάτιν ρυθμοί και χορός (Πλ. Μακεδονίας)

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 12.00

ΚΟΥΛΟΥΜΑ: Παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια με την

Ορχήστρα  “DELAPARO”, Χορός, λαγάνες, ελιές, χαλβάς,

φασολάδα και κρασί για όλους. 

Φουσκωτά Παιχνίδια. (Παρκινγκ – Κολυμβητηρίου)

ΚΟΒΟΥΝ ΠΙΤΕΣ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα κόβει η δημοτική κίνηση “Ανα-

γέννηση” Κορωπίου την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11

το πρωί, στην αίθουσα του Επιμορφωτικού Συλλόγου (Πιν-

δάρου 4 Κορωπί).

Σύλλογος Κρητών Μεσογείων

“Ο Ψηλορείτης”
Ετήσιο χορό και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας οργανώνει

ο σύλλογος για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην ταβέρ-

να Ρούμελη (4οχλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου). 

Πληροφορίες  τηλ. 210 6626162 (8.30 - 10.30 & 17.00 -

21.30) και κ. Μιχάλη Σαφή 6972 791825.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

Το Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο  του Δήμου Μαρα-

θώνα  διοργανώνει παιδική αποκριάτικη γιορτή την Κυ-

ριακή 22 Φεβρουαρίου ώρα 4μ.μ. στο κλειστό Γυμνα-

στήριο Γυμνασίου – Λυκείου.

• Τους μικρούς φίλους θα υποδεχθούν μεγαλοφιγούρες του

Ντίσνεϊ που θα μοιράζουν γλυκές λιχουδιές.

• Συντριβάνι  σοκολάτας θα μας γεμίσει  απόλαυση.

• Δύο «πολύχρωμες πεταλούδες» θα μεταμορφώνουν τους

μικρούς μας φίλους.

• Στο εργαστήριο του «βασιλιά καρνάβαλου» τα παιδιά θα

δημιουργήσουν αποκριάτικες μάσκες, κοσμήματα, καπέλα.

• Δύο αρλεκίνοι θα διασκεδάσουν τα παιδιά: παιχνίδια, δια-

γωνισμοί χορού, παιδικό καραόκε, διαγωνισμοί καλύτερης

και πρωτότυπης στολής.

• Ο βοηθός του Χάρυ Πότερ θα μας μάθει μαγικά κόλπα.

•Με το παραδοσιακό γαϊτανάκι, τον ξυλοπόδαρο και το τρε-

νάκι της χαράς το κέφι θ’ απογειωθεί.

Παιδική αποκριάτικη γιορτή στο Μαραθώνα
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Στα πλαίσια εορτασμού της “Ημέρας της Αγάπης” 14 Φε-

βρουαρίου θεσμοθετημένη από τα Ηνωμένα Έθνη θα πραγ-

ματοποιηθεί τη Δευτέρα  16 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Γε-

ωργίου Κασσιμάτη στο ΟΑΚΑ για τέταρτη χρονιά η διοργά-

νωση αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης που απευθύνεται σε

παιδιά με αναπηρία του Νομού Αττικής.

Η εκδήλωση αυτή έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ΒΟΥΛΗΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

9.30 - Προσέλευση μαθητών, γονέων, καθηγητών 

10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί 

10.30 – 12.30 - Μουσικό πρόγραμμα  - νεανικό μουσικό σχήμα ”Άκου
να δεις” αποτελούμενο κυρίως από καλλιτέχνες με αναπηρία  

• Μουσικό Γυμνάσιο της Αττικής

Πληροφορίες: τηλ. 210  3304450-1, 6937 056511, 6981 034522

“Ημέρα της Αγάπης” 
ΟΑΚΑ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλας” προσκαλεί τα

μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22

Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

(Πλαπούτα). Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.

Εκθεση Οικονομικού Απολογισμού

Εκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

Προτάσεις και Εκλογές.

Παράλληλα θα κοπεί η παραδοσιακή βασιλόπιτα.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Ο Σύλλογος καλεί σε γλέντι την Πέμπτη 26 Φεβρουαρί-

ου μετά τις 8μ.μ. στο “Μικρό Μαγαζί” (Φοίβης 17 Γλυ-

φάδα). 

Για προσκλήσεις τηλεφωνήστε: Γωγώ Βικελή 210

8990.147 & Εφη Γαβριλάκη 210 8951.632 & 6937730962

100 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας  θα πραγματοποιήσει την 9η

Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ στα Αστέρια

Γλυφάδας συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ελ-

ληνικής Οπερέτας.

Συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Γλυφά-

δας και Καλλιτέχνες από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τις ωραιότερες ελληνι-

κές οπερέτες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Κερατέας οργανώνει την παρουσίαση του βι-

βλίου “Ο ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου

Κερατέας” του π. Τιμόθεου Γ. Αγγελή, που θα γίνει την

Παρασκευή 20

Φεβρουαρίου στις

7.30μ.μ.

Το βιβλίο είναι έκ-

δοση του Μητρο-

πολιτικού Ναού

Αγ. Δημητρίου με

τη χορηγία της Ι.

Μητρόπολης Με-

σογαίας και Λαυ-

ρεωτικής της Νο-

μαρχίας Ανατ. Ατ-

τικής και του Δή-

μου Κερατέας.

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

«Παράδεισος στη Δύση»

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας 

του Κώστα Γαβρά

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ώρα 9.00

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Τέσσερις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του «Ζ», τον Φεβρουάριο

του 1969, ο Κώστας Γαβράς επιστρέφει στην Ελλάδα για να γυ-

ρίσει στην πατρίδα του, το πρώτο του φιλμ. Η επίσημη πρεμιέρα

της νέας του πολυαναμενόμενης ταινίας «Παράδεισος στη Δύ-

ση», θα δοθεί στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη τη Δευτέρα 16

Φεβρουαρίου (ώρα 21:00), δηλαδή τρεις ημέρες πριν την «έξο-

δό» της στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. 

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Παράδεισος στη Δύση» θα

παραστούν, ο Κώστας Γαβράς, η σύζυγος του και παραγωγός Μι-

σέλ Ρέι-Γαβράς, ο Ιταλός πρωταγωνιστής της ταινίας Ρικάρντο

Σκαμάρτσιο, οι Ελληνες ηθοποιοί Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Οδυσ-

σέας Παπασπηλιόπουλος, Αννυ Λούλου, Κωνσταντίνος Μαρ-

κουλάκης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδη, Αρτο Απαρτιάν, Τάσος

Κωστής, και όλοι οι παραγωγοί και συμπαραγωγοί της ταινίας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία από

τα θεωρεία της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη. Η προπώληση των

εισιτηρίων άρχισε και η τιμή τους είναι 12€.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης καταφεύγει και πάλι στην 7η Τέχνη για

να αποδώσει τον δικό του φόρο τιμής στη μετανάστευση, ένα θέμα που

τον αγγίζει ιδιαίτερα, καθώς βρέθηκε κι ο ίδιος ξενιτεμένος στο Παρίσι το

1956: «Θεωρώ ότι είμαι κι εγώ όπως τόσα εκατομμύρια μετανάστες», εξο-

μολογείται ο Κώστας Γαβράς στον Γάλλο δημοσιογράφο Ολιβιέ Ραβανελ-

λό. «Δεν έγιναν όλοι σκηνοθέτες, και με τέτοια επιτυχία την οποία εξακο-

λουθώ να βρίσκω αναπάντεχη! [...] Τρέφω βαθύ σεβασμό προς τον άνθρω-

πο που μεταναστεύει. Το να εγκαταλείπεις τη χώρα σου, το να πηγαίνεις

προς το άγνωστο, συνιστούν μία τρομερή δοκιμασία. Είναι αναγκαίο να

διαθέτεις ψυχική και σωματική αντοχή απέναντι σε όλες τις πιθανές τα-

λαιπωρίες. Χρειάζεται οξεία αντίληψη, αντίληψη της ζωής. Είναι αναγκαίο

επίσης ένα είδος ταλέντου στο να τα βγάζει κανείς πέρα αλλά και ικανό-

τητα κατανόησης και προσαρμογής. [...] [Η ταινία αυτή] δεν είναι μία αυ-

τοβιογραφία. Εντούτοις, άντλησα από μέσα μου καθώς και από τις εμπει-

ρίες μου τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόσωπο του Ηλία. Χωρίς αμφιβο-

λία είναι η πιο προσωπική μου ταινία». Ένα προσωπικό φιλμ διάρκειας 110

λεπτών –ένας έγχρωμος συνδυασμός τρυφερότητας και σκληρότητας, χι-

ούμορ και βίας–, το οποίο ο διάσημος κινηματογραφιστής αποφάσισε να

γυρίσει 50 χρόνια μετά τη δική του μικρή «Οδύσσεια» προς τη Γαλλία,

αφού πλέον ήταν σε θέση να καταγράψει την περιπέτεια της μετανάστευ-

σης με ακρίβεια, παίρνοντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες αποστάσεις από

τα βιώματά του.     

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

Jules Massenet: Θαΐς

Όπερα σε τρεις πράξεις και επτά σκηνές

7,8,10,13,14,15 Μαρτίου

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Μια από τις πιο ιδιαίτερες όπερες του Ζυλ Μασνέ, γραμμένη για με-

γάλες φωνές, την Θαϊδα, παρουσιάζει στο κοινό του το Μέγαρο Μου-

σικής, σε σκηνοθεσία Αρνώ Μπερνάρ, σκηνικά Νίκου Πετρόπουλου

και με δυο από τις πιο προικισμένες σοπράνο της εποχής μας, την

Μαρλίς Πέτερσεν (7,10,13,15 Μαρτίου) και την Ελίζαμπεθ Φουτράλ

(8,11,14 Μαρτίου) στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ρόλο του Αθαναήλ

μοιράζονται ο βαρύτονος Άντονυ Μάικλς-Μουρ και ο   Τζωρτζ Μό-

ουζλυ, ο Αντώνης Κορωναίος ερμηνεύει τον Νικία, ο Χριστόφορος

Σταμπόγλης είναι ο  Παλαίμων και η  Αλεξάνδρα Παπατζιάκου η

Ηγουμένη Αλμπίνα. Τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή της Κάρλα

Ρικότι και οι φωτισμοί του Βινίτσιο Κέλι.

Η ιστορία της όπερας βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Ανατόλ

Φρανς. Όταν ο Λουί Γκαλέ αποφάσισε να γράψει το λιμπρέτο από την πρό-

ζα του Φρανς επιχείρησε κάτι που δεν είχε προηγούμενο και το ονόμασε

poesie melique, ένα είδος ρυθμικής πρόζας ή ποίησης χωρίς μέτρο και ρυθ-

μό, που ταίριαζε ευχάριστα με τις μουσικές φράσεις του Μασνέ. Την επο-

χή εκείνη δεν ακολούθησε κανείς το πείραμά του, αλλά αργότερα στον

20ο αιώνα οι λιμπρετίστες δοκίμασαν παρόμοιες ιδέες, με επιτυχία.
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Διάβασα σε τοπική εφημερίδα (με τις «ειδήσεις»

της τηλεόρασης δεν ασχολούμαι) την πρόσκλη-

ση του υπουργού Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλου

για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διάλογο

για την παιδεία. Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα

του κ. υπουργού, επειδή στα δεκατρία χρόνια

που υπηρετώ το δημόσιο σχολείο ήμουν σε πολ-

λά Λύκεια, θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις.

1. Να αντικατασταθούν μαθήματα που με τον

τρόπο που γίνονται δεν προσφέρουν τίποτα

στους μαθητές. Παραδείγματος χάρη, η Αισθητι-

κή Αγωγή (απλά έχει ωραίο όνομα) που είναι και

δίωρο μάθημα στην Α΄ Λυκείου, δεν προσφέρει

τίποτα ουσιαστικό στους μαθητές και χάνονται

άδικα τόσες διδακτικές ώρες. Η Τεχνολογία δίω-

ρο κι’ αυτή της Α΄ Λυκείου είναι συζητήσιμο τι

προσφέρει, κι άλλα μαθήματα. Και να σκεφθεί

κανείς ότι για να μπουν αυτά βγήκε η Γεωλογία

και άλλα πολύ πιο ενδιαφέροντα μαθήματα. 

2.  Στο Γενικό Λύκειο να καταργηθούν οι κα-

τευθύνσεις. Μια από τις αιτίες που αχρήστεψαν

το Λύκειο είναι ότι οι μαθητές έχουν την νοο-

τροπία να διαβάζουν μόνο τα μαθήματα της κα-

τεύθυνσής τους, αδιαφορώντας για τα άλλα μα-

θήματα. Μάταια προσπαθούσαμε να τους πεί-

σουμε ότι το Λύκειο είναι σχολείο γενικής μόρ-

φωσης. Γι’ αυτό να καταργηθούν οι κατευθύν-

σεις για να μην ξεχωρίζουν οι μαθητές και για να

τα διαβάζουν όλα το ίδιο και να πετύχουν έτσι

ένα καλό επίπεδο γενικής μόρφωσης που είναι

και ο σκοπός του Λυκείου. 

3.  Οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν σε καλό

βαθμό τα βασικά μαθήματα, Θρησκευτικά, Αρ-

χαία, Νέα, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία,

Βιολογία. Με την ευκαιρία των αλλαγών στο Λύ-

κειο πρέπει να φροντίσουμε η ύλη των μαθημά-

των να είναι ενδιαφέρουσα και μοντέρνα και τα

βιβλία να είναι όσο γίνεται ελκυστικά και διδα-

κτικά. Για παράδειγμα η ύλη της Χημείας στη Β΄

Λυκείου φαίνεται βαρετή στους μαθητές. Όταν

το μάθημα έγινε από μονόωρο δίωρο, δε φρο-

ντίσαμε να αναβαθμίσουμε και την ύλη του μα-

θήματος. Τα βιβλία Φυσικής Α΄ και Β΄ Λυκείου

δεν είναι τόσο ελκυστικά και διδακτικά όσο θα

έπρεπε.  

4.  Να καταργηθεί η πενθήμερη εκδρομή της Γ΄

Λυκείου. Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν προ-

σφέρει τίποτε αυτή η εκδρομή, ότι δεν έχει μορ-

φωτικό σκοπό όπως θα έπρεπε και είναι κάθε

χρόνο μια ταλαιπωρία για τους καθηγητές που

πιέζονται να συνοδεύσουν και για τους γονείς

που πιέζονται από τα παιδιά τους. Οι καιροί άλ-

λαξαν, οι μαθητές μπορούν να πάνε και μόνοι

τους εκδρομές όπου θέλουν. Δεν υπάρχει λόγος

να αναλαμβάνει τόσο μεγάλη ευθύνη το σχο-

λείο.

5.  Στις 20 Μαΐου σταματούν τα μαθήματα και

αρχίζουν οι εξετάσεις που διαρκούν μέχρι τις 18

Ιουνίου. Το διάστημα είναι πολύ μεγάλο και βα-

ριούνται οι μαθητές με αποτέλεσμα να διαβά-

ζουν 2-3 ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες ώρες

να σκοτώνουν τον καιρό τους. Γι’ αυτό προτείνω

να έχουμε εξετάσεις 1 μέχρι 15 Φεβρουαρίου

και 1 μέχρι 15 Ιουνίου. Η μία υποχρεωτική ωριαία

γραπτή δοκιμασία σε κάθε μάθημα που έχουμε

τώρα στο 1ο τετράμηνο, με κανένα τρόπο δεν

μπορεί να φτάσει την αξία μιας κανονικής εξε-

ταστικής του Φεβρουαρίου. Με τον τρόπο αυτό

και πιο καλά θα εμπεδώσουν την διδαχθείσα ύλη

οι μαθητές και δε θα διαλύεται το σχολείο από

τις 20 Μαΐου. 

6.   Ήταν λάθος του υπουργείου που το 1998

κατάργησε τα τρίμηνα που είχαν τα Λύκεια και

τα έκανε τετράμηνα. Με τα τρίμηνα οι γονείς

ενημερωνόντουσαν για την πρόοδο των παιδιών

τους, μια φορά στα μέσα Δεκεμβρίου και μια φο-

ρά στα μέσα Μαρτίου. Ενώ με τα τετράμηνα

ενημερώνονται για μια και μόνη φορά στα μέσα

Φεβρουαρίου και είναι πολύ αργά για να κάνουν

κάτι, γιατί έχει περάσει η περισσότερη χρονιά. 

7.  Πρέπει ο στόχος της μόρφωσης των μαθη-

τών να πετυχαίνεται στο σχολείο και να μη χρει-

άζονται οι μαθητές και φροντιστήριο. Τα χρήμα-

τα που πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μορ-

φωθούν τα παιδιά του είναι πολλά και δεν είναι

σωστό να πληρώνει και άλλα. Για να επιτευχθεί

όμως αυτό πρέπει το μάθημα να γίνεται σε καλό

επίπεδο και παιδαγωγικά όπως πρέπει. Γι’ αυτό

οι σύμβουλοι να βοηθούν τους καθηγητές με ότι

τρόπο μπορούν π.χ. οργανώνοντας υποδειγματι-

κές διδασκαλίες, γιατί η πραγματικότητα είναι

ότι σε αρκετούς καθηγητές οι μαθητές δεν κα-

ταλαβαίνουν τίποτα. 

8. Στα σχολεία χάνονται πολύ εύκολα διδακτι-

κές ώρες, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η σχο-

λική χρονιά για να επιτευχθεί ένα σοβαρό επίπε-

δο γνώσης στα μαθήματα. Δεν αναφέρομαι βέ-

βαια στις καταλήψεις που είναι απαράδεκτες σε

δημοκρατικές χώρες. Παράδειγμα, γιατί τις μέ-

ρες που ψηφίζουν οι καθηγητές να είναι τα σχο-

λεία κλειστά; Αφού όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι

τις μέρες αυτές δουλεύουν κανονικά. Έχει γίνει

παροιμιώδης η έκφραση : «πάλι δεν έχετε σχο-

λείο;».

9.  Η ενδυμασία των μαθητών πολλές φορές

είναι απαράδεκτη για δημόσιο χώρο. Μέχρι το

1981 οι μαθήτριες φορούσαν ποδιές και το

υπουργείο για «προοδευτικούς» λόγους τις κα-

τήργησε. Σε πολλά σχολεία του κόσμου, όπως

στην Κύπρο όχι μόνο οι μαθήτριες αλλά και οι

μαθητές φοράνε στολή. Θα ήταν καλό αν γινό-

ταν και στην Ελλάδα κι ας ωρύονταν οι «προο-

δευτικοί» της τηλεόρασης που δεν έχουν ιδέα

από σχολείο.                                                                

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Καθηγητής Χημικός 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

Παιδεραστία 
Το να βρει κάποιος υλικό παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, είναι σαν να ανοίγει την

πόρτα του σπιτιού του· Τόσο εύκολο. Αλλά το να προσπαθήσει να μπεις στο μυαλό αυτού

που το αποθηκεύει στον υπολογιστή του και το πουλάει, το αγοράζει, το διακινεί ή κάθεται

μπροστά στην οθόνη του τα βράδια και το χαζεύει με την ατμόσφαιρα να κατακλύζεται από

τη διεστραμμένη του αποχαύνωση, είναι άλλο. Είναι σαν να προσπαθεί κανείς να ανοίξει

την πόρτα  ενός χρηματοκιβωτίου με διπλό  συνδυασμό. Είναι τόσο αδύνατα δύσκολο να

κατανοήσεις την διαστροφή που διακατέχει  αυτά τα κτήνη. 

Ο χρήστης του Διαδικτύου που ασχολείται συστηματικά με τη διακίνηση συγκλονιστικά σο-

καριστικών φωτογραφιών, όπως δείχνουν τα στοιχεία αυτών που έχουν κατά καιρούς συλ-

ληφθεί, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους όσοι πιστεύουμε ότι είμαστε κανονικοί. 

Ο παιδεραστής  είναι  δίπλα μας,  είναι καθημερινός έχει μέση ή και  ανώτερη  μόρφωση,

δουλειές, αυτοκίνητα, καφέδες, Ιντερνετ, εκδρομές, παιδιά, σκυλιά και όλα τα υπόλοιπα.

Μόνο που κάπου μέσα στο κεφάλι του, σε  κάποια βρομερή πλευρά του εγκεφάλου του, εί-

ναι καρφωμένη μια έμμονη, άρρωστη ιδέα, μια ψυχαναγκαστική διαστροφή. Μια διαστροφή

που ολοένα και περισσότερο αποκαλύπτεται ότι έχει απλωθεί σαν επιδημία. 

Μεγαλοεπιχειρηματίες, τοπικοί άρχοντες εκλεγμένοι από το λαό, παπάδες της Ορθόδοξης

Εκκλησίας, γιατροί ορκισμένοι  στον  Ιπποκράτη, αλλά και δικηγόροι με τη συνεργασία της

τοπικής εξουσίας, εμπλέκονται σε ένα φρικαλέο κύκλωμα βάναυσης εκμετάλλευσης και

βιασμών ανηλίκων αγοριών και κοριτσιών.  

Κτήνη, με αγγελικό πρόσωπο και πάνω απ' όλα οικογενειάρχες υπεράνω υποψίας, έρχο-

νταν σε παραφύση σεξουαλική επαφή..."με τα ίδια τους τα παιδιά" και έπειτα αντάλλασαν

το οπτικοακουστικό υλικό που τραβούσαν μεταξύ τους.  

Τα ερωτήματα βέβαια για ακόμη μια φορά είναι πολλά... "Εδώ μιλάμε για ανθρωπόμορφα

κτήνη που ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ  τις ορέξεις τους σε πλάσματα αθώα και ανήμπορα, που όχι μόνο

δεν είναι σε θέση να συναινέσουν σε κανενός είδους σεξουαλική συνεύρεση, αλλά δεν εί-

ναι καν έτοιμα να μπουν σε τέτοια διαδικασία! 

Μιλάμε για πλάσματα που σε πολλά επίπεδα τα "σκοτώνουν" αυτά τα κτήνη πριν αρχίσουν να ζουν,

μιλάμε για πλάσματα που αποτελούν το μέλλον μας, που έχουν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ζήσουν, να χαρούν,

να νιώσουν την ανεμελιά της ηλικίας τους και να αναπτυχθούν φυσιολογικά. 

Τέλος, μιλάμε για πλάσματα που η ζωή τους τελειώνει ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ πριν αρχίσει,

από τη βαναυσότητα του ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΥ, που μπροστά στην κάψα να νιώσει  μια ηλίθια και

αρρωστημένη ηδονή, δεν υπολογίζει ούτε την ανθρώπινη ζωή."  

Συμεωνίδου  Λίνα 

Εργοθεραπεύτρια - Λογοπεδικός  

Προτάσεις στο διάλογο για τις

αλλαγές στο Λύκειο 

Επανέρχομαι στο φλέγον ζήτημα του αποχετευ-

τικού της ευρύτερης περιοχής μας.

Αφορμή στάθηκαν οι πληροφορίες, που βλέπουν

το φως της δημοσιότητας για το πολύ σημαντικό

αυτό έργο, που αφορά όλους μας, κατοίκων της

Ανατολικής Αττικής, παραλιακών πόλεων και μη

και όσους εκ των Αθηναίων επιλέγουν τη θά-

λασσά μας για τα μπάνια τους το Καλοκαίρι, που

δεν είναι λίγοι.

Υπάρχει κανείς εκ των ασχολουμένων με τα κοι-

νά, που να θεωρεί ότι αν οδηγηθούν οι αγωγοί

των λυμάτων στη θάλασσά μας, δεν θα μολυν-

θεί;

Κυρίες και Κύριοι της Νομαρχιακής και της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, αιρετοί εκπρόσωποι των πο-

λιτών όλων των κοινωνικών ρευμάτων, μη κάνε-

τε κάτι, το οποίο οι ανυποψίαστοι πολίτες θα το

εισπράξουν και θα σας κυνηγούν καθώς θα μο-

λύνονται, μπαίνοντας στη θάλασσα για να απο-

λαύσουν το μπάνιο τους, τις ζεστές μέρες του

καλοκαιριού.

Εχετε υπ’ όψη σας ότι: Ανήκουμε θαλασσίως

στον Ευβοϊκό Κόλπο, που πολύ εύκολα θα τον

μολύνετε και θα τον καταστρέψετε.

Συνεπώς, πρέπει αμέσως να διακόψετε τις προ-

σπάθειες αυτές, της εύκολης αλλά αναμφισβή-

τητα ζημιογόνου λύσης και να οδηγηθείτε στο

σωστό δρόμο της προώθησης του αγωγού, ή των

αγωγών σε ανοιχτή θάλασσα.

O βασικότερος λόγος που επιλέξαμε να κατοική-

σουμε στο χώρο αυτό, είναι η θάλασσά του, που

έγινε τώρα θάλασσά μας. Εδώ λιθαράκι – λιθα-

ράκι χτίσαμε ή χτίζουμε, δίχως τελειωμό το σπι-

τάκι μας. Καταλάβετε λοιπόν ότι, μας πονάει τα

μέγιστα αυτή σας η λανθασμένη και άκρως προ-

κλητική επιλογή σας. Γι’ αυτό σταματήστε αμέ-

σως, κάθε σας ενέργεια και σκέψη που είναι σε

λάθος κατεύθυνση. Εχουμε ιερή υποχρέωση,

έναντι των παιδιών μας να δημιουργήσουμε το

καλό και όχι να υποθηκεύσουμε το μέλλον τους.

Κυρίες, Κύριοι αναλογιστείτε τις ευθύνες σας

και πράξτε το σωστό, τιμώντας έτσι την εμπι-

στοσύνη των πολιτών που έδειξαν στο πρόσωπό

σας και μη τους προδώσετε.

Πρόταση

Συνεργασθείτε όλοι οι αιρετοί εκπρόσωποι των

πολιτών της περιοχής μας, για να προχωρήσει

συνολικά και όχι μονομερώς ή διμερώς αυτό το

πάρα πολύ σημαντικό έργο της αποχέτευσης.

Να προχωρήσει τάχιστα και σωστά, ώστε να μην

καταστραφεί η θάλασσά μας και εκ των υστέρων

να λέμε: Τι κάναμε;

Σωστά θα προχωρήσει όταν:

Α. Γίνει Γ’ βαθμού ο βιολογικός καθαρισμός

Β’ Το ΚΕΛ ή τα ΚΕΛ να χωροθετηθούν σε τό-

πους, όπου δεν θα επηρεάζουν ή δεν θα επηρε-

άσουν στο μέλλον κατοικημένες περιοχές.

Γ’ Ο αγωγός ή οι αγωγοί να προωθηθούν σε

ανοιχτή θάλασσα.

Προτροπή

Σας προτρέπω να σταματήσετε την αγωνία μας,

με τις λανθασμένες επιλογές σας και μη φτάσε-

τε να την μετατρέψετε σε ακραία αγανάκτηση

και μας ονομάζετε αδικαιολόγητα κακούς, κα-

θώς και την εκδηλώνουμε, ενώ εσείς θα την έχε-

τε προκαλέσει.

Κλείνοντας αυτές τις αράδες που έγραψα, εκ-

φράζοντας τις απόψεις μου, που απέκτησα,

αφουγκράζοντας τους ειδικούς από τη συμμετο-

χή μου σε διάφορες ημερίδες, που πραγματο-

ποιήθηκαν για το πάρα πολύ σοβαρό αυτό ζήτη-

μα, που επιβαρύνει όλο και περισσότερο το φυ-

σικό χερσαίο περιβάλλον και την οικιακή μας οι-

κονομία.

Υ.Γ.: Η γνώση σας – μόρφωσή σας – των ενα-

σχολουμένων με τα κοινά θα πρέπει να αποτυ-

πώνεται στα σωστά έργα και όχι να παραμένει

στα ωραία λόγια.

Χρήστος Μάγκας 

Δημοτης Αρτέμιδας

Αποχέτευση ώρα μηδέν
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Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 210 6030.655, 210 8959.004 

ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φε-

βρουαρίου με θέματα τρέχοντα.

Προσλήψεις για επόπτη υγειονομικής

υπηρεσίας και 30 ακόμη άτομα για πυ-

ρασφάλεια. 

Αρχικά ο Δήμαρχος είχε προτείνει να

προσλάβουν  20 άτομα, αλλά όπως χα-

ρακτηριστικά είπε «έκανα λάθος, δεν
υπολόγισα σωστά, γιατί οι παλιοί ήταν
πιο δραστήριοι και ένας ένας απ’ αυ-
τούς φεύγει».
Βέβαια προ ημερησίας, συνέχισε θα

έλεγα το θέμα, που είχαν συζητήσει -

επίσης προ ημερησίας – στην τελευ-

ταία συνεδρίαση 27/1/09.

Εδώ Κασιδοκωστάν...

Παράταση μίσθωσης του χώρου στάθμευ-

σης ζητάει η επιχείρηση του εστιατορίου

«Λάμπρος» χωρίς όμως να αυξηθεί το μί-

σθωμα.

Ο Δήμαρχος προτείνει αύξηση 10% και να

γίνει δεκτή η παράταση, γιατί τους γνωρί-

ζουν τους επαγγελματίες και δουλεύουν

σωστά. Και οι συμβάσεις έχουν διπλό χα-

ρακτήρα. Και κοινωνικό και λειτουργικό.

Εγινε μία συζήτηση κατά πόσον μπορεί να

δοθεί παράταση σε κοινόχρηστο χώρο. Ο

Δήμαρχος διατείνετο ότι δεν είναι κοινό-

χρηστος αλλά τουριστικών χρήσεων.

Η Μ. Κακογιαννάκου επεσήμανε –και λόγω

επαγγέλματος ως δικηγόρος – ότι αν είναι

κοινόχρηστο δεν μπορεί να δοθεί με παρά-

ταση. Πρέπει να γίνει αναδημοπράτηση.

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος τό-

νισε ότι για να γίνει τουρι-

στικός ο χώρος είναι προϋ-

πόθεση να είναι κοινόχρη-

στος.

Τις διαφωνίες αυτές κάλυψε

ο Δήμαρχος τονίζοντας:

«Εγώ κοιτάω πάντα το συμ-
φέρον της πόλης και έτσι λειτουργώ. Δεν
θα κάτσω να δω τι λέει ο νόμος.
Το Δ.Σ. αποφασίζει ως κυρίαρχο όργανο.
Κακογιαννάκου: Εμείς καλούμαστε να ψη-
φίσουμε βάσει νόμου, όμως.

Γεωργουλόπουλος: Το συμφέρον του Δή-
μου είναι να γίνεται δημοπρασία.

Σκουζής: Καλό είναι να δώσουμε μία παρά-
ταση. Αν μπει άλλος επιχειρηματίας στο
πάρκινγκ θα υπάρξει πρόβλημα.
Καμπάνης: Παρανομήστε παιδιά, για το κα-
λό της πόλης, είπε ο Δήμαρχος, αν δεν κά-

νω λάθος.

Δήμαρχος: Δεν υπάρχει…
κ. Καμπάνη, μόνο αν υπάρ-
χει δόλος. Αυτό έλειπε τώ-
ρα να φοβόμαστε να ψηφί-
σουμε. Να πάμε σπίτι μας
τότε.

Ετσι ψηφίστηκε κατά πλειο-

ψηφία η παράταση για μία

3ετία με αύξηση 10%. 

Καταψήφισε όλη η πτέρυγα της μειοψη-

φίας αιτιολογώντας ότι το θεωρούν κοινό-

χρηστο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γί-

νει παράταση.

Δημοπρατείται η καντίνα στο λιμανάκι του

Μαλτσινιώτη. Από όλες τις πλευρές ακού-

στηκε ότι το μίσθωμα που προτείνει ο δή-

μαρχος είναι πολύ μεγάλο, αλλά ο δήμαρ-

χος το έκρινε ικανοποιητικό, γιατί διαφορε-

τικά θα έρχεται ο καθένας να χτυπάει…

Φαρμακίδου: Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω;

Ο χώρος είναι ανοιχτός, δεν έχει καθόλου

κλειστό και με την πρώτη ψύχρα κλείνει.

Δεν βγαίνουν τα χρήματα.

Δήμαρχος: Θα σου στείλει λουλούδια ο

επιχειρηματίας.

Τελικά η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Επιτροπή Εκδίκασης 

Ενστάσεων Αυθαιρέτων

Η συζήτηση αφορά εκλογές αντιπροσώ-

πων σε διάφορες  επιτροπές. Βρίσκονται

στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων Αυ-

θαιρέτων (10 θέμα).

Ο πρόεδρος διαβάζει από το εισηγητικό

δύο ονόματα υπαλλήλων της Πολεοδο-

μίας.

Καμπάνης: Ολο το αμαρτω-

λό προσωπικό έχετε μέ-

σα… Βάλτε και κανέναν κα-

θαρό κύριε Δήμαρχε. 

Δήμαρχος: Εεεε

Καμπάνης: Το 68% των Πο-

λεοδόμων με επίσημες στα-

τιστικές είναι βρώμικο.

Δήμαρχος: Εγωωώ, δεν μου επιτρέπεται

να σου απαντήσω κατ’ αρχήν. 

Ο,τι έχεις να πεις από την ιδιότητα του δη-

μοτικού συμβούλου να το καταγγείλεις.

Καμπάνης: Το είπε και ο Σημίτης

Δήμαρχος: Ελα τώρα, να προσβάλουμε οι-

κογένειες και ανθρώπους που βγάζουν ένα

κομμάτι ψωμί, δεν πρέπει.

Καμπάνης: Δεν προσβάλλονται, είναι πα-

χύδερμα. Ολη η Βουλιαγμένη ξέρει…

Φέρτε το πίσω

αφού δεν το 

αξιοποιήσατε!

Εγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της

Νομαρχίας, είχε σταλεί στο Δήμο, όπου

τους ενημέρωνε ότι προτίθεται να κάνει

ανάκληση της παραχώρησης εδαφικής

έκτασης, που προοριζόταν για τους άστε-

γους της πόλης.

Στο προηγούμενο συμβούλιο, αποφάσισαν

να απαντήσουν ότι έχουν κάνει αξιοποίηση

και το κρατούν, αλλά πριν φτάσει  το δικό

τους έγγραφο, ήρθε απανωτά δεύτερο από

τη Διεύθυνση που τους ενημερώνει ότι

ανακαλείται η παραχωρηθείσα περιοχή

γιατί δεν αξιοποιήθηκε για το σκοπό που

παραχωρήθηκε, και επομένως συνιστούν

στον Περιφερειάρχη και στο Νομάρχη, να

ξαναπάρει τις περιοχή πίσω!

Ο Δήμαρχος, όπως ενημέρωσε το Σώμα ο

Πρόεδρος Διον. Κοντονής, πήρε τηλέφωνο

και μίλησε στον Περιφερειάρχη με εκείνα

τα γαλλικά που γνωρίζει πολύ καλά…

Προ ημερησίας λοιπόν γίνεται «ψιλή κου-

βέντα» για το θέμα.

Το θέμα όμως αυτό, είναι πάρα πολύ μεγά-

λο και αβάσταχτο, από εκμετάλλευση, κα-

πηλεία, αδιαφορία και καμένες ελπίδες γι’

αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν

50 χρόνια να γίνει η παράγκα σπίτι ανθρώ-

πινο, με αποχέτευση(!) και εξοπλισμό, κι

ενώ γύρω γύρω  έγιναν όλα τα βουνά και οι

ραχούλες τσιμεντουπόλεις. Οι οικογένειες

αυτές βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα».

Γι’ αυτό θα το προσεγγίσουμε από όλες τις

πλευρές και θα το παρουσιάσουμε σε επό-

μενο φύλλο μας. Ο Σωτήρης Ελευθερίου

έκανε μία ιστορική αναδρομή στο περα-

σμένο συμβούλιο, ο δήμαρχος είπε κι αυ-

τός τα δικά του. Το ίδιο και κάποιοι δημό-

τες που ψάχνουν για χαρτιά, αλλά χαρτιά

δεν υπάρχουν.

Πινακίδες περπατάνε, 

μάντρες περπατάνε, 

Το αλσύλιο Πραξιτέλους και Ξενοφώντος,

στη Βουλιαγμένη έχει έναν μαντρότοιχο

που …περπατάει.

Το κατήγγειλαν οι κάτοικοι στο Δημοτικό

Συμβούλιο με επιστολή τους που συζητή-

θηκε στις 27 Ιανουαρίου.

«Ζητούμε επειγόντως από τη Δημοτική Αρ-
χή Βουλιαγμένης να απαντήσει εγγράφως,
αν έχει εγγράψει αρμοδίως στο τηρούμενο
βιβλίο Κτηματολογίου του Δήμου, την
έκταση του δημοτικού αλσυλίου του Ο.Τ.
145, με αναλυτική περιγραφή της οριο-
γραμμής του. Σε θετική περίπτωση να μας
χορηγήσει ακριβές φωτοαντίγραφο της εγ-
γραφής αυτής. Σε αρνητική περίπτωση να
δοθεί επείγουσα εντολή στην αρμόδια υπη-
ρεσία, για άμεση εγγραφή και κοινοποίηση
του φωτοτυπικού αντιγράφου». Αυτά ζη-

τούν οι κάτοικοι γιατί όπως είπαν βλέπουν

τη μάντρα να περπατάει…

Και περπατάει γιατί κάποιοι θέλουν να βά-

λουν …πόδι στο αλσύλιο, καταγγέλουν.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι είναι αδύνατον

να περπατάνε οι μάντρες, ενώ ο Πρόεδρος

το επιβεβαίωσε, ότι «πραγματικά ορισμέ-
νες μάντρες έχουν περπατήσει λιγάκι»!!
Πινακίδες περπατάνε, μάντρες περπατά-

νε, και όλα γύρω από το νεκροταφείο. Και

μετά σου λέει να μη βρυκολακιάζεις!!

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ (ΕΔΙΠΤ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ συνελθόν

εκτάκτως σήμερα 30 Ιανουαρίου 2009, με το

θλιβερό άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου του

εν ενεργεία και επί 24 έτη Προέδρου της ευ-

πατρίδη δημοσιογράφου

ΒΛΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΕΙΔΗ
Και αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα ν’ αναφέ-

ρεται:
Α) Στις ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσέφερε στην Ενωση και τον

κάδο των δημοσιογράφων-Εκδοτών του Περιοδικού και Περιφερει-

ακού Τύπου επί 35 συναπτά έτη.

Β) Στον τέλειο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και την καλοσύνη του,

Γ) Στον πατριωτισμό και την πίστη του στα εθνικά ιδεώδη

Δ) Στην όλη πολύπλευρη και πολυσχιδή δράση του

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Να σταλεί συλλυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένειά του.

2. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία του και να ειδοποιη-

θούν επειγόντως όλα τα μέλη.

3. Να αργήσουν τα Γραφεία της Ενώσεως στις 2 Φεβρουαρίου

4. Να κατατεθεί στεφάνι στο σωρό του.

5. Να ματαιωθεί η προγραμματισμένη εκδήλωση κοπής της πίτας.

6. Να θεσπιστεί δημοσιογραφικό βραβείο στη μνήμη του.

7.  Να τοποθετηθεί η φωτογραφία του στην αίθουσα τελετών της

ΕΔΙΠΤ

8. Να σταλεί το παρόν ψήφισμα προς δημοσίευση σ’ όλα τα έντυ-

πα των μελών της Ενώσεως.

Για το Δ.Σ.

Ο προεδρεύων Ο Γεν. Γραμματεύς

Κων/νος Π. Καλύβας Βάιος Σελλούντος
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Η ιστορική έρευνα  για την Κρήτη, στα πρό του Χριστού χρόνια,  κα-

ταγράφει τη ζωή της, σε πρωτομινωική  εποχή  (2900-2200),  μεσο-

μινωική (2200-1600)  και υστερομινωική (1600-1200). Ανασκαλεύο-

ντας τη μυθολογία,  θα βρούμε  πως στην Κρήτη,  οι πρώτοι κάτοι-

κοι ήρθαν από την Β. Αφρική,  την Αίγυπτο και την κοντινή Ασία. Αυ-

τοί οι μετανάστες, αποτέλεσαν τον πρώτο πληθυσμό, τους Ετεο-

κρήτες. Αργότερα,  οι πρωτοέλληνες Αχαϊκής  γενιάς, ήρθαν  και

αναμίχθηκαν με τους πρώτους επήλυδες.  

Στο τέλος,  Δωριείς, από την Ελλάδα, ήρθαν και αυτοί και συμπλή-

ρωσαν το πάντρεμα της αρχαϊκής κρητικής φυλής. 

Η ανάπτυξη  του πολιτισμού της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας, θα

ήταν αδύνατη  χωρίς την εφεύρεση της μεταλλουργίας.

Ιδιαίτερα για την εποχή εκείνη, που μέχρι τότε στις περιοχές αυτές

οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν με ξύλινα και πέτρινα γεωργικά ερ-

γαλεία,   έπρεπε να μεταπηδήσουν, στην εποχή του χαλκού. Ο κασ-

σίτερος ο οποίος  ήταν απαραίτητο στοιχείο για τη σκλήρυνση του

χαλκού σε κράμα,  ήταν δυσεύρετος. H αγοραστική του αξία ήταν

υψηλή. Γι΄αυτό και έμποροι ναυτικοί, απο Αίγυπτο και εγγύς Ασία

ξεχύθηκαν γτά την αναζήτησή του στην Ευρώπη, όπου τα μέταλλα

αυτά υπήρχαν σε αφθονία.  Χαλκό βρήκαν  στην Κύπρο και αμέσως

τον εκμεταλλεύτηκαν. (cuprum = χαλκός εξ ού και το όνομα του νη-

σιού Κύπρος).  Σε συνέχεια, η πλεονεκτική γεωγραφική θέση  της

Κρήτης, έδωσε την πρώτη επιλογή, για εισαγωγή του κασσiτeρου

από την Ιβηρική χερσόνησο. Στα χέρια των εμπόρων, η εισαγωγή και

ο έλεγχος του πολύτιμου μετάλλου έφερε πλούτο στο Μινωικό νη-

σί. Η ίση απόσταση  από Συρία και Αίγυπτο, αλλά και ο δρόμος που

εύκολα οδηγεί  στα Βαλκάνια,   Δούναβη και  Κεντρική Ευρώπη οδή-

γησε  εμπόρους  να εγκατασταθούν  στην  Κρήτη, και να θεμελιώ-

σουν τον πρώτο εγγύς - ασιατικό πολιτισμό σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Κρήτη συν τοις άλλοις, με το άφθονο νερό που τότε διέθετε χω-

ρίς τεχνητή άρδευση παρείχε πρόσθετες ευκολίες, διαφορετικές

από τον ασιατικό  τρόπο παραγωγής. 

Έτσι άρχισε  να θεμελιώνεται  μια  θεοκρατία εδώ μητρική, άγνωστη

μέχρι τώρα για την Ευρώπη. 

Ναι, εκείνη η Κρήτη  ήταν ο πραγματικός  γεννήτορας του Ευρω-

παϊκού πολιτισμού*.

Προανέφερα ότι  το μυστικό της αναπτυξιακής δύναμης του νησιού

ήταν ο κασσίτερος.  Κνωσός, Μάλια στη  βόρεια Κρήτη· και στη νό-

τια,  στην πεδιάδα της Μεσσαράς, τρία μίλια κοντά στη Φαιστό  μα-

ζεύουν  όλα τα  πλούτη  και   χτίζουν και οικοδομούν.    Οικοδομούν

μεγαλόπρεπα πολυόροφα ανάκτορα,  με πρότυπο την τεχνοτροπία

της Αιγύπτου και Μεσοποταμίας.  Χτίζουν και απλά σπίτια για τον

λοιπό λαό. Όλα όμως εξοπλισμένα με πρότυπο αρδευτικό-υδρευτι-

κό σύστημα και πρωτόγνωρο αποχετευτικό. Σοφή αρχιτεκτονική οι-

κοδομή των  χώρων ενδιαίτησης,

ώστε με έξυπνη  εκμετάλλευση

του προσανατολισμού, να παρέχε-

ται  φυσικός κλιματισμός καλοκαί-

ρι και  χειμώνα για μια ευχάριστη

διαμονή.    Χτίζουν Πόλεις που αρ-

γότερα με κέντρο την Κνωσό ανα-

πτύχτηκαν  σε δουλοκτητικό βασί-

λειο.  Εξαιρετικό διοικητικό σύστη-

μα,  ενιαία οικονομική οργάνωση.

Γραφή απλοποιημένη  (γραμμική

Α). Πληθυσμοί φόρου υποτελείς,

λιθόστρωτοι  δρόμοι  κατασκευά-

ζονται  για την μετακίνηση των πο-

λιτών και   μεταφορά των εμπο-

ρευμάτων. 

Μιλήσαμε για ανάκτορα. Το παλάτι στην Κνωσό  αντιπροσωπεύει οι-

κοδομική κατασκευή όπως της Τροίας: Διάφορα οικοδομήματα

έχουν χτιστεί  το ένα πάνω στο άλλο και οριζόντιες προσθήκες στο

διάβα των αιώνων, το γιγαντώνουν. Μιλάμε για ένα κολοσσιαίο τριό-

ροφο σύμπλεγμα σε  γήινο εμβαδόν 20 στρεμμάτων, προορισμένο

για την   κατοικίας  του Μινωα. ( Μίνωας = Βασιλικός τίτλος όπως οι

Φαραώ της Αιγύπτου). Εκατοντάδες είναι τα οικοδομήματα, τα χτι-

σμένα γύρω από μια κεντρική εσωτερική αυλή. Στον κάτω όροφο, τα

βασιλικά γραφεία  και θησαυροφυλάκια,  18 αποθήκες με γιγάντια

πιθάρια και  εργαστήρια βασιλικά  ποικίλου προγραμματισμού.  Βα-

σιλικό θέατρο με 500 θέσεις. Και μια γεωργία  σχεδιασμένη και προ-

γραμματισμένη για το μέγιστο της απόδοσης  αλλά και για μια μα-

κροπρόθεσμη επιβίωση. 

Στα τέλη του μεσομινωικής εποχής  χάνονται όλα.  Τα Μινωικά  ανά-

κτορα  πυρπολούνται και καταστρέφονται.  Για την καταστροφή διά-

φορες αιτίες.  Εκτός από την επικρατούσα αιτία του  μεγάλου σει-

σμού προβάλλεται από τον  Borneman,  η πιθανότητα μιας  λαϊκής

επαναστατικής εξέγερσης  κατά της καθεστηκυίας τάξης. Μάλιστα

την εξέγερση την δικαιολογεί  σαν μια επαναστατική  συνέχεια -

ντόμινο  ταυτόχρονη με  λαϊκή   επανάσταση που έγινε στην  Αίγυ-

πτο.

Αν αυτό ευσταθεί θα πρέπει λογικά να θεωρηθει  σαν η μεγαλύτερη

και πρώτη γνωστή κοινωνική κρίση της αρχαιότητας στην Ευρώπη.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι από την κρίση αυτή δεν συνήλθε, δεν

ανέρρωσε ποτέ η Κρήτη. 

Προτού φτάσομε στην  ολέθρια πυρπόληση των ανακτόρων, καλό εί-

ναι να μπούμε για λίγο και στην τοπική κοινωνική ζωή εκείνης της

εποχής. Η κοινωνία ήταν μητριαρχική, επηρεασμένη απο  την πρω-

τόγονη των Κυκλάδων, όπου εκεί η γυναίκα ήταν το κυρίαρχο φύλο

μέχρι που την κατάκτησαν οι Έλληνες. Παρόμοια θέση είχε η γυναί-

κα στην Ασία η οποία όμως γρήγορα υποβιβάστηκε στην απάνθρω-

πη και σκληρή θέση που διατηρεί και σήμερα.

Στην Κρήτη όμως κατείχε  την πρώτη θέση,  θα έλεγα και την μονα-

δική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στις τοιχογραφίες της Κνω-

σού και στα χρυσά ιδιαίτερης τέχνης κοσμήματα που βρέθηκαν, θαυ-

μάζεται η  κομψότητα, τα μοντέρνα επιμελημένα ενδύματα, οι εξώ-

στηθες τουαλέτες, οι εφαρμοστές φούστες. Μα όχι μόνο στις κυ-

ρίες ευγενών αλλά και στις απλές γυναίκες τις εργαζόμενες, θαυ-

μάζεται  η αισθητική και αρμονία. Και να σημειωθεί ότι υπήρχε ισό-

της  φύλου  στις αγροτικές εργασίες και στα αθλητικές παιδιές.  Η

ομορφιά και η καλαισθησία ήταν κοινή για όλους. Άνδρες και γυναί-

κες.  Για την γυναίκα ήταν όμως μια εικόνα βράβευσης. Οργάνωση,

εμπόριο, άθληση, κομψότητα, τέχνη  πλούτος· αυτή ήταν η Κρήτη.

Και αν ήρθαν τα μετέπειτα δίσεκτα χρόνια, το κρητικό πνεύμα κατά-

φερε να αντλεί τα διδάγματα και τη δόξα του παρελθόντος, έτσι

ώστε να μεταμορφώνει τον  οποιοδήποτε - βάρβαρο ή μη - αφέντη,

σε  εφήμερο συγκάτοικο. 

Τώρα όμως τι γίνεται;... 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
–––––––––

Βοηθήματα

1*) Ernest Boreman “Η Πατριαρχία”,  ΜΙΕΤ 2001

2) Πωλ Φωρ. “Καθημερινή Ζωή στην Κρήτη”. Ωκεανίς 1976 

3) Θ. Δετοράκη “Ιστορία της Κρήτης”.  

Ω! Κρήτη,  Κρήτη! 
Και θυμώντας τα να κλαις!!

Όλοι μας παρακολουθήσαμε με δέος τις δηλώ-

σεις του Τούρκου και κατ’ ευφημισμό ηθοποιού

Αττίλα Ολγκάτς. Προσωπικά, το τέλος της συνέ-

ντευξής του άφησε τη σκέψη μου μετέωρη ανά-

μεσα στη φρίκη και την ελπίδα. Όχι ότι πληρο-

φορηθήκαμε κάτι καινούργιο που δεν γνωρίζαμε

ή δεν υποψιαζόμασταν. Χρόνια τώρα οι φήμες

που έφταναν στα αυτιά μας και οι πληροφορίες

που συγκέντρωναν οι διάφορες υπηρεσίες μι-

λούσαν για φρικαλεότητες, φόνους, εκτελέσεις,

βασανισμούς. Η ομολογία αυτή αποκαλύπτει,

ακόμα και σε όσους δεν ήθελαν να το πιστέψουν,

τι απέγιναν οι 1619 Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι

τις τρομερές εκείνες ημέρες του ”74. Γι’ αυτό θε-

ωρώ εύλογες τις αντιδράσεις και τη συναισθημα-

τική φόρτιση όλων μας και ειδικότερα όσων έχα-

σαν τους ανθρώπους τους στον πόλεμο.

Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να επιτρέψουμε στο συ-

ναίσθημα να κυριαρχήσει στον χειρισμό της κα-

τάστασης, η οποία απαιτεί ψυχραιμία και μεθο-

δευμένες κινήσεις. Η βεβιασμένη πρόταση που

ακούστηκε στην αρχή για παραπομπή της Τουρ-

κίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ευτυ-

χώς παραμερίστηκε γρήγορα, καθώς δεν συ-

ντρέχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Πράγ-

ματι, αυτή η προοπτική πάσχει, διότι οι ενάγο-

ντες σε αυτό είναι κράτη. Μια τέτοια προοπτική

θα απαιτούσε να προηγηθεί η σύνταξη συνυπο-

σχετικού, αλλά και τον συ-

νυπολογισμό του γεγονό-

τος ότι η Τουρκία δεν ανα-

γνωρίζει την αυτόματη δι-

καιοδοσία του δικαστηρίου. 

Υπ’ αυτή τη θεώρηση η Κυπριακή κυβέρνηση ορ-

θώς προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένει την αποδο-

χή της προσφυγής της. Παράλληλα, κατέθεσε αί-

τημα διερεύνησης της τύχης Κυπρίων και Ελλα-

διτών αιχμαλώτων, που μεταφέρθηκαν σε στρα-

τόπεδα στα Κατεχόμενα, αλλά και στην τουρκική

ενδοχώρα. Οι στοχευμένες αυτές κινήσεις ανά-

γκασαν την τουρκική πλευρά να δει το θέμα με

σοβαρότητα. Η Εισαγγελία Κωνσταντινουπόλε-

ως διέταξε έρευνα και αν ο Αττίλα Ολγκάτς κρι-

θεί ένοχος, τότε θα παραπεμφθεί από το τουρκι-

κό υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση τη Συνθήκη

της Γενεύης στο Δικαστήριο της Χάγης για

εγκλήματα πολέμου.

Μια τέτοια προοπτική αποτελεί ένα ανέλπιστο

δώρο για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Πέρα από

την ηθική διάσταση του θέματος και το γεγονός

ότι η Τουρκία αποδεικνύεται καταφανώς ψευδό-

μενη σε όσα πεισματικά μέχρι τώρα διατεινόταν,

υπάρχει και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Οι

επίμαχες δηλώσεις έγιναν ενώ διεξάγονται οι

διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσης στο

Κυπριακό και μάλιστα ενώ αυτές βρίσκονται στο

στάδιο του περιουσιακού, ήτοι του εδαφικού ζη-

τήματος. Την ίδια χρονική στιγμή η Τουρκία επι-

χειρεί να αναθερμάνει το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον

για αυτή. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού της

στις Βρυξέλλες είχε μεταξύ άλλων ως στόχο την

άσκηση ευρωπαϊκής πίεσης στην Κύπρο, ώστε

να μη φέρει αντιρρήσεις στο άνοιγμα των εντα-

ξιακών της κεφαλαίων.

Μήπως όμως είναι αυτή ακριβώς η χρονική συ-

γκυρία που θα πρέπει να μας δημιουργήσει πολ-

λά ερωτήματα; Υπήρξε η ομολογία αυθόρμητη ή

μήπως είναι μια ακόμη ενορχηστρωμένη προ-

σπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να προσωπο-

ποιήσει τις ευθύνες για τα εγκλήματα του ”74 με-

ταθέτοντάς τις έτσι από πάνω της; Μήπως με την

τιμωρία λίγων εξιλαστηρίων θυμάτων η Τουρκία

επιχειρεί να δείξει το ευρωπαϊκό και δημοκρατι-

κό της πρόσωπο αίροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο

τις όποιες αμφιβολίες και ενστάσεις των εταίρων

για τη δημοκρατικότητα του κράτους της; Όποια

και αν είναι η αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυ-

τά τα περιστατικά το μόνο σίγουρο είναι πως

απαιτούνται καλά μελετημένες και μεθοδικές

ενέργειες και η αποφυγή δημιουργίας πρόσκαι-

ρων εντυπώσεων.

Η ελπίδα μου εδράζεται στην πίστη πως αυτή τη

φορά θα αξιοποιήσουμε σωστά την ευκαιρία που

μας δίνεται για την προώθηση των εθνικών θε-

μάτων, αλλά και πως θα γαληνέψουν επιτέλους

οι οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους

στην εθνική αυτή τραγωδία. Ίσως τελικά η δικαί-

ωση των θυμάτων να έρθει μέσα από αυτό τον

αναπάντεχο τρόπο, τις Ερινύες αυτού του ευαί-

σθητου Αττίλα.

ΕΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΑΤΤΙΛΑΣ

Νίκος Καντερές, βουλευτής Περιφ. Αττικής

Συμβουλευτική & 

Ψυχολογική Υπηρεσία

στον Αγιο Στέφανο

Ο  Δήμος  Αγίου Στεφάνου, υλοποιώντας  μια

προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου, που

αφορά  την Κοινωνία και την Παιδεία, προχώ-

ρησε  στη συγκρότηση  Συμβουλευτικής  και

Ψυχολογικής  Υπηρεσίας.

Στόχος  της  υπηρεσίας  είναι  η  προαγωγή  της

ψυχικής  υγείας  και  ένας  πιο  ανθρώπινος – ποι-

οτικός τρόπος  ζωής. Απευθύνεται  στους  μαθη-

τές, γονείς, εκπαιδευτικούς  και  σε  όλους  τους

δημότες, παρέχοντας  τις  εξής  υπηρεσίες:

• Ψυχολογική  υποστήριξη  και  συμβουλευτι-

κή  σε  παιδιά, εφήβους  και  οικογένειες

• Ομαδική  συμβουλευτική  γονέων

• Σχολή  γονέων

• Συνεργασία  με  τους  άλλους  φορείς  ψυχι-

κής  υγείας

• Έρευνα  σχετικά  με  τις  επιμέρους  ανάγκες

της  τοπικής  μας  κοινωνίας

Επίσης, σε  συνεργασία  με  τα  σχολεία, τους

παιδικούς  σταθμούς,  τους  συλλόγους  γονέ-

ων & κηδεμόνων, η Συμβουλευτική & Ψυχολο-

γική Υπηρεσία λειτουργεί  υποστηρικτικά και

αποτελεί αρωγό γονέων και εκπαιδευτικών

στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, με διάφο-

ρες δράσεις.

Υπεύθυνος  είναι  ο Λάμπρος  ΛΑΣΔΑΣ, Σχο-

λικός  Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής.

Η  Υπηρεσία  στεγάζεται  στο  πρώην  Κέντρο

Νεότητας  του  Δήμου στην  πλατεία  Δημο-

κρατίας και  λειτουργεί  από  τις  08.30 έως

14.00. Τηλέφωνο  επικοινωνίας  210-8141751.
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Τι κι αν είσαι τη σήμερον ημέρα μαρκήσιος,

κόμης ή Δούκας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί

να βρεθεί μπροστά σου ένας εχθρικός και

αγροίκος Βλάχος που δεν καταλαβαίνει

από αβρότητες και να σε στρώσει στο κυ-

νήγι. Επαληθεύοντας το ρηθέν υπό του

Μυτιληνιού, λαϊκού αοιδού Μουφλουζέλη

«σού ‘χει λάχει, σού ‘χει λάχει να σε κυνη-

γούν οι βλάχοι»; 

Τα παλιά ρεμπέτικα, ως γνήσια λαϊκή έκ-

φραση κρύβουν διαχρονικές σοφίες. Τις

οποίες προφανώς αγνοώντας ο τέως υφυ-

πουργός και βουλευτής Αττικής Πέτρος

Δούκας προσήλθε μέσ’ στην καλή χαρά

στην πρωτοχρονιάτικη κοπή πίτας στη Νο-

μαρχιακή Επιτροπή Ανατ. Αττικής της Ν.Δ.

Όπου ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος

Βλάχος σήκωσε την γκλίτσα του ...«και

που σε πονεί και που σε σφάζει». Με ευ-

θείες βολές κατά του παρισταμένου συνα-

δέλφου του και πλάγιες κατά του δια της

πλαγίας βουλευτή Αττικής Θόδωρου

Ρουσσόπουλου, επίσης τέως υπουργού.

«Εμείς κάνουμε πολιτική προς όφελος
των πολλών. Δεν κάνουμε διακοπές στα
νησιά (ζηλιάρη!) το Καλοκαίρι για να ερ-
χόμαστε τον Χειμώνα και να κάνουμε και
λίγο πολιτική». Και συνέχισε απτόητος:

«Πρέπει να απομονώσουμε εκείνους που
μας εξέθεσαν στην κοινή γνώμη με τις τα-
κτικές τους και με την πολιτική που έκα-
ναν για τους εαυτούς τους (και για τους

πνευματικούς τους, συμπληρώνω εγώ) και
καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη του
πρωθυπουργού».

Ο Πέτρος Δούκας σήκωσε το γάντι κι

αφού έκανε λόγο για «πισώπλατα μαχαι-
ρώματα», κάλεσε τους ψηφοφόρους της

Ν.Δ. «να απομονώσουν εκείνους που πο-
λιτεύονται προσπαθώντας να φθείρουν
τους συνυποψηφίους τους».
Κι ακόμα είμαστε στην αρχή!

Δ
εν πάει κάτω το ’74 στην Κύπρο, κύριοι

της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν καταπί-

νεται, δεν λησμονιέται. Καλότυχοι οι

νεκροί, λέει ο Λορέντζος Μαβίλης στη «Λή-

θη» του. Γιατί οι ζωντανοί, ακόμα κι αν θέ-

λουν, δεν μπορούν να λησμονήσουν. Κώστα

Χαρδαβέλλα, αυτό που προσφέρεις στον

«Αθέατο Κόσμο» με τις μνήμες της Κυπρια-

κής Τραγωδίας που μας ξυπνάς, ξεφεύγει

πολύ από την δημοσιογραφία που έχουμε

συνηθίσει. Αν δεν τό ‘χεις καταλάβει, έχεις

μεταβληθεί σε εθνική Ερινύα και καλά κά-

νεις. Καλά μας κάνεις.

Ώρες-ώρες σκέφτομαι μήπως την πατήσεις

κι εσύ σαν τον αρχαίο Αθηναίο τραγωδό

Φρύνιχο που τόσο συγκλόνισε τους συμπολί-

τες του με την «Μιλήτου Άλωσίν» του, ώστε

«έπεσε το θέατρο από τα δάκρυα», ως είπαν

τότε, κι από τις τύψεις επειδή οι Αθηναίοι εί-

χαν αφήσει αβοήθητη τη σύμμαχό τους Μί-

λητο στην εκδικητική μανία των Περσών.

«Και επεδίκασαν Φρύνιχον μνας χιλίας ως

υπομνήσαντα οικεία κακά». Δηλαδή, τού ‘ρι-

ξαν και πρόστιμο επειδή τους υπενθύμισε ότι

φάνηκαν ριψάσπιδες.

Μετά το ανελέητο φορο-άρμεγμα που άρχι-

σε με τα χαράτσια στη βενζίνη και τα τσιγά-

ρα, να μιά ακόμα απείραχτη και ξέχειλη δε-

ξαμενή φορολογητέας ύλης: Οι υπομιμνή-

σκοντες οικεία κακά. Παπαθανασίου, μην το

σκέφτεσαι καθόλου. Σ’ όποιον μιλάει για τις

εθνικές μας ταπεινώσεις ρίχνε του μιά κατα-

κέφαλα, για να μην το ξανακάνει. Γέμισε τέ-

τοιους κακούργους η Ελλάδα. Βγαίνουν στο

διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στις εφημερί-

δες, παντού. Και μας ξύνουν τις πληγές μας

οι αλήτες, αν καταφέρουν βέβαια να διαπε-

ράσουν το χοντρό πετσί μας.

Μην αφήσεις κανέναν τους ατιμώρητο

υπουργέ μου, να χαρείς. Και παρακαλώ σε ν’

αρχίσεις από τον Χαρδαβέλλα που μας θυμί-

ζει κάθε τρεις και λίγο πόσο κνώδαλα είμα-

στε, που τέτοιους κυβερνήτες μπήγουμε

στην Ελλάδα.

Νεοδημοκρ-ΑΤΤΙΚΟΣ εμφύλιος Έτσι θα καλυφθεί το έλλειμμα

Αυτή η φράση “Επιβεβλημένη ψυχραι-

μία”, ήταν η τελευταία σταγόνα που

άντεξε το ποτήρι της εθνικής μου αξιο-

πρέπειας. Ήταν αρκετή για να προκα-

λέσει την απογοήτευση και την οργή

μου. Συγνώμη, που ως συνήθως δεν

ξεκινάω το άρθρο με τους κλασικούς

χαιρετισμούς, αφού μετά από τόσο

καιρό που έχω να φιλοξενηθώ στις σε-

λίδες της Εβδόμης, επιβάλεται ένας

μακρύς πρόλογος για να καλύψουμε

το χρόνο.

Δυστυχώς όμως, η επικαιρότητα και

πάλι με εξέπληξε.

Εντάξει, έχουμε καταπιεί τις άπειρες

παραβιάσεις του διεθνή εναέριου χώ-

ρου μας, οπού τα τουρκικά πολεμικά

αεροσκάφη πετάνε  χωρίς προηγουμέ-

νως να έχουν καταθέσει σχέδιο πτή-

σης στον FIR όπως προβλέπεται. Το

ίδιο ισχύει και για τον εθνικό εναέριο

χώρο που επίσης ελέγχεται από τον

FIR Αθηνών αλλά οι παραβιάσεις συ-

νεχώς αυξάνονται.

Αλλά η διέλευση της φρεγάτας

“Turgut Reis” νοτιοδυτικά της Κέας εί-

ναι ακόμη πιο τραγικό δείγμα της

τούρκικης αλαζονείας. Και μη πιστεύε-

τε αυτά που λένε περί αβλαβούς διέ-

λευσης,  γιατί πόσο αβλαβής μπορεί

να είναι μια βόλτα στον νότιο Ευβοϊκό

κόλπο, από ένα σύγχρονο πολεμικό

πλοίο; Που αν μη τι άλλο, μπορεί να

συλλέξει φωτογραφίες, συντεταγμέ-

νες κι άλλες πληροφορίες, σχετικά με

τις θέσεις, την πορεία και την ετοιμό-

τητα του εθνικού μας φύλακα. Και για

τους γκατζετάκηδες της τεχνολογίας,

ίσως να δοκιμάσει και ηλεκτρονικές

παρεμβολές, στα αμυντικά μας συστή-

ματα αν ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως-

που ποτέ δεν θα μάθουμε-.

Σίγουρα όμως μια τέτοια κίνηση

Roua Mat, από μέρος των Τούρκων δεν

στόχευε μόνο στην υπόκλεψη  σημα-

ντικών πληροφοριών, αλλά είχε και εκ-

παιδευτικό χαρακτήρα. Τί καλύτερο,

από την εκπαίδευση σε αληθινές συν-

θήκες και όχι σε συσκευές προσομείω-

σης. Προσφέραμε λοιπόν την πιο ανώ-

δυνη δοκιμασία που θα μπορούσαν να

έχουν, live και ίσως τους απογοητεύ-

σαμε και λίγο, δεδομένου της ελλεί-

ψεως ετοιμότητας που θα δυσκόλευε

την άσκησή τους και θα αποκτούσε πιο

αληθοφανή χαρακτήρα η κρουαζιέρα

τους. Γιατί περί τέτοιας πρόκειται

αφού ακόμα και η φρεγάτα «Μπου-

μπουλίνα», δεν είχε πρακτικά τον τρό-

πο να τους αναγκάσει να εγκαταλεί-

ψουν αυτή την εκπαιδευτική βόλτα στα

ελληνικά χωρικά ύδατα και δυστυχώς

αυτό ήταν σε θέση να το γνωρίζουν

και οι Τούρκοι.

Άλλωστε και από ψυχολογικής πλευ-

ράς να το εξετάσουμε, δε νομίζω ότι

σε καιρό ειρήνης, έχουμε δεχθεί μεγα-

λύτερο πλήγμα στο αμυντικό μας σύ-

στημα. Όταν μια αργή, προκλητική

απειλή διασχίζει τους παράκτιους κόλ-

πους σου, μοιάζει με γύρος θριάμβου

και όχι με φιλική προσέγγιση. Κάπως

έτσι, θα αποκαλούσαν και οι γείτονες

δημοσιογράφοι, μια αντίστοιχη δική

μας κρουαζιέρα στην παράκτια γραμμή

του Τσανάκαλε. Αν και στην πραγματι-

κότητα, δε νομίζω ότι θα προλαβαίνα-

με καν να προσεγγίσουμε, τις κατοικη-

μένες περιοχές τους. 

Και σ’ αυτούς που θα σπεύσουν να με

κατατάξουν στους καχύποπτους εθνι-

κιστές, έχω την απάντηση. Ποίος θα

καθόταν ατάραχος, όταν ένας δηλω-

μένος εχθρός θα τριγυρνούσε συνε-

χώς έξω από το σπίτι του. Με απειλη-

τικές διαθέσεις χτυπούσε το κουδούνι

δημιουργούσε πανικό και έφευγε; Και

τέλος, μια ωραία ημέρα τον έβρισκε

μέσα στο σπίτι του, με παραβιασμένη

την κλειδαριά και άκρως οπλισμένο;

Πιστέψτε με κανείς. Αν λοιπόν πιστεύ-

ετε έστω και λίγο, ότι η προέκταση του

σπιτιού μας είναι αυτή η χώρα, τότε

καμιά απειλή δεν είναι ακίνδυνη, όσο

και να θέλουν κάποιοι να το πιστεύου-

με. Γιατί ως γνωστό τίποτα δεν είναι

όπως φαίνεται.

Και ό,τι φαίνεται, σίγουρα δεν είναι

απλά ένα τίποτα.

Οσο για τις δηλώσεις από τους αρμό-

διους Υπουργούς και τους αναλυτές

του Πενταγώνου, στα πλαίσια της απο-

κλιμάκωσης της κρίσης με τσατίζουν

ακόμη πιο πολύ. Όχι ότι δεν απεύχομαι

να συμβεί θερμό επεισόδιο, άλλα όταν

συμβαίνει, δεν είναι πολιτική μεταχεί-

ριση να το υποβιβάζεις και να το δικαι-

ολογείς, για να ξεχαστεί.  Άλλο η δια-

τήρηση της ειρήνης και άλλο η δια-

σφάλιση των κεκτημένων –από συν-

θήκες-  αγαθών μιας χώρας. 

Και η υπεράσπιση αν μη τι άλλο, της

λιγοστής εθνικής μας αξιοπρέπειας,

που για το δικό μας λαό, λειτούργησε

πάντα σαν κινητήρια δύναμη για την

διατήρηση και την εξέλιξη του πολιτι-

σμού μας, πρέπει να μας καθιστά πε-

ρισσότερο ευαισθητοποιημένους σε

τέτοιου είδους απειλές.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!

της Μάρθας Τσιάνη

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Σύλλογος Οικογενειών Αγνοούμενων και

Πεσόντων Κυπριακής Τραγωδίας 1974 

Για τον 19χρονο στρατιώτη 

Με το κλείσιμο της εκπομπής στην Τουρκία που φιλοξενούσε

τον Αττίλα Ολγκάτς, εκεί που για πρώτη φορά ομολόγησε κυνι-

κά την δολοφονία αιχμαλώτων πολέμου στην Κύπρο το 1974,

χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκομένους ίσως ειρωνικά,

ίσως και συμπαθητικά προς την κατάστασή του, ως ο πρώτος

καλλιτέχνης που σκότωσε. Η είδηση έκανε το γύρο του κό-

σμου και από τότε πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το θέ-

μα, τα περισσότερα μάλιστα πάλι από τον ίδιο τον Ολγκάτς

χρησιμοποιώντας την τακτική της παραπλάνησης, της στρεψο-

δικίας και της υποβάθμισης του όλου θέματος. 

Όσον αφορά τους αρμόδιους φορείς, η Κυπριακή Δημοκρατία

κινητοποιήθηκε αρκετά δυναμικά και ετοιμάζεται να προσφύγει

εναντίον του στους φορείς Διεθνούς Δικαιοσύνης, όπως η Χά-

γη και το ΕΔΑΔ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιτρόπου Όλι Ρεν, εξέφρασε

τον αποτροπιασμό της για το θέμα και προφορικά τουλάχιστον

εγγυήθηκε τη συνέχιση των πιέσεων προς την Τουρκία για τη

διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων και πεσόντων του

1974. 

Στην Ελλάδα, μετά και την πρώτη ανακοίνωση του Συλλόγου

μας και την ευρεία αποδοχή που έτυχε αυτή από τα ΜΜΕ, μέ-

χρι στιγμής η Ελληνική Κυβέρνηση δηλώνει ότι «μελετά προ-

σεκτικά το θέμα», στοιχείο το οποίο αφήνουμε για λόγους ευ-

γενείας εντελώς ασχολίαστο. 

Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον συγκεκριμένο «καλλιτέχνη».

Δεν το αξίζει άλλωστε. Στο δεύτερο αυτό δελτίο τύπου μας

θελήσαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στο 19χρονο αιχμάλωτο

στρατιώτη που εκτέλεσε εν ψυχρώ ο Ολγκάτς. Δεν ξέρουμε

πού βρήκε το θάρρος να φτύσει τον δολοφόνο στα μούτρα. Το

μόνο που ξέρουμε είναι ο θαυμασμός που νιώθουμε μέσα μας

γι' αυτό το παιδί. Δεν ξέρουμε το όνομά του και δεν θα θέλαμε

να το μάθουμε ποτέ. Να μείνει έτσι, σαν το πρότυπο του Άγνω-

στου Στρατιώτη. Σαν ο γιος όλων των Ελληνίδων μητέρων που

δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους, γιατί στον δρόμο τους βρή-

καν κάποιον Αττίλα. 

Το παλικάρι τους δεν κιότεψε. Δεν έπεσε στα πόδια του Αττίλα

να τον παρακαλέσει για τη ζωή του. Το βλέμμα του νεαρού

στρατιώτη θα τους ακολουθεί παντού. Πρέπει όλοι μας να κα-

ταλάβουμε ότι η μη αναζήτηση επί 35 χρόνια της τύχης των

αιχμαλώτων και των αγνοουμένων είναι ένα διαρκές εθνικό

έγκλημα. Η Τουρκία πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει για τα

εγκλήματά της στην Κύπρο. 

Η Πρόεδρος Μαίρη Κουρούπη

σύζυγος αγνοούμενου Συνταγματάρχη (ΠΖ) Παύλου Κουρούπη 

Ο Ειδικός Γραμματέας Δημήτριος Αλεξόπουλος 



10 ΣΕΛΙΔΑ - 14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Με’γειά τη γούνα...

Ο Σύλλογος ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ σε συνεργασία με τη φι-

λοζωική ομάδα ΑΝΙΜΑL NET του Facebook, τη θεματική ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων των

Οικολόγων-Πράσινων και άλλους ανεξάρτητους πολίτες, θα πραγματοποιήσουν ακτιβιστική δια-

μαρτυρία κατά της γούνας, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, από τις 10.00 πμ έως τις 3.00 μμ, στις

αρχές του πεζόδρομου της Ερμού.

Επίτοιχη ποίηση!

Είναι να έχεις μεράκι…

Ο κυρ-Σπύρος στο περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο στο

Κορωπί, κάθε εβδομάδα αναρτά και ένα ποίημα - μήνυμα, με μεγάλα γράμματα για να μπορεί να

το διαβάζει ο περαστικός. Στίχους με νοήματα και μεράκι…

Μπράβο κυρ-Σπύρο· υπάρχουν παντού άνθρωποι με ευαισθησίες και μεράκι...

Και παρατράγουδα

στην εκδήλωση των 

Εκπαιδευτικών

Είχαμε παρουσιάσει στο προηγού-

μενο φύλλο την εκδήλωση που

πραγματοποίησε η Νομαρχία σε συ-

νεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση, όπου τίμησαν τους απο-

χωρήσαντες εκπαιδευτικούς στο

Πνευματικό Κέντρο στα Σπάτα.

Εστιαστήκαμε στα ευχάριστα και

αφήσαμε για μετά τα δυσάρεστα.

Την μεγάλη απουσία των εκπαιδευ-

τικών που ετιμώντο, τη σύντομη

αποχώρηση των παρισταμένων, αλ-

λά και την διαφορετική προσέγγιση

του νομαρχιακού συμβούλου και εκ-

παιδευτικού Δημήτρη Μπαρούτα, ο

οποίος μίλησε για διαχωριστικές

γραμμές από πλευράς της Δευτερο-

βάθμιας και κατ’ επιλογήν προσκλή-

σεις. 

Οτι, δεν υποστηρίζονται οι εκπαι-

δευτικοί με μια πλακέτα, έχουν ανά-

γκες ουσιαστικότερες...

Με επιτυχία στη στόχευση και ικανοποιητική

συμμετοχή, ιδίως επισήμων, έκοψε την πίττα

του ο Όμιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας, στη Βού-

λα.

Αρχικά ο Πρόεδρος του Ομίλου Γιώργος Δρί-

τσας αναφέρθηκε διεξοδικά στις δραστηριότη-

τες και στο πλούσιο κοινωνικό έργο του ομί-

λου, αλλά και στον προγραμματισμό για το

τρέχον έτος. Ακολούθησε τιμητική επιβράβευ-

ση με απονομή πλακετών, για τα έργο τους και

την κοινωνική προσφορά τους εν γένει, των: 

Ελένη Χατζηανδρέου Εκδότης- Δημ/φος, 

Γιολάντα Βλάχου, Πρόεδρος της οργάνωσης

«Ανοιχτή Αγκαλιά» 

Δημήτρης Μάρκου, Νομαρχιακός Σύμβουλος

Αν. Πρόεδρος της Ν.Ε.Λ.Ε. 

Ακολούθησε η κοπή της πατροπαράδοτης πίτ-

τας. Το «φλουρί» βρέθηκε στο κομμάτι του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

Από τους επίσημους συγκρατήσαμε και επιση-

μαίνουμε την παρουσία των Υφυπουργού Οικο-

νομικών, Βουλευτή της περιφερείας μας Αθαν.

Μπούρα, τους πολιτευτές Νίκο Γιαννή, Γεώργιο

Φωτεινόπουλο και Ντίνα

Τριλίκη. Τον Αντιπρόεδρο

του Νομαρχιακού Συμβουλί-

ου Αντ. Γάκη, τον πρόεδρο

του ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας

Ν. Κορρέ, τον Αντιδήμαρχος

Δ. Κιούκη και τους δημοτι-

κούς Συμβούλους Γ. Χατζη-

ιωάννου, Τζούλη Γερακιού,

Δ. Δαβάκη, Π. Θανόπουλο,

Νανά Κάραγιαν, και Ηλ. Τσι-

ριγώτη, εκπροσώπους φορέ-

ων και άλλους.

Πίττα, πεπραγμένα και Βραβεύσεις

Από τους «ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας παρέδωσε την τι-
μητική πλακέτα στον νομαρχιακό σύμβουλο και υπεύ-
θυνο της ΝΕΛΕ Δ. Μάρκου.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Βοήθεια στα Σχολεία

Πελοπίου και 

Πλατάνου Ηλείας 

Μια προσπάθεια αλληλεγγύης στα παιδιά των

πυρόπληκτων περιοχών της Ηλείας, ολοκλη-

ρώθηκε  με επιτυχία. Μια μικρή ένδειξη ανθρω-

πιάς και αξιοπρέπειας. Οι στιγμές της αποδο-

χής,  της συμβολικής αυτής δωρεάς μας, από

την σχολική κοινότητα του Πελοπίου, ήταν συ-

γκινητικές. Σε αυτήν την προσπάθεια μας βρή-

καμε συμπαραστάτες μαθητές, γονείς, εκπαι-

δευτικούς και ανώνυμους πολίτες, της περιο-

χής μας επιτυγχάνοντας να συγκεντρώσουμε

το ποσό των 3.167ευρώ. Όλους αυτούς ευχα-

ριστούμε θερμά. Με τα χρήματα αυτά σε συ-

νεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων

και των εκπαιδευτικών του Πελοπίου, αγορά-

στηκαν Σχολικά είδη, μια μικροφωνική εγκατά-

σταση και 1 βιντεοπροτζέκτορ.  Ο Διευθυντής

του Δημοτικού Πελοπίου κ. Γεωργακόπουλος

και οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων

Πελοπίου & Πλατάνου, μας πρότειναν να ξανα-

επισκευτούμε την περιοχή με Μαθητές από

Σχολεία της Παλλήνης, και την συνδιοργάνω-

ση εκδήλωσης για το Περιβάλλον.
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Συνέχεια απο τη σελ. 1

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επαγ-

γελματιών (17 Δεκεμβρίου 2008), που κα-

λύψαμε ειδησεογραφικά σε προηγούμενο

τεύχος μας με τον τίτλο «Οργή στη Γενική

Συνέλευση των Επαγγελματιών Βούλας

για την εγκατάλειψη από Κυβέρνηση και

Δημοτική Αρχή», διαφάνηκε η βούληση

αυτόνομης και ενωτικής δράσης των επαγ-

γελματιών, οι οποίοι έδειξαν να αισθάνο-

νται αδικημένοι από την αδιάφορη έως

εχθρική στάση της κεντρικής και τοπικής

πολιτικής ηγεσίας.

Ακολούθησε συνέντευξη του Προέδρου

των Επαγγελματιών σε τοπική εφημερίδα,

όπου σαφέστατα εκφράζεται η σχετική

πρόθεση και διατυπώνεται ο σκελετός της

πολιτικής πλατφόρμας της νέας υπερκομ-

ματικής κίνησης.

Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει και φαίνε-

ται να οριστικοποιεί τη ρήξη των επαγγελ-

ματιών με το απόμακρο τοπικό κατεστημέ-

νο είναι η δήλωση του Δ. Ράπτη, όταν του

ζητήθηκε από άλλη τοπική εφημερίδα να

σχολιάσει εν είδει απολογισμού τη δεκαε-

τία «1998 - 2008». Σ΄ αυτή τη δήλωση συ-

νοψίζεται με ακρίβεια το πολιτικό πρόβλη-

μα της Βούλας!  (Και γι΄ αυτό την παραθέ-

τουμε πιο κάτω συνοπτικά).

Εκεί που διαφωνούμε με τον Δ. Ράπτη δεν

είναι το πρόβλημα, αλλά η θεραπεία. Η  αυ-

τόνομη συντεχνιακή κίνηση των επαγγελ-

ματιών, αν προκόψει, δεν θα συμβάλει

στην ανατροπή του κατεστημένου, αλλά

στην επιβίωσή του. Οι υγιείς δυνάμεις αυ-

τής της πόλης  πρέπει, οφείλουν ΚΑΙ ΜΠΟ-

ΡΟΥΝ να συνεννοηθούν.

Αν αγαπάμε πραγματικά τη Βούλα και συμφω-

νούμε όλοι στο “δεν πάει άλλο”, πρέπει να πα-

ραμερίσουμε τις προσωπικές μικροδιαφορές

και πικρίες του παρελθόντος και να βρούμε τον

κοινό παρανομαστή, που δεν είναι άλλος από

την κοινή μας αγωνία για μια καλύτερη Βούλα

για μας και τα παιδιά μας.

Επανάσταση ΝΑΙ, συμφωνούμε.

Αλλά, για να πετύχει, χρειάζεται και η «Φι-

λική Εταιρεία“!

Ας το σκεφτούν όλοι.

Κ. Βενετσάνος

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. 

Σφήνα Ράπτη στα Προεκλογικά με «όχημα»

τους Επαγγελματίες της Βούλας

Εντυπωσιακή εκδήλωση με την παραδοσιακή κοπή της πίτας πραγματοποίησε το Τοπικό Συμβούλιο

Νέων Μαγούλας (ΤΟ.Σ.Ν.) κατορθώνοντας να γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα με νέες και νέους.

Ομιλία από τον Πρόεδρο Κώστα Ιωάννου, χαιρετισμοί και ευχές από τους παρευρισκομένους: Υφ.

Οικονομίας Αθ.Μπούρα, τους Βουλευτές Απ. Σταύρου, Ν.Καντερέ, Θ.ο Πάγκαλο, Β. Οικονόμου, την

επ.Βουλευτή  Ντίνα Τριλίκη, Ν. Γιαννή και  Γ.Κοντούλη. Επίσης  οι Αντινομάρχες Στ. Δήμου, ο Δή-

μαρχος Μαγούλας Θ. Ρόκκας.

Χαιρέτησαν την εκδήλωση επίσης  η  Κατ. Πατσόγιαννη -υπεύθυνη για το Σ.Υ.Ν., από την ΟΝΝΕΔ

ο υπεύθυνος Αυτ/σης  Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ ο  Χρήστος Νικο-

λούδης. 

Ο Πρόεδρος Κώστας Ιωάννου μεταξύ άλλων τόνισε: «Τον Φεβρουάριο του 2006 ιδρύθηκε το
ΤΟ.Σ.Ν. Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγιναν οι πρώτες εκλογές και 6 Μαϊου έγινε η συγκρότηση σε

σώμα του πρώτου συμβουλίου. Πρώτος στόχος, η ενημέρωση της νεολαίας για τον θεσμό αυτό.
Η πρώτη ʽμάχηʼ επετεύχθη με την ένωση μαθητών,  φοιτητών και τους εργαζόμενους της περιοχής. Βασι-

κός στόχος με τον οποίο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντα της νεο-

λαίας είναι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις οι οποίες θα έχουν προορισμό το Δημοτικό Συμβούλιο...»

Σημασία έχει πως τα άτομα που απαρτίζουν τα ΤΟ.Σ.Ν. ξεκίνησαν με όραμα και όρεξη και να ευ-
χηθούμε να τα κρατήσουν για πάντα ...

Δραστήριο το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Μαγούλας

«Τον Οκτώβριο του 1998, στην έναρξη αυ-

τής της κρίσιμης δεκαετίας, διεκδίκησα τη

Δημαρχία της Βούλας ως υποψήφιος Δή-

μαρχος (2η φορά, με πρώτη το 1986). Το

όραμα που είχα για τη Βούλα, να βάλω τις

βάσεις να ξεφύγει από τον “επαρχιωτι-

σμό“, ατυχώς έμεινε όνειρο», λέει ο Δ. Ρά-

πτης.

Κι αφού αναφέρεται θετικά όσον αφορά το

Δήμαρχο Γ. Μάντεση, αναγνωρίζει ότι

«δεν άλλαξε όμως την πόλη», αλλά το αι-

τιολογεί μετατοπίζοντας τις ευθύνες στο

«κατεστημένο που διαφεντεύει αυτόν τον

τόπο από ιδρύσεως του Δήμου» (και της

Κοινότητας, προφανώς θα προσθέταμε,

πλην της περιόδου Δόγκα και Τζάιδα). Θε-

ωρεί δε ότι αυτό το κατεστημένο τον

εγκλώβισε στην καθημερινότητα. Και συ-

νεχίζει: «Το ίδιο έκανε και με τους 3 προη-
γούμενους Δημάρχους, με μόνη εξαίρεση
τον Α. Αποστολάτο, που χάρη στην κεφαλ-
λονίτικη ξεροκεφαλιά του, σήκωσε κάπως
κεφάλι».

Καταλογίζει στη συνέχεια σ’ αυτήν την

«φεουδαρχική κάστα» όπως την αποκαλεί,

«ιδιοκτησιακό σύνδρομο», εξαιτίας του

οποίου κρατά τον τόπο σε υπανάπτυξη. Δι-

ευκρινίζει δε ότι δεν αναφέρεται στο σύ-

νολο των παλαιών κατοίκων, «αλλά σε πέ-

ντε “πριγκιπικές“ οικογένειες που έχουν

επιβάλει τη φεουδαρχική ταξική και αρι-

στοκρατική διάκριση να θεωρούν ότι όλοι

εμείς “οι άλλοι“ που δεν γεννηθήκαμε στη

Βούλα (αν και φέραμε τα ωραία μας λεφτά
και τους κάναμε πλούσιους κτηματίες από
άπορους αγρότες) είμαστε 2ης κατηγο-

ρίας πολίτες και ότι μόνο αυτοί είναι “εκ

Θεού” προορισμένοι να έχουν άποψη για

το τι  συμφέρει τον τόπο.

Έτσι λοιπόν, πέρασε κι αυτή η δεκαετία,

χωρίς η Βούλα να κάνει το ποιοτικό άλμα

που της αξίζει ως Ευρωπαϊκή κηπούπολη».

Ακολούθως αποφαίνεται: «Αν ένας λαός

έχει παγιδευτεί και υποταγεί, τίποτα δεν

μπορεί να τον σώσει. Η “Σύγχρονη” Βού-

λα“, που ίδρυσα το 1980 ως απάντηση στη

“βλαχοδημαρχία“, προδόθηκε και δεν βρή-

κε την απήχηση που της άρμοζε, στους πα-

ραπληροφορημένους  Βουλιώτες».

Και οι αστοί γίνονται επαναστάτες

Καταλήγει δε με τη σαφή προειδοποίηση

και δήλωση προθέσεων: «Οι επαγγελμα-

τίες της Βούλας, τους οποίους εκπροσωπώ

ως εκλεγμένος Πρόεδρος του σωματείου

τους, υποφέροντας κάτω από τη διεθνή οι-

κονομική κρίση και από την τοπική απρα-

ξία, έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχουν πια

την πολυτέλεια να διχάζονται και να παγι-

δεύονται ως “νεροκουβαλητές“ σε διάφο-

ρα κόμματα και δημοτικούς συνδυασμούς,

οι οποίοι τους “αδειάζουν“ και τους περι-

φρονούν την επομένη των εκλογών. Ο

επαγγελματικός κόσμος της Βούλας είναι

οργισμένος και αποφασισμένος να υψώσει

τη δική του (ενωμένη) φωνή στα τοπικά

δρώμενα. 

Η τάξη των επαγγελματιών είναι η σπον-

δυλική στήλη κάθε πόλης και έχει υποχρέ-

ωση, αλλά και δικαίωμα, να βγει στην πρω-

τοπορία, μήπως και πεισθεί κάποτε κι ο λα-

ός να σπάσει τις αλυσίδες του. 

Η Βούλα δεν σώνεται πια με “μεταρρύθμι-

ση”, χρειάζεται ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΡΑΠΤΗ για τη δεκατία 1998-2008
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Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου Καλυβίων και η

Πολιτική Προστασία της Κοινότητας

Κουβαρά σε συνεργασία με την Γενι-

κή Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων διοργάνωσαν, συνάντηση με θέ-

ματα:

• Σύγχρονη Διαχείριση Ακραίων Καιρι-

κών Φαινομένων – Πλημμύρες & Χιο-

νοπτώσεις

• Παρουσίαση του Προγράμματος της

Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης

Ενηλίκων «Προστατεύω τον Εαυτό

μου και τους άλλους»

Εισηγητής ήταν ο Βερνίκος Στέλιος,

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προ-

γράμματος, Καθηγητής της Πυροσβε-

στικής Ακαδημίας. 

Στη συνέχεια Η Γ.Γ. Δια βίου μάθησης

του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., από κοινού με τα Υπουργεία: Εσω-

τερικών  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία), Εθνικής Άμυνας

(Κ.Ο.Μ.Α.Κ.), ΠΕΧΩΔΕ (Οργανισμός Αντισεισμι-

κού Σχεδιασμού και Προστασίας), Εμπορικής

Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), καθώς και τις

Μ.ΚΥ.Ο. PRAKSIS και Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-

ρός, έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν με

εθνικούς πόρους το εθνικό εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύ-

νων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Εκτάκτων Αναγκών «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛ-

ΛΟΥΣ». 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100

ωρών. Οι εκπαιδευθέντες εθελοντές

λαμβάνουν πιστοποιητικό Δια Βίου

Εκπαίδευσης και εντάσσονται στο

Εθνικό Μητρώο Εθελοντών της Γενι-

κής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-

σίας.

Το Πρόγραμμα έχει και παράλληλες

δράσεις που υλοποιούνται σε συνερ-

γασία με Δήμους και άλλους φορείς

(Σχολεία, Νοσοκομεία, ΔΕΗ κ.α.).

Στόχος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων

σε δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου,

στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμ-

ματος είναι: 

• Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου 

• Πυρκαγιές – Πλημμύρες 

• Σεισμοί – Διασώσεις

• Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

• Πρώτες Βοήθειες – Διαχείριση Κα-

ταυλισμών

Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

πρόκειται να υλοποιηθεί και στο Δή-

μο Καλυβίων. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες και για δηλώσεις συμμετο-

χής,  στο Δήμο Καλυβίων μέχρι τις 15

Φεβρουαρίου 2009 (κα Ράπτη Ελένη,

τηλ. 22993 – 20308).  

Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί πε-

ρί τους 4.500 εθελοντές σε 160 Δή-

μους της Επικράτειας και έχουν υλο-

ποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερί-

δες και διημερίδες για την επιμόρφω-

ση 2.500 στελεχών της Δημόσιας Δι-

οίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.

Επειδή έχω συμμετάσχει σ’ αυτό το

πρόγραμμα, πράγματι είναι πάρα πο-

λύ καλό.

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

στα ΚΑΛΥΒΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Σχολικός Επαγγελματικός

Προσανατολισμός
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Βούλας με την

επιστημονική συμβολή της Ελένης Μακρίδου (συμβούλου Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) διοργανώνει ένα πρόγραμμα

επιμορφωτικών σεμιναρίων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανα-

τολισμού, το οποίο έχει ως στόχο να στηρίξει να διευκολύνει τους

μαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές,

αλλά και την ενημέρωση των γονιών για τη σημασία του ιδιαίτερου

δικού τους ρόλου στη λήψη των αποφάσεων των παιδιών τους.

Ετσι, την Τετάρτη 18-2 και ώρα 8μ.μ. θα διεξαχθεί συνεδρία –

ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος των γονέων στις εκπαι-
δευτικές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους»,
στο Αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Βούλας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διάθεση ΔΩΡΕΑΝ ξενόγλωσσων 

βιβλίων στους Μαθητές Λυκείου

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από παρέμβαση του «Συνηγόρου του Πολίτη» σχετι-

κά με το φαινόμενο της πληρωμής των ξενόγλωσσων βι-

βλίων από τις Μαθήτριες /Μαθητές των Δημόσιων Λυκεί-

ων, η Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

(149052/Γ2, 18-11-09), απάντησε πως  η σχετική διαδικα-

σία «για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Λυ-

κείου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη

της σχολικής χρονιάς 2009-10 προκειμένου να διανέμο-

νται πλέον δωρεάν τα διδακτικά εγχειρίδια για την διδα-

σκαλία των Ξένων Γλωσσών, σε όλους τους μαθητές Γενι-

κών Λυκείων της χώρας».

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε από εσάς να δεσμευτεί-

τε για την έγκαιρη διάθεση των ξενόγλωσσων βιβλίων με

την έναρξη του σχολικού έτους 2009-10, έτσι ώστε να

σταματήσει η οικονομική επιβάρυνση των Γονέων & Κηδε-

μόνων.

Ελπίζουμε πως με την ανάληψη των νέων καθηκόντων

σας, θα δείξετε την πρέπουσα προσοχή και ευαισθησία σε

ένα θέμα που απασχολεί χρόνια τους  Μαθητές, Γονείς και

Εκπαιδευτικούς, χωρίς να υπάρχει λύση.

Η μίσθωση των λεωφορεί-

ων για τα Τμήματα Αθλητι-

κής Διευκόλυνσης ανήκει

στο Υπουργείο Παιδείας

και στο Υπουργείο Πολιτι-

σμού, και όχι στην εκάστο-

τε Νομαρχία όπως γίνεται

με τα Δημόσια Σχολεία.

Στην προσπάθεια του ο

Σύλλογος να ενημερωθεί

για την ξαφνική αυτή δια-

κοπή, που μόνο αναστάτω-

ση προκάλεσε σε γονείς

και μαθητές, διαπίστωσε

ότι όλα έγιναν «κατά λά-

θος», όπως αποκάλυψε η

αρμόδια Υπηρεσία Αθλητι-

σμού του Υπουργείου Πο-

λιτισμού. 

Συγκεκριμένα, ενημερώ-

θηκαν ότι ο κωδικός που

χρησιμοποιείται για την

μεταφορά των κομίστρων

απενεργοποιήθηκε «κατά

λάθος» και η επαναφορά

του χρειάζεται χρονοβό-

ρες διαδικασίες, με αποτέ-

λεσμα να μην μπορεί να

πληρωθεί η εκμισθωμένη

εταιρεία.

Αξιοσημείωτο είναι να επι-

σημάνουμε ότι έπειτα από

την παρέμβαση της Διεύ-

θυνσης Β’/θμιας Εκπαίδευ-

σης Αν. Αττικής και τις πα-

ρακλήσεις του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων, η

εταιρεία ξεκίνησε και πάλι

τα δρομολόγια χωρίς

όμως να έχει πάρει τα κό-

μιστρα που δικαιούται. Αυ-

τό σημαίνει ότι ανά πάσα

στιγμή μπορεί και πάλι να

διακόψει τα δρομολόγια

και οι μαθητές να μην μπο-

ρούν να μετακινηθούν από

και προς το σχολείο τους. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΤΑΔ) ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ANAKOINΩΣΗ
Σήμερα Δευτέρα 10/ 2/09 το Γραφείο Γενικού Τουρισμού στο

οποίο έχει ανατεθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών/τριών

των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ  [ΤΑΔ] του 2ου

Γυμνασίου Παιανίας, ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ  ξανά την εκτέλεση των δρο-

μολογίων, λόγω καθυστέρησης της απόδοσης των συμφωνημέ-

νων κομίστρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως  προκύ-

πτει από τη Σύμβαση Μίσθωσης  [1/1/2008 - 31/12/2008].

Οι ανεύθυνοι χειρισμοί του κρατικού μηχανισμού προκαλούν

για ΤΡΙΤΗ φορά μέσα στη φετινή σχολική χρονιά σοβαρότατα

προβλήματα τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο

και στις οικογένειες των παιδιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προβλήματα στη μεταφορά 

μαθητών Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ)

του 2ου Γυμνασίου Παιανίας 

Προβλήματα παρουσιάζονται κάθε τόσο στη μεταφορά των μαθητών - αθλητών στο 2ο

Γυμνάσιο της Παιανίας. Ο λόγος ότι δεν πληρώνονται τα συμφωνημένα κόμιστρα από το

Κρατικό προϋπολογισμό στην εταιρεία που έχει αναλάβει τις μετακινήσεις. Ετσι για άλ-

λη μια φορά δεν είχαν τρόπο να μετακινηθούν προς τις σχολικές εγκαταστάσεις οι μα-

θητές των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης. Ποιας διευκόλυνσης δηλαδή, δεν το κα-

ταλάβαμε, αφού είναι η τρίτη κατά σειρά διακοπή μέσα στο σχολικό έτος!

Ο Σύλλογος Γονέων εξέδωσε ανακοίνωση την οποία δημοσιεύουμε παραπλεύρως,

ενώ ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου κατάθεσε ερώτηση στους αρμόδιους Υπουρ-

γούς, όπου επισημαίνει το πρόβλημα τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ “Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ”

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-2-2009  ΩΡΑ 6.ΟΟ Μ.Μ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΣ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ.

 ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΟΧΙ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 ΟΧΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η Ε.Σ.Γ.&Κ. των Δημοσίων Σχολείων του Δήμου Παλλήνης σας

προσκαλεί να παραβρεθείτε την Κυριακή 15-2-09 και ώρα 10:30πμ

στην Εκλογοαπολογιστική Γενική της Συνέλευση, στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων του 1ου Λυκείου Παλλήνης (16χιλ. Λ. Μαραθώνος).

Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Παλλήνης 
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Την περασμένη Κυριακή (8/2)  έγινε ανοικτή

συγκέντρωση με θέμα την διεκδίκηση ίδρυσης

Ειρηνοδικείου στον Μαραθώνα, μετά από πρό-

ταση του Δημάρχου  Σπύρου Ζαγάρη. 

Για τη δημιουργία του Ειρηνοδικείου έχει πά-

ρει ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. του Δήμου

(απ.237).

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του είπε μεταξύ

άλλων: 

Είναι ένα χρόνιο αίτημα του Δήμου μας, που μέ-

χρι σήμερα δεν έχει βρει λύση.

Κατά καιρούς οι Δημοτικές αρχές του Μαραθώ-

να απεύθυναν το αίτημα της ίδρυσης Ειρηνοδι-

κείου στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά την θετική γνωμάτευση της Νομοπαρα-

σκευαστικής Επιτροπής για την ανάγκη ίδρυση

ενός νέου Ειρηνοδικείου, επανερχόμαστε δυ-

ναμικά και διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει.Σ’

αυτό τον αγώνα ζητήσαμε την συμπαράταξη

των βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής, του

Νομάρχη και των νομαρχιακών συμβούλων, αλ-

λά και αυτών που διεκδικούν να μας εκπροσω-

πήσουν αύριο.

Ολόκληρη η περιοχή της Β.Α Αττικής εξυπηρε-

τείται σήμερα από το Ειρηνοδικείο στο Καπαν-

δρίτι το οποίο ονομάζεται « Ειρηνοδικείο Μα-

ραθώνος».

Η εκρηκτική οικιστική ανάπτυξη της περιοχής

μας κάνει σήμερα επιτακτική την ανάγκη ίδρυ-

σης ενός νέου Ειρηνοδικείου. Και ο Μαραθώ-

νας δικαιούται να είναι η έδρα του.

Σαν δημότες έχουμε βαρεθεί να αναγνωρίζεται

η ιστορία μας, μόνο σε εορταστικές επετείους. 

Δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει άλλη δυνατότητα

παρέμβασης στα κέντρα λήψης απόφασης πέρα

από το να διεκδικεί. Δεν είναι δυνατόν ένας

από τους παλαιότερους Δήμους της Ελλάδας,

που σχηματίστηκε το 1835, με την ιστορία και

την σημασία που έχει το όνομα του Μαραθώνα

στην διεθνή κοινότητα, να είναι ξεχασμένος

από την πολιτεία.

Γιατί θεωρώ, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης.

Επί δεκαετίες, ο Μαραθώνας γίνεται δέκτης μό-

νο δεσμευτικών αποφάσεων της πολιτείας.

Δεν έχουμε ούτε 1cm2 γης σε σχέδιο. Δεν

έχουμε Γ.Π.Σ. Έχουμε δεσμεύσεις από Α΄ζώνη,

Πεντελικό, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Λεκάνη

απορροής της λίμνης, Εθνικό Πάρκο. Φαίνεται

σαν κάποιο οργανωμένο σχέδιο, να θέλει το

Δήμο μας να συρρικνώνεται και να μαραζώνει

οικονομικά. Η γη μας είναι η φτηνότερη στην

Αττική. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή, είμαστε απο-

φασισμένοι. Καλούμε την πολιτεία να δείξει το

ενδιαφέρον της έμπρακτα. Τώρα.

Κάποιοι γειτονικοί Δήμοι, τώρα που ο Μαραθώ-

νας έστρωσε το τραπέζι, προσπαθούν να εκμε-

ταλλευτούν το γεγονός και πιέζουν να γίνει

στην πόλη τους το Ειρηνοδικείο.

Δεν μπορεί όμως όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες

να μαζεύονται σε μια πόλη και ο Μαραθώνας να

μένει εκτός. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδι-

κήσουμε το δικαίωμά μας στην ανάπτυξη.

Το Ειρηνοδικείο πρέπει να εγκατασταθεί στον

Μαραθώνα»

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο βουλευτής του

Κ.Κ.Ε. Γιάννης Γκιόκας λέγοντας: «Το Κ.Κ.Ε.

το οποίο εκπροσωπώ στηρίζει το αίτημα του

Δήμου για την ίδρυση Ειρηνοδικείου, παρ’ όλο

που χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά για

την οικονομική ανάπτυξη του Μαραθώνα».

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλαν οι βουλευτές

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασιλ. Οικονόμου και Εύη Χριστο-

φιλοπούλου. Την Νομαρχία αντιπροσώπευσε ο

αντινομάρχης Γιώργος Πλακίτσης.

Δριμύτατος ήταν και ο πρώην Δημοτικός Σύμ-

βουλος Στέλιος Πλακίτσης που χρόνια μάχε-

ται για την ίδρυση του Ειρηνοδικείου στον Μα-

ραθώνα και καυτηρίασε την απουσία των βου-

λευτών.

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος ( ΣΕΛΠΕ) σε συνεργασία με την

Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, οργανώνει το 6ο Ετήσιο Συνέδριό

του με τίτλο «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» που θα πραγματο-

ποιηθεί στις 12 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη, στο Ξενοδοχείο  Intercontinental αίθουσα Ball-

room  (-2 επίπεδο). Έναρξη εργασιών 9:00-Λήξη εργασιών 18:30. 

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα προλογίσει Υπουργός Οικονομίας Γ. Παπα-

θανασίου. Στο γεύμα της ίδιας ημέρας θα μιλήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης.

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:

• Τα προβλήματα της κρίσης στο εμπόριο και η αναζήτηση λύσεων

• Καταναλωτική συμπεριφορά και στρατηγική σε συνθήκες κρίσης: ερευνητικά ευρήματα

και προτάσεις.

• Θέσεις και αντιθέσεις για την ακρίβεια στην Ελλάδα

• Η επόμενη ημέρα: επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά την κρίση

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
6ο Ετήσιο Συνέδριο

Στη Δημοτική συνεδρίαση του του Δήμου

Ιλίου, (5 Φεβρουαρίου), ο Δήμαρχος Νίκος

Ζενέτος, εισηγήθηκε να προχωρήσει ο Δή-

μος σε δυναμικές κινητοποιήσεις για τη

διεκδίκηση της αποφασιστικής συμβολής

της κεντρικής διοίκησης στην επίλυση των

σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει

η πόλη του.

ο Δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να προτείνει

κινητοποιήσεις επειδή οι προσπάθειες επι-

κοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς, είτε

μέσω προσωπικής επαφής είτε μέσω αλλη-

λογραφίας,  έχουν επανειλημμένα αποδει-

χθεί ατελέσφορες.

Ο Δήμος έχει ανάγκη να επιλύσει σοβαρά προ-

βλήματα που ταλανίζουν τους δημότες του.

Επίλυσης χρήζουν πολλά και σημαντικά ζη-

τήματα που απασχολούν το Δήμο μεταξύ των

οποίων:• Συντήρηση σχολικών κτιρίων
• Κατασκευή 2 νέων σχολικών συγκροτημάτων

• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου  

• Τήρηση της υπόσχεσης ΟΤΕ για την κατα-

σκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού

• Δημιουργία νέων ΚΕΠ 

• Τοποθέτηση φαναριών ρύθμισης κυκλοφορίας

• Διάνοιξη λεωφόρου Θηβών 

• Αναβάθμιση πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθη-

τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

• Δημιουργία Πάρκου και Μουσείου Ραδιοφω-

νίας στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ

• Επέκταση δικτύου Φυσικού Αερίου

• Ίδρυση κοινού νεκροταφείου

• Σχολικοί φύλακες

• Δημοτική Αστυνομία

• Αναδρομική απόδοση των οδοιπορικών εξόδων

των εργαζομένων

• Απευθείας σύνδεση με το σταθμό του ΜΕΤΡΟ

μέσω αστικής συγκοινωνίας

Αν στις σχεδιαζόμενες κινητοποιήσεις δεν

υπάρξει ανταπόκριση, ο Δήμαρχος πρότει-

νε την κλιμάκωσή τους έως ότου να επι-

τευχθεί ο στόχος της πραγματοποίησης

εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους

δημοτικούς και τους αρμόδιους δημόσιους

φορείς.

Η μορφή και η διάρκεια των κινητοποιήσε-

ων αυτών θα αποφασίζεται κάθε φορά

από διαπαραταξιακή επιτροπή.

Η εισήγηση του Δήμαρχου Ιλίου ψηφίστη-

κε από το σύνολο των παρατάξεων πλην

των Ν. Τριανταφύλλου και Ι. Τζανάκη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών του Δήμου Αρτέ-

μιδος σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα έκο-

ψε την πίτα με τα μέλη του και στη συνέ-

χεια πραγματοποίησε τη  γενική τους συ-

νέλευση και εξέλεξαν νέο Διοικητικό

Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

Δονάτος Γκέλιας, πρόεδρος - Ευτυχία

Κοσμά Αντιπρόεδρος - Ξένια Βαρέλη,

Γραμματέας - Ελένη Βάσιου, Ταμίας -

Ηλίας Σιμόπουλος Ειδικός γραμματέας -

Γιώργος Μέγας, Εφορος

Τα γραφεία του Συλλόγου βρίσκονται στη

Λ. Βραυρώνος 257 (8η στάση)

Δυναμικές κινητοποιήσεις προτείνει 

ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος

για να τους ακούσει η Κεντρική Διοίκηση

Ειρηνοδικείο στο Μαραθώνα Συμβαίνουν

στην Κερατέα
Στην Αμφιτροπη την περασμένη Κυριακή

έκοψαν την πίτα παρουσία πολλών φί-

λων του Συλλόγου και εκπροσώπων των

βουλευτών Οικονόμου και Μπούρα. Επί-

σης ο Διοικητής Εφορίας Λαυρίου κ. Βα-

σίλης Θηβαίος, όπου θα ‘ναι υποψήφιος

Δήμαρχος για την Κερατέα και οι οικι-

σμοί Μανούτσου, Δημηλάκη, Συντερίνα,

Αγ. Σεραφείμ, Δροσάς.

Αυτή την Κυριακή θα κοπεί η πίτα του οι-

κισμού Δροσάς στα γραφεία του στις

10.30 το πρωί.

Αρχίζουν τα όργανα το Σάββατο 21/2 στο

Περιγιάλι με το ΚΑΠΗ. Την Κυριακή 22

Φεβρουαρίου το μεσημέρι η Συντερίνα

χορεύει στην Καμάριζα με ζωντανή μου-

σική, κλαρίνο κλπ. 

Στις 20/2 ο οικισμός Ανω Λαγονησίου χο-

ρεύει στα Καλύβια. 

Στις 28/2 η Αυλίζα χορεύει στην Παιανία,

όπως και ο Σύλλογος της Αγ. Ειρήνης

Φώκαιας στο Λαγονήσι. 

Την 1/3 η Δροσά χορεύει στο Αχίλλειον

της Βάρκιζας το μεσημέρι και την Καθα-

ρή Δευτέρα στο πάρκο της Δροσάς.

Οι λακούβες κάνουν καλό 

στα συνεργεία!

Στην οδό Σουνίου στον αριθμό 84 υπάρ-

χει φρεάτιο λίγο κάτω από την  άσφαλτο.

Στην πλατεία των ταξί υπάρχει μία λα-

κούβα που της έβαλαν χώμα αντί για

άσφαλτο. Στην οδό της Αμάχερης, ο ελ-

λιπής φωτισμός και οι πολλές λακκούβες

σε πάνε κατευθείαν στο …συνεργείο.

Το έχουμε πει πολλές φορές. Κάποιοι για

να μας δείξουν τον πολιτισμό τους, πε-

τάνε τις σακούλες με τα σκουπίδια, όπου

νάναι πάνω στους δρόμους, ιδίως προς

τους οικισμούς. Ούτε τα πρόστιμα – που

είναι – χοντρά τους αγγίζουν…

Αλλά και οι άνθρωποι της καθαριότητας,

καλό θα είναι να τις μαζεύουν γιατί περ-

νούν τα σκυλιά και γίνεται της κακομοί-

ρας…

Κώστας Χρηστίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 τ.κ. 153 44 Γέρακας

Τηλ: 210-6604645 - Fax: 210-6604646

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη

αμοιβή άνω του ορίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι. 1) επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο (-α) επαφής

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Γέρακα

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιθάκης 12 τ.κ. 153 44 Γέρακας – Αττικής.

Σημεία επαφής: Χατζημηνάς Κων/νος, Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ. Γέρακα, τηλ.:

210-6604642, fax: 210.6604643, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gerakas.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες: Τσούκα Σταματία, τηλ.: 210-6604652, fax: 210-

6604646.

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανο-

μένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό

σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από Δήμο Γέρακα, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153

44 Γέρακας – Αττικής.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Δήμος Γέρακα, Ιθάκης

12. Τ.Κ. 153 44 Γέρακας – Αττικής, Υπόψιν κου Χατζημηνά Κων/νου.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ 1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «Ανάπλαση στο βασικό οδικό

δίκτυο του Δήμου Γέρακα» και ο τόπος της παροχής είναι ο Γέρακας του

Νομού Αττικής.

ΙΙ 1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι η αισθητική αναβάθ-

μιση των κυρίων και δευτερευόντων αξόνων κυκλοφορίας του Δήμου Γέ-

ρακα (Εθν. Αντιστάσεως, Ξενοφώντος, Αιτωλίας, Ολύμπου, Αθηνάς, Νιό-

βης, Μιαούλη, Καζαντζάκη) και η καταγραφή των χρήσεων γης κατά μήκος

των οδών της περιοχής μελέτης.

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι:

Οι αρτηρίες μέσα στον οικιστικό ιστό, που είναι συνολικού μήκους

2.660,00μ και οι συλλεκτήριες οδοί που είναι συνολικού μήκους 3.180,00μ.

Και οι δύο κατηγορίες έχουν κυμαινόμενου πλάτους πεζοδρόμια, τα οποία

θεωρούνται γενικά ανεπαρκή ή δεν έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κα-

τασκευασθεί ακόμα πεζοδρόμια.

Τα οικοδομικά τετράγωνα που αφορούν τη μελέτη χρήσεων γης είναι

525,73στρεμ.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν

κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προ-

σφορές.

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Α) Συνολική: 392.455,30 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%: 74.566,50 ευρώ)

Β) Ανά κατηγορία Μελέτης.

1. 45.673,84 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομι-

κές και Ρυμοτομικές Μελέτες)

2. 212.960,96 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 07 (Ειδικές Αρ-

χιτεκτονικές Μελέτες).

3. 25.597,50 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 09 (Μηχανολογι-

κές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές Μελέτες).

4. 9.972,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συ-

γκοινωνιακών έργων).

5. 80.800,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφι-

κές Μελέτες).

6. 17.451,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες φυ-

τοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος και έργων πρασίνου).

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 225 ημέρες.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε

7.849,11 ευρώ(€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης

αμοιβής της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπο-

γραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 19.622,77 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε

ποσοστό 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Γέρακα – Προϋπολογισμού

έτους 2009.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

30 του Ν. 2216/2005.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρε-

ωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Διαιούται να συμμετέχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία

σύμφωνα με το Ν. 3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της

σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του

Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών».

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων

αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο

διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής

Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομέ-

νων.

2. Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.3316/2005,

που απαιτούνται για κάθε επιμέρους μελέτη της σύμβασης που θα συνα-

φθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνα με τις επι-

μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της παρ. ΙΙ 1.1. της παρούσας,

είναι οι εξής:

Στην κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) πτυ-

χία τάξεων Β’ ή Γ΄.

Στην κατηγορία μελέτης 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) πτυχία τά-

ξεων Δ’ ή Ε’

Στην κατηγορία μελέτης 09 (Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλε-

κτρονικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Β’ ή Γ’.

Στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων) πτυχία τά-

ξεων Α’.

Στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Γ’

Στην κατηγορία μελέτης 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περι-

βάλλοντος και έργων πρασίνου) πτυχία τάξεων Β’ ή Γ’.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συ-

σταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων

Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τά-

ξεων της ανωτέρω παραγράφου 2 ή,

β) προέρχονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε. ή του  Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντί-

στοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και εί-

ναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκεί-

νες της ανωτέρω παραγράφου 2, ή 

γ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν

μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη

συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-

ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Πα-

ραρτήματος ΙΧ Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των

χωρών τους και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέ-

ει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιριών / Γραφείο Μελε-

τών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες

μελετών κατά το άρθρο 39 του Ν. 3316/2005, ως εξής:

– Για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 2 ή 3 μονάδων

– Για την κατηγορία μελέτης 07, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 7 ή 12 μονάδων

– Για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 2 ή 3 μονάδων

– Για την κατηγορία μελέτης 10, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 1 μονάδας

– Για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 3 μονάδων

– Για την κατηγορία μελέτης 25, τουλάχιστον στελέχη δυναμικού 2 ή 3 μονάδων.

l Πτυχίο Α’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 1 μονάδας, ήτοι εμπει-

ρίας 4 ετών από τη λήψη του μελετητικού πτυχίου.

l Πτυχίο Β’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 2 μονάδες, ήτοι εμπει-

ρίας 8 ετών από τη λήψη του μελετητικού πτυχίου.

l Πτυχίο Γ’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων και περι-

λαμβάνει απαραίτητα ένα στέλεχος με δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,

ήτοι εμπειρίας 12 ετών.

l Πτυχίο Δ’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων και περι-

λαμβάνει απαραίτητα ένα στέλεχος εμπειρίας 12 ετών και ένα στέλεχος

εμπειρίας 8 ετών.

l Πτυχίο Ε’ τάξης αφορά σε δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων και περι-

λαμβάνει απαραίτητα δύο στελέχη εμπειρίας 12 ετών και ένα στέλεχος

εμπειρίας 8 ετών.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις

των παρ. 1, 2 και 3. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να

εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 και να συμμετέχει σε ένα

και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή

κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και σε διαφορετικές κατηγορίες

των επιμέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία με-

λέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή απο-

κλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

(βαρύτητα 40%).

2. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντι-

κειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%).

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Οροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού.

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών

έως 23 Μαρτίου, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγρά-

φων 30 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συ-

νεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 1η Απριλίου 2009 και ώρα

10.00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνε-

δρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να

είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 180 ημέρες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το Ν. 2533/97), κα-

τατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ήτοι στο Δήμο Γέρακα,

από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο

επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες.

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης

της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απε-

στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ στις 17/12/2008.

Διόρθωση που αφορά την ημερομηνία υποβολής προσφορών απεστάλη

ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ στις 30/1/2009.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ Κορωπί 06/02/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2325

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 194 00 Κορωπί

Τηλ.: 210-6623628, Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του

Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης 2009».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται

στο ποσό των 126.049,88 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 9%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ.

στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη, 6-2-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.

1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ‘

αριθμ. Η.Π. 15393/2332/02 & 11014/703/Φ104/14-3-2002 και 37111/

2021/26-9-2003, καθώς και το υπ. Αρ. ΠΕΧΩ 9448/ φπερ3/08//22-1-

09 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής. 

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε η Μελέτη Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός

αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας».

Β) Η παραπάνω μελέτη, βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομέ-

νου, στο Γραφείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωφ.

Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, εντός τριάντα

(30) ημερών από την δημοσίευσή της, προκειμένου να ενημερωθεί

και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη, 12-2-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και τον υπ’ αριθμ. 104247/26-

5-2006, 104248/26-5-2006 και 37111/2021/26-9-2003, Κ.Υ.Α., καθώς και

το υπ. αρ. 136017/4-2-2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Δ/νσης Περιβάλλο-

ντος/ Ε.Υ.Π.Ε.

Ανακοινώνεται ότι:

α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων του έργου: “Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδε-

δεμένο Σύστημα” (κατασκευή των τερματικών εγκαταστάσεων σύνδεσης

των υποβρυχίων καλωδίων 150kv προς τα νησιά των Κυκλάδων με το ΚΥΤ

Λαυρίου).

β) Η ως άνω μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται στην διάθε-

ση κάθε ενδιαφεομένου, στη Νομαρχία (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη), όπου μπορεί να ροσέλθει, εντός τριάντα (30) ημερών από τη

δημοσίευσή της, προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν εν-

στάσεις. 

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα
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Ασφαλιστικά Ταμεία

υπό κατάρρευση

ερώτηση του βουλευτή Φώτη Κουβέλη

Οι απώλειες των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων και η

επιδείνωση των οικονομικών του ασφαλιστικού συστήματος.

Υπολογίζεται ότι εάν  από την επερχόμενη οι-

κονομική κρίση θα απωλεσθούν περί τις

100.000 θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη για

το έτος 2009 θα υποχωρήσει στο 0.5%, τα

έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων θα παρου-

σιάσουν μείωση κατά 2 έως 5 δις€.

Τα ταμεία που σήμερα βρίσκονται στο “κόκκι-

νο” αντιπροσωπεύουν το 92% των ασφαλισμένων και αποτε-

λούν τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της

χώρας. 

Τα ταμεία που αντιμετωπίζουν τα ποιο οξυμένα προβλήματα

είναι: το Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε, Ο.Γ.Α. (κλάδος Υγείας), ΤΑΕΤΕΚΟ

(επικουρικό Τραπεζών και ΔΕΚΟ), Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (επικουρικό

Ι.Κ.Α.), Τ.Π.Δ.Υ. (Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων), το

δε έλλειμμα αυτών για το έτος 2008 εφτασε τα 4 δις €, από

1,6 δις που ήταν το 2006, ενώ για το 2009 υπολογιζεται ότι το

έλλειμμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και τα ποσά που έχουν

εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των

ταμείων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. 

Με το δεδομένο ότι  σήμερα ασφαλιστικοί φορείς που απει-

λούνται με κατάρρευση, καθυστερούν την καταβολή συντά-

ξεων, μερισμάτων και εφάπαξ  από 12 έως και 18 μήνες, ενώ

αντίστοιχα η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων είναι

προβληματική και υποβαθμισμένη, ερωτά τους αρμόδιους

Υπουργούς ποια είναι η θέση τους για την αντιμετώπιση του

αυτού προβλήματος  στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Προστασία για τον  Εθνικό

Δρυμό Σουνίου
ζητάει ο βουλευτής Θανάσης Λεβέντης

Τους κινδύνους που απειλούν τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, έναν

χώρο “με ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό-μεταλ-

λευτικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον”, που

“αποτελεί έναν από τους λίγους εναπομείναντες

πνεύμονες πρασίνου στην Αττική”, επισήμανε με

Επίκαιρη Ερώτησή του ο Βουλευτής Αττικής του

ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Λεβέντης. Κυριότερος κίνδυ-

νος η προσπάθεια αλλαγής του Προεδρικού Δια-

τάγματος που τον ορίζει, και απευθύνεται στα

Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, η

οποία συντάχθηκε από ιδιωτική εταιρεία για λο-

γαριασμό του Δήμου Λαυρίου.

Απαντώντας, ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηγάκης διαβε-

βαίωσε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες και ο ίδιος προσωπικά δεν εί-

ναι διατεθειμένοι να συναινέσουν σε οποιαδήποτε μεταβολή ή

μετατόπιση ορίων του Εθνικού Δρυμού. Δήλωσε ακόμα ότι η

περιοχή θα τύχει ιδιαίτερης περιβαλλοντικής φροντίδας, πέρα

από αυτήν που επιβάλλει το Σύνταγμα και οι Νόμοι.

Στη συνέχεια, ο  Υπουργός ομολόγησε ότι “τα τελευταία 30-50
χρόνια έχουν χτιστεί και πολλά αυθαίρετα κτίσματα στην πε-
ριοχή. Είναι μία δραματική αλήθεια, που πρέπει να ομολογηθεί,”
για να συμπληρώσει: “Είναι δύσκολο να κατεδαφίσεις σήμερα.
Κανείς δεν τόλμησε να κατεδαφίσει.”
Ο Θ. Λεβέντης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τις διαβε-

βαιώσεις του Υπουργού. Παρατήρησε όμως πώς “υπάρχουν και
παράπλευροι κύκλοι, που κινούνται αντίθετα.”

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 2500

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ

ΤOY ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Από το 2007, ο Δήμος Μαραθώ-

να, με αφορμή το γεγονός ότι

τον Σεπτέμβριο του 2010 συ-

μπληρώνονται 2500 χρόνια από

την Μάχη του Μαραθώνα το 490

π.Χ., ξεκίνησε μία προσπάθεια

με διοργανώσεις διεθνών εκδη-

λώσεων, όπως αυτή της μετα-

φοράς της μαραθώνιας φλόγας

από τον Δήμαρχο Μαραθώνα σε

πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας

της Κίνας στο ξεκίνημα του 2009. 

Η προσπάθεια αυτή του Δήμου μόνο θετικά αποτελέ-

σματα μπορεί να έχει για την περιοχή αλλά και γενικό-

τερα για τη χώρα, αφού οι εκδηλώσεις θα αποτελέ-

σουν έναν εξαιρετικό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης

και διεθνούς προβολής της χώρας μας.

Είναι η μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη του Μαραθώνα,

η οποία κοντεύει να μείνει ανεκμετάλλευτη λόγω της

αμελούς συμπεριφοράς των Υπουργείων, επισημαίνει

ο βουλευτής. 

Να σταθεί επιτέλους με υπευ-

θυνότητα και να ανταποκριθεί

άμεσα στις συνεχιζόμενες ελ-

λείψεις σε δασκάλους στα

σχολεία της Ανατολικής Αττι-

κής, καλεί με νέα ερώτησή της

τον υπουργό Παιδείας η βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής,

Εύη Χριστοφιλοπούλου. «Με

επανειλημμένες ερωτήσεις και

παρεμβάσεις μου και ανταπο-

κρινόμενη στην αγανάκτηση

εκατοντάδων γονέων και μα-

θητών, σας επισημαίνω από

την αρχή του σχολικού έτους

τις σημαντικότατες ελλείψεις

σε διδακτικό προσωπικό που

ταλαιπωρούν τα σχολεία στην

Ανατολική Αττική. Παρά την

ανάδειξη της παιδείας σε κύ-

ριο θέμα της δημόσιας συζήτη-

σης και την πρόσκλησή σας

προς το σύνολο του πολιτικού

κόσμου για διάλογο, υπάρ-

χουν σημαντικότατα προβλή-

ματα και δυσλειτουργίες που

δεν εξαφανίζονται ούτε ανα-

βαπτίζονται στο όνομα της πο-

λιτικής ορθότητας», αναφέρει

η βουλευτής.

Η συνεχιζόμενη αδιαφορία

του υπουργείου Παιδείας απο-

τυπώνεται περίτρανα στα 86

κενά εκπαιδευτικών σε νηπια-

γωγεία, ολοήμερα σχολεία και

σχολεία ειδικής αγωγής στην

Ανατολική Αττική, ακριβώς

στα μισά του σχολικού έτους,

χωρίς το αρμόδιο υπουργείο

να έχει εξασφαλίσει την ανα-

γκαία πίστωση, χωρίς να υπο-

λογίζονται οι έκτακτες άδειες

(εγκυμοσύνης, υγείας) και χω-

ρίς να έχουν διοριστεί ανα-

πληρωτές. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέ-

λεσμα την απέλπιδα προσπά-

θεια του υπάρχοντος εκπαι-

δευτικού δυναμικού να καλύ-

ψει εκ των ενόντων τα κενά,

με αποτέλεσμα να δημιουρ-

γούνται ακόμη περισσότερα

προβλήματα στη λειτουργία

των σχολείων. Την ίδια στιγμή,

γονείς και κηδεμόνες καταβά-

λουν το οικονομικό αντίτιμο

για τραπεζοκόμους, φωτοτυπι-

κό χαρτί, σχολικές δραστηριό-

τητες και συνοδούς εν μέσω

κτιριακών προβλημάτων στην

Αρτέμιδα και στο Γέρακα και

υπερωριών από το υπάρχον

προσωπικό δεδομένης της έλ-

λειψης μόνιμων εκπαιδευτι-

κών και της εισαγωγής χιλιά-

δων ωρομίσθιων με 7 ευρώ

την ώρα. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου είχε

θίξει και προ διμήνου τα κενά

και τις ανεπάρκειες στα σχο-

λεία της Αν. Αττικής για να λά-

βει την απάντηση ότι το

Υπουργείο προχωράει κανονι-

κά σε προσλήψεις προσωρι-

νών αναπληρωτών και ωρομί-

σθιων εκπαιδευτικών. Η πραγ-

ματικότητα όμως είναι ότι τα

κενά παραμένουν και αυξάνο-

νται με χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα τα δημοτικά σχολεία

Γραμματικού, Κ. Σουλίου,

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, το

1ο Δ.Σ. Βάρης, το 1ο Δ.Σ.

Πόρτο Ράφτη, το Δ.Σ. Βου-

λιαγμένης, Δ.Σ. Κουβαρά, 2ο

Δ.Σ. Λαυρίου, 2ο Δ.Σ. Παια-

νίας, 3ο Δ.Σ. Βούλας, όπως

και το σχολείο ειδικής αγωγής

Παμμακάριστου. 

Η βουλευτής Περιφέρειας Ατ-

τικής καλεί το υπουργείο να

αντιληφθεί το μέγεθος της

κοινωνικής αγανάκτησης που

προκαλεί η δυσλειτουργία της

δημόσιας πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης και να προχωρήσει

άμεσα στην κάλυψη των κε-

νών με καλύτερους όρους για

τους μαθητές, τους γονείς και

τους εκπαιδευτικούς. 

«Κενό το Ταμείο 

κατά της Φτώχειας!»
Συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου με τον Πρόεδρο

του Ταμείου κατά της Φτώχειας, Νίκο Αναλυτή, πα-

ρουσία του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και της Εύης

Χριστοφιλοπούλου πραγματοποιήθηκε την περασμένη

εβδομάδα, όπου ο Νίκος Αναλυτής περιέγραψε με με-

λανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στο Τα-

μείο Κοινωνικής Συνοχής, γνωστό και ως Ταμείο κατά

της Φτώχειας, το οποίο αν και δημιουργήθηκε πριν από

δύο χρόνια για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέ-

στερων, δεν έχει ακόμη γραφεία, δεν έχει Διοικητικό

Συμβούλιο, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει τους πέντε

επιστημονικούς συνεργάτες όπως προέβλεπε ο νόμος

και, τελικά, δεν έχει όσα χρήματα χρειάζεται για να

κάνει το έργο για το οποίο συστάθηκε.

Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, το

2007 είχε δεσμευτεί ότι σε βάθος τετραετίας θα έχει

το Ταμείο 2 δις €, από τα οποία τα 500 εκατομμύρια θα

δίνονταν το 2008. 

Όμως στον προϋπολογισμό του 2008 ενέγραψε η κυ-

βέρνηση μόλις 100 εκατομμύρια, από τα οποία δεν δα-

πανήθηκε ούτε ένα ευρώ, ενώ ο νόμος ίδρυσης του Τα-

μείου ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2008.

Συνεχίζονται οι  ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό 

στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής
επισημαίνει με ερώτησή της η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 16, ΠΕΜΠΤΗ 19 & ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

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

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  16/2  8 μ.μ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  16/2  6 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. Mitsubishi SpaceStar GLX μο-

ντ.2000, 1300cc, εξοπλισμός full extra, χρώματος

Χρυσαφί Μεταλλικού, περασμένο ΚΤΕΟ, άριστη

κατάσταση, €6.500. Τηλ 6974-941886

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Το Δημ. Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/2 στις

8μ.μ. με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

2. Καθορισμός τελών διαφήμισης στους ηλεκτρονικούς πίνακες

και στη διαδικτυακή πόλη.

6. Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης στην Πολιτεία.

7. Μερική τροποποίηση της 258/07 απόφασης του Δ.Σ. για την

περιοχή Ευρυάλη.

9. Εγκριση Μελέτης εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης. Με-

ρική τροποποίηση οριστικής μελέτης.

11. Παράταση θητείας της ΔΕΑΒ.

12. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου του 2009.
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. . . γ ια την υγειά μας

Αρθροσκόπηση του γόνατος και ώμου
Η σύνθετη λέξη αρθροσκόπηση προέρχεται από τις λέ-

ξεις άρθρωση και σκοπείν (κοιτώ, εξετάζω). Η ενδο-

σκοπική χειρουργική ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα,

αλλά την τελευταία 20ετία η εξέλιξή της είναι ραγδαία.

Με αυτή τη χειρουργική τεχνική είναι δυνατός ο έλεγ-

χος και η εξέταση του εσωτερικού μίας άρθρωσης ή

μίας κοιλότητας του σώματος χρησιμοποιώντας ειδικό

εξοπλισμό. 

Η πλειονότητα των αρθροσκοπικών επεμβάσεων πραγ-

ματοποιείται στο γόνατο και στη συνέχεια στον ώμο.

Σπανιότερα πραγματοποιούνται επεμβάσεις στον

αγκώνα, τον καρπό, το ισχίο και την ποδοκνημική.

Η ανάπτυξη λοιπόν σύγχρονων αρθροσκοπικών εργα-

λείων και τεχνικών μας επιτρέπει σήμερα να αντιμετω-

πίσουμε πληθώρα παθολογικών καταστάσεων στο γό-

νατο μέσα από δύο μικρές «οπές» και ο ασθενής (συ-

νήθως) την ίδια μέρα να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η αρθροσκόπηση του γόνατος γί-

νεται για διαγνωστικούς και θε-

ραπευτικούς λόγους.

Υπάρχουν περιπτώσεις

ασθενών που αναφέρουν

χρόνια συμπτώματα

από το γόνατο

(όπως πόνο,

«μπλοκάρισμα» -

αδυναμία κατά

διαστήματα πλή-

ρους έκτασης αυ-

τού ή αστάθεια)

και στους οποίους

το ιστορικό και η

κλινική εξέταση δεν

μας καθορίζει επα-

κριβώς τη βλάβη, ενώ

η μαγνητική τομογρα-

φία είτε δεν είναι εφι-

κτή, είτε λόγω κακής

συνεργασίας του ασθε-

νούς ή κακής τεχνικής

δεν είναι αξιόπιστη. 

Σ’ αυτούς τους ασθε-

νείς η αρθροσκόπηση έχει απόλυτη ένδειξη για την διά-

γνωση και περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σήμερα έχουμε την δυνατότητα αρθροσκοπικής αντι-

μετώπισης: 

α) όλων των βλαβών των μηνίσκων, 

β) όλων των ρήξεων των χιαστών συνδέσμων (προσθί-

ου-οπισθίου), 

γ) σχεδόν όλων των χόνδρινων βλαβών των μηριαίων

και κνημιαίων κονδύλων,

δ) αρκετών ενδαρθρικών καταγμάτων (υποβοήθηση

στην ανάταξη και σταθεροποίηση), 

ε) των χρόνιων εκφυλιστικών ενδαρθρικών βλαβών,  

στ) των προβλημάτων προσανατολισμού της επιγονα-

τίδας, και τέλος 

ζ) των χρόνιων και βασανιστικών για τον ασθενή ρευ-

ματικών και άλλων αυτοάνοσων φλεγμονών του αρ-

θρικού υμένα με μερική ή ολική αφαίρεση αυτού.

Τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης

όλων των προαναφερθέντων καταστάσεων είναι: α). η

ελαχιστοποίηση (ως μηδενισμός) των ημερών νοσηλεί-

ας, β). η ελαχιστοποίηση (ως εξάλειψη) του πόνου, γ).

η ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών φλεγμονών –

λοιμώξεων, τοπικών ή συστηματικών, δ). η διαφύλαξη

της ακεραιότητας της άρθρωσης.

Συμπερασματικά, η αρθροσκόπηση του γόνατος αποτε-

λεί μια σχετικά ανώδυνη και αναίμακτη χειρουργική τε-

χνική, με τον μέγιστο δυνατό «σεβασμό» στους ιστούς

που χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται και κερδίζει όλο

και μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των επεμβάσε-

ων της Ορθοπεδικής-Επανορθωτικής Χειρουργικής του

Γόνατος. 

Αλέξανδρος Β. Κορδάκης

Ορθοπεδικός Χειρουργός

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ΖΗΤΕΊΤΑΙ προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

Τηλ.: 210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

Η Art Therapy (Θεραπεία μέσω Τέχνης)

είναι μια σχετικά νέα μέθοδος προσέγ-

γισης του ανθρώπου και κατέχει ξεχω-

ριστή θέση στις Η.Π.Α. και στη Μ. Βρε-

τανία. Λέγοντας Θεραπεία μέσω Τέ-

χνης δεν εννούμε τη θεραπεία από μία

ασθένεια, αλλά την περιποίηση της ψυ-

χής – από το αρχαίο ρήμα «θεραπεύω»

– μέσα από την καλλιτεχνική διαδικασία

που θέτει τον άνθρωπο δημιουργό. 

Ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλι-

κία, το φύλο, την κοινωνική και την οι-

κονομική του κατάσταση, έχει φόβους,

ανησυχίες, προβληματισμούς, ανεπιθύ-

μητες συνήθειες, που τον δυσκολεύουν

να λειτουργήσει ικανοποιητικά στο σπί-

τι, στον επαγγελματικό χώρο και στο

ευρύτερο περιβάλλον του. Μέσα από

την Art Therapy έχει τη δυνατότητα, τό-

σο μέσα από το λόγο, όσο και μέσα από

τη δημιουργική διαδικασία, να εκφράσει

τις σκέψεις και τα συναισθήματα και να

βρει, με τη βοήθεια του θεραπευτή, τον

τρόπο να ζει μια ζωή ολοκληρωμένη, σε

επαφή με το βαθύτερο εαυτό του. 

Η εφαρμογή της Art Therapy μπορεί να

γίνει είτε σε ατομική βάση, είτε σε μι-

κρές ομάδες (μέχρι 10 άτομα), ανάλογα

με τις ανάγκες του θεραπευόμενου και

πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην

πρώτη φάση ο θεραπευόμενος ασχο-

λείται με τα εικαστικά (ζωγραφική, πη-

λός, κολλάζ, φωτογραφία) και στη δεύ-

τερη φάση συζητά μαζί με τον θερα-

πευτή πάνω στις δημιουργίες του, με

στόχο την αποφόρτιση δυσάρεστων συ-

ναισθημάτων και την καλύτερη συνειδη-

τοποίηση των αναγκών και επιθυμιών

του.

Η επιδεξιότητα και η ικανότητα της ενα-

σχόλησης με τα εικαστικά δεν παίζει

κανένα ρόλο στην επιτυχία της θερα-

πευτικής διαδικασίας. Στην Art Therapy

έχει σημασία ο άνθρωπος ως δημιουρ-

γός και όχι ως καλλιτέχνης. Η Art

Therapy βασίζεται στην αρχή ότι μέσα

από την Τέχνη απελευθερώνονται δυ-

νάμεις μοναδικές για τον άνθρωπο και

έρχεται σε επαφή με το ασυνείδητό

του, στοιχεία πολύ σημαντικά για τη θε-

ραπεία του. 

Η θεραπευτική δύναμη της Art Therapy

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο

στις μέρες μας σε διεθνές επίπεδο, και

σε λίγα χρόνια ο εναλλακτικός αυτός

τρόπος δημιουργικής θεραπείας αναμέ-

νεται να είναι ένας από τους πιο προ-

σφιλείς και στην Ελλάδα. 

Η τέχνη θεραπεύει την ψυχή, οι περισ-

σότερες παθήσεις βσίζονται σε ψυχο-

σωματικά αίτια, οπότε... εσείς αρχίστε

από τώρα, ζωγραφίζοντας, χορεύοντας

ή ότι άλλο δημιουργικό σας ευχαρι-

στεί...

Νίκη Μητσάκου

Σύμβουλος Ψυχική Υγείας, Συνεργάτης Συμβουλευ-

τικού & Θεραπευτικού Κέντρου ΨυχοΣύνθεση

Η τέχνη θεραπεύει την ψυχή

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Βρεφονηπιοκόμος απόφοιτος ΤΕΙ για απογευματινές

ώρες εργασίας. Κατά προτίμηση από περιοχές Γλυφάδας,

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης. Επικοινωνία 210 9630.730

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
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Από την 1η Ιουλίου 2009 θα ισχύ-

σει η υποχρεωτική αναγραφή της

χώρας προέλευσης για το παρθέ-

νο και εξαιρετικά παρθένο ελαιό-

λαδο. Πρόκειται ουσιαστικά για

την τροποποίηση του Κανονισμού

1019/2002 σχετικά με τις προδια-

γραφές εμπορίας ελαιολάδου η

οποία εγκρίθηκε στην Κομισιόν. Ο

ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιάννης

Γκλαβάκης το έχει επανειλημμέ-

νως ζητήσει με γραπτά του ερω-

τήματα προς την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, καθώς οι κανόνες που εί-

χαν τεθεί το 2002 ήταν προαιρετι-

κοί και συχνά παραπλανιόταν ο

καταναλωτής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους

κανόνες που θα ισχύσουν από την

1η Ιουλίου 2009:

• Το ελαιόλαδο προερχόμενο από

μια μόνο χώρα θα φέρει υποχρε-

ωτικά το όνομα του Κράτους Μέ-

λους ή της τρίτης χώρας. Στο

υφιστάμενο καθεστώς εμπορίας

ελαιόλαδου η αναγραφή είναι

προαιρετική.

Επιπλέον για το παρθένο και εξαι-

ρετικά παρθένο ελαιόλαδο μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν και ορι-

σμένοι όροι όπως "πράσινο",

"ώριμο", "μαλακό", "ισορροπη-

μένο", όροι οι οποίοι έχουν ήδη

εγκριθεί από το Διεθνές Συμβού-

λιο Ελαιολάδου. Οι κανόνες αυτοί

συμπληρώνουν τους κανόνες που

ισχύουν για ορισμένα ελαιόλαδα

που προστατεύονται από τα κοι-

νοτικά συστήματα γεωγραφικών

ενδείξεων τα οποία είναι σχεδια-

σμένα για να εγγυώνται στους

καταναλωτές ότι το περιεχόμενο

που βρίσκεται στο σφραγισμένο

μπουκάλι ανταποκρίνεται στις

προτιμήσεις και προσδοκίες τους.

O Γ. Γκλαβάκης τονίζει ότι η ελαι-

οπαραγωγή αποτελεί εθνικό κε-

φάλαιο για τη χώρα μας που πρέ-

πει να διατηρηθεί και να ενισχυ-

θεί. Η ετήσια παραγωγή κυμαίνε-

ται από 370.000 - 400.000 τόνους

και το συνολικό εισόδημα των

καλλιεργητών πλησιάζει το 1,6

δισ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών

κυμαίνεται στα 300 εκ. €, αλλά

ωστόσο, όπως επεξηγεί ο ευρω-

βουλευτής, κύρια προτεραιότητα

παραμένει η αύξηση των εξαγω-

γών τυποποιημένου, επώνυμου

ελληνικού ελαιολάδου.

Υποχρεωτική η χώρα 

προέλευσης του ελαιόλαδου

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος στο πλαίσιο

της προσπάθειας για την εύ-

ρυθμη λειτουργία της αγο-

ράς, σε συνέχεια προηγούμε-

νων ανακοινώσεων του

ΥΠ.ΑΝ., δίνει νέα στοιχεία για

την κίνηση των τιμών με βάση

τους ελέγχους στα  κοστολό-

για και τους τιμοκαταλόγους,

που έχουν υποβληθεί στο

ΥΠ.ΑΝ έως 30/1/2009 από

επιχειρήσεις τροφίμων, βιο-

μηχανικών προϊόντων και

υπηρεσιών. 

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία

του ΥΠ.ΑΝ: 

➢ 33  εταιρείες προχώρησαν σε

μείωση τιμών σε 2213  κωδι-

κούς, 

➢ 21 εταιρείες μετά τους κοστο-

λογικούς ελέγχους, προχώρη-

σαν σε ανάκληση των ανατι-

μήσεων σε 2475 κωδικούς.

➢ 12 εταιρείες προχώρησαν, σε

αυξήσεις τιμών, σε 925 κωδι-

κούς. 

Επίσης, 12 εταιρείες προχώρη-

σαν, έπειτα από κατάθεση των

απαραίτητων κοστολογίων, σε

αυξήσεις τιμών, σε 925 κωδι-

κούς, από τους 4.683, που

διακινούν συνολικά, τις οποί-

ες τεκμηριώνουν από τα υπο-

βληθέντα στοιχεία (αύξηση

του κόστους παραγωγής, ή

την αύξηση των πρώτων υλών

που χρησιμοποιούνται):

Επίσης, από τις εταιρείες που

ανακοίνωσαν νέους τιμοκαταλό-

γους, μετά από τους ελέγχους

του Υπουργείου Ανάπτυξης:

➢ Η  εταιρεία ΦΑΓΕ Α.Ε. (γαλα-

κτοκομικά) δεν δικαιολογεί την

αύξηση σε 107 κωδικούς προϊό-

ντων αφού προέβη σε μεσοσταθ-

μική αύξηση 3,5%, σε σύνολο 181

κωδικών προϊόντων που διακινεί.  

➢ Οι  εταιρείες COCA COLA

HBC – ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ A.E και

PEPSICO ΗΒΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., προ-

χώρησαν σε αυξήσεις των τιμών

πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, η

COCA COLA  HBC – ΤΡΙΑ ΕΨΙ-

ΛΟΝ A.E προχώρησε σε αυξήσεις

193 κωδικών, από τους 276 που

διακινεί, με μεσοσταθμική αύξη-

ση 3,7%, ενώ  η PEPSICO ΗΒΗ

ΕΛΛΑΣ Α.Ε, 83 κωδικών, από

τους 88 που διακινεί, με μεσο-

σταθμική αύξηση 3,5%

Παρότι από την προσκόμιση των

ζητηθέντων κοστολογικών στοι-

χείων οι συγκεκριμένες εταιρείες

ήταν σε θέση να καλύψουν την

απόφασή τους αυτή, τους ζητή-

θηκε και συμφώνησαν, ότι  θα

προχωρήσουν σε σημαντικές

προσφορές – παροχές απευθείας

στους καταναλωτές για όλο το

2009.  

Οι προσφορές - παροχές αυτές,

που σε ποσοστά, μάλιστα, φτά-

νουν και το 30% επί των τιμών

πώλησης, αφορούν κωδικούς

προϊόντων με τη μεγαλύτερη

εμπορευσιμότητα.

Σημειώνεται  δε, ότι το ΥΠ.ΑΝ με

καθημερινούς ελέγχους και τιμο-

ληψίες, που πραγματοποιεί, θα

ελέγχει το κατά πόσο οι προσφο-

ρές αυτές θα καταλήγουν στον

καταναλωτή.

Μα αφορμή τη δημοσιοποίηση νέ-

ων στοιχείων για την κίνηση των

τιμών ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος σημείωσε τα

εξής:

«Με βάση τους κοστολογικούς

ελέγχους του Υπουργείου Ανά-

πτυξης το μήνα Ιανουάριο κατα-

γράφηκαν μειώσεις τιμών σε πά-

νω από 2.200 προϊόντα και ανα-

κλήσεις ανατιμήσεων σε περίπου

2.500 προϊόντα, τα περισσότερα

εκ των οποίων είναι είδη πρώτης

ανάγκης. 

Οι αυξήσεις που καταγράφηκαν

αφορούσαν περίπου 900 προϊό-

ντα, στα 700 εκ των οποίων η αύ-

ξηση ήταν στα όρια του τιμαρίθ-

μου. 

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε

στις αρχές του χρόνου, όπου συ-

νήθως είναι η εποχή των ανατιμή-

σεων, ο συνολικός απολογισμός

για την πορεία των τιμών είναι θε-

τικός.

Θέλω εδώ να επισημάνω ότι η

εταιρεία ΦΑΓΕ, η οποία εμπορεύ-

εται γαλακτοκομικά προϊόντα,

έχει προχωρήσει σε αυξήσεις

προϊόντων οι οποίες δεν δικαιο-

λογούνται από τους κοστολογι-

κούς ελέγχους. 

Προβλήματα πάντα υπάρχουν,

δεν τα στρογγυλεύουμε, δεν τα

υποτιμούμε. Αλλά και δεν χαριζό-

μαστε σε κανέναν διότι πρώτο

μέλημά μας είναι η προστασία

του καταναλωτή. 

Αλλά αυτή την δύσκολη περίοδο

για την οικονομία μας, καλό να

μην καλλιεργούμε ανεύθυνα ένα

κλίμα καταστροφολογίας, το

οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως

άλλοθι για γενικότερες ανατιμή-

σεις. 

Το ΥΠΑΝ θα συνεχίσει, με όλες

τις δυνατότητες που έχει να, πα-

ρεμβαίνει στην αγορά προς όφε-

λος του υγιούς ανταγωνισμού και

των καταναλωτών και σε αυτή

μας την προσπάθεια ζητάμε τη

βοήθεια όλων».

ΠΟΙΝΕΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος πρόεδρος στην Παμμακάριστο

Με απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής Λεωνίδα Κουρή, τοποθε-

τήθηκε νέος πρόεδρος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος για το Παιδί «Η

Παμμακάριστος» ο Γιώργος Δίελλας.

Ο Γ. Δίελλας είναι πολιτικός επιστήμων, διετέλεσε επικεφαλής

της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και σήμε-

ρα υπηρετεί ως ειδικός επιστήμονας για θέματα δημόσιας διοίκη-

σης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» προσφέρει για πάνω

από μισό αιώνα τις υπηρεσίες του όχι μόνο στην περιοχή της Νέ-

ας Μάκρης όπου εδρεύει, αλλά σε ολόκληρη την Ανατ. Αττική,

πρωτοπορώντας σε ζητήματα υποστήριξης παιδιών και νέων με

ειδικές ανάγκες.

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ)

ΤΗΛ.: 22940-91.206, 22940-96.013, FAX:22940-91.407
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Πινγκ - Πονγκ

Μόνο το Σάββατο πραγμα-

τοποιήθηκαν αγώνες στην

Αττική, και στα δύο αθλήμα-

τα, της Υπερπήδησης

Εμποδίων και της Ιππικής

Δεξιοτεχνίας. Στον Ιππικό

Όμιλο Βορείων Προαστίων

έγιναν το Σάββατο οι 2οι

αγώνες Ιππικής Δεξιοτε-

χνίας, ενώ την Κυριακή οι

αγώνες αναβλήθηκαν λόγω

της βροχής, που έπεσε το

βράδυ στην Αττική.

Στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων

έγιναν το Σάββατο οι 1οι αγώνες

Ανάπτυξης Νότιας Αττικής, που

είχαν αναβληθεί το προηγούμε-

νο Σάββατο. 

Στην πρεμιέρα της Ιππικής

Δεξιοτεχνίας για τη νέα χρο-

νιά παρουσιάστηκαν νέα πρό-

σωπα, που έκαναν αισθητή

την παρουσία τους, όπως στο

αγώνισμα αρχαρίων ο Ανα-

στάσιος Βασιλακόπουλος και

στο αγώνισμα Medium ο Μι-

χάλης Διαμαντίδης. Στους

αγώνες Ανάπτυξης, καλή εμ-

φάνιση πραγματοποίησε η

Μαριάννα Παράσχη, που ανα-

δείχθηκε νικήτρια σε δύο

αγωνίσματα.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ν.Ο.Β.
Μόνο το Σάββατο αγώνες

Πραγματοποιώντας το

ξέσπασμά του στο τρίτο

οκτάλεπτο ο ΝΟΒ επι-

κράτησε με 8-6 των Χα-

νίων στην Κρήτη για την

ενδέκατη και τελευταία

αγωνιστική του πρώτου

γύρου της Α1 ανδρών.

Οι παίκτες του Γιάννη

Γιαννουρή προηγήθηκαν

με 4-3 στο ημίχρονο αλ-

λά οι "νησιώτες" ισοφάρι-

σαν στη συνέχεια. Από

εκεί και πέρα όμως η

ομάδα μας πραγματοποί-

ησε ένα σερί 4-0 ως το

τέλος του τρίτου οκταλέ-

πτου και στην αρχή της

τέταρτης, "καθαρίζοντας"

ουσιαστικά το ματς.

Νικητής γύρισε απ’

τη Κρήτη 

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβη-

σης Κορασίδων Β΄, που διεξήχθη στο κλε  ιστό κολυμβητή-

ριο της Γλυφάδας στις 31/1-1/2, τα κορίτσια του Ν.Ο.Β.

πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις και σημείωσαν

αρκετά πλασαρίσματα σε υψηλές θέσεις των κατατάξεων.

Την ομάδα εκπροσώπησαν οι αθλήτριες Γκούσκου Ζένια,

Δροσοπούλου Εύη, Εγκόροβα Όλγα, Κασιμάτη Ήβη, Κα-

τσιώτη Ειρήνη, Μανωλοπούλου Άννα, Μανωλοπούλου

Θεοδώρα, Σαραντίδη Σοφία, Σταμέλου Αντιγόνη και Χα-

ροπούλου Σταυρούλα.

ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ

* 5η θέση, με τις Γκούσκου Ζένια και Κατσιώτη Ειρήνη

* 6η θέση, με τις Εγκόροβα Όλγα και Σαραντίδη Σοφία

ΟΜΑΔΙΚΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ

* 4η θέση, με τις Γκούσκου Ζένια, Δροσοπούλου Εύη,

Εγκόροβα Όλγα, Κατσιώτη Ειρήνη, Μανωλοπούλου Άννα,

Μανωλοπούλου Θεοδώρα, Σαραντίδη Σοφία και Χαροπού-

λου Σταυρούλα.

Πρόκριση και νίκες

για τις Νεανίδες
Με απολογισμό 3 νίκες και 2 ήττες και την πρόκριση

στον επόμενο γύρο, ολοκλήρωσε την παρουσία της

στην 1η Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος η

Ολοκληρώθηκε το περα-

σμένο Σαββατοκύριακο

το πρωτάθλημα της Α2

Εθνικής κατηγορίας Αν-

δρών.

Η ομάδα του ΑΡΗ κατέ-

λαβε τελικά την 6η θέση

με 27 βαθμούς έχοντας

9 νίκες και 9 ήττες.

Στην κατηγορία Α1 ανε-

βαίνει το Α.Κ. ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΥ ενώ μπαράζ ανόδου

θα δώσουν οι ομάδες ΑΕ

ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Υποβαθμίζονται στην Β’

εθνική κατηγορία οι ομά-

δες της Χ.Α.Ν. ΘΕΣ/ΝΙ-

ΚΗΣ και Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑ-

ΜΩΝ.

Την ομάδα ανδρών του

ΑΡΗ αποτελούσαν οι

αθλητές Δήμας (είναι και

ο προπονητής των ομά-

δων) Βασιλείου, Λίλης

και Κοντρατιούκ. 

Για την Α1 κατηγορία

γυναικών, η ομάδα του

ΑΡΗ βρίσκεται επίσης

στην 6η θέση με 16 βαθ-

μούς και ενώ απομένουν

ακόμη δύο αγώνες (με

Ολυμπιακό και Π.Κ. Δή-

μου Ταύρου) όλα δεί-

χνουν ότι θα τερματίσει

τελικά στην 6η θέση και

θα δώσει αγώνες μπαράζ

για την παραμονή της

στην Α1 κατηγορία.

Για το πρωτάθλημα της

Γ’ κατηγορίας Αττικής η

ομάδα του ΑΡΗ κέρδισε

με 4-1 τον Α.Ο. ΖΗΝΩΝ

και έχασε επίσης με 4-1

από τον Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙ-

ΔΑ.

Τερμάτισε έτσι στην 3η

θέση. Την ομάδα αποτε-

λούσαν οι αθλητές,

Ψαρράς, Βωβός, Δαού-

λας και Παπαϊωάννου.

Για την Α! κατηγορία Ατ-

τικής η ομάδα γυναικών

ΑΡΗ έχασε με 4-2 από

την Α.Ε.

ομάδα των Νεανίδων του Ομίλου.

Η ομάδα μας νίκησε κατά σειρά τους ΝΟ Χίου (17-2),

ΝΕΠ (15-5) και Ηλυσιακό (16-3) ενώ ηττήθηκε από

τον Τρίτωνα Αμαρουσίου (6-7) και τον Πανιώνιο (5-

10). Η επόμενη φάση θα διεξαχθεί στις 20-22 Μαρτί-

ου και η κλήρωσή της θα γίνει στις 18/2. 

Και η συγχρονισμένη

πάει μπροστά

Πρωταθλήματα Κατηγοριών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Η συνέχεια του αγωνιστικού προγράμματος της ιππασίας

θα δοθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 14 και 15 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο θα διεξαχθεί ο 2ος αγώνας

Ανάπτυξης Βόρειας και Νότιας Αττικής, αντίστοιχα, στις

εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Βορείων Προαστίων

και του Ιππικού Ομίλου Καλυβίων St George. Την Κυριακή,

η 2η Ημερίδα των Περιφερειών Αττικής, θα πραγματοποιη-

θεί στον Ιππικό Όμιλο Καλυβίων St George.

Οι αγώνες της Ανάπτυξης, θα αρχίσουν το Σάββατο στις

10.00.

Το πρόγραμμα της ημερίδας της Κυριακής, που θα αρχίσει

επίσης στις 10.00, περιλαμβάνει το ομαδικό αγώνισμα των

ομίλων ύψους 1.15μ. και ελεύθερα αγωνίσματα ύψους από

1.05μ. έως και 1.25μ. 

Έχασε την πρόκριση για το
Challenge Cup

η ομάδα του Μαρκόπουλου

ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά

Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες την

Τετάρτη (11/02, 18:30) στο Μαρκόπου-

λο στην πρώτη τους ευρωπαϊκή συνά-

ντηση αγωνιζόμενες για την πρόκριση

στο Challenge Cup.

Το άρωμα του τελικού του Τσάλεντζ

Καπ γυναικών μύρισε ο Παναθηναϊκός,

αφού τα “πράσινα” κορίτσια πέρασαν

νικηφόρα από τα Μεσόγεια με 3-1 σετ

και περιμένουν εναγωνίως το τελευ-

ταίο ματς για την πρόκριση στην τελι-

κή τετράδα, που απέχει πλέον δύο μό-

νο σετ. Τόσα χρειάζονται να κατακτή-

σουν στη ρεβάνς της 18ης Φεβρουαρί-

ου στο κλειστό της Γλυφάδας. 

Η ομάδα του Τάκη Φλώρου κατάφερε

για τρίτη φορά να βγει νικητής απ’ το

παιχνίδι με το Μαρκόπουλο

και γι’ αυτό η ήττα του Α.Ο. Μαρκο-

πούλου ήταν δύο φορές βαριά. 

Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα θα εκπρο-

σωπηθεί στο φιναλ φορ του Τσαλεντζ

Καπ και αυτό από μόνο του αποτελεί

επιτυχία. 

Ιππικά νέα

φωτογ. του Κώστα Κολοκυθά
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Ασκήσεις Πυρόσβεσης στα σχολεία της Βούλας
«Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί γνώριζαν τη σωστή χρήση πυροσβε-

στήρα», μας δήλωσε ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δή-

μου Βούλας, Δημοτικός Σύμβουλος και τ. Αντιδήμαρχος Πανα-

γιώτης Σωτηρόπουλος.

«Με πρωτοβουλία λοιπόν δική μας και τη βοήθεια της πυροσβεστι-

κής Υπηρεσίας, που ανταποκρίθηκε πρόθυμα, με τη διάθεση του

Υποπυραγού ΑντώνηΓρηγοράκη προέβημεν σε προγραμματισμένες

ασκήσεις πυρόσβεσης στα Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Βούλας,

έτσι ώστε αν, ω μη γέννητο, χρειαστεί να γίνει η σωστή χρήση των

πυροσβεστήρων στα Σχολεία, για την άμεση αντιμετώπιση εκδήλω-

σης φωτιάς, εν τη γεννέσει της, προτού καταφθάσει η πυροσβεστι-

κή, αν χρειαστεί».

Το Υπουργείο Παιδείας τι κάνει;

Σε σχετική ερώτησή μας προς τον Παν. Σωτηρόπουλο, αν δηλα-

δή η δράση της Πολιτικής Προστασίας προήλθε μετά από εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Παιδείας, μας απάντησε κατηγορηματικά

αρνητικά:

«… Η πρωτοβουλία ήταν δικιά μας», είπε.

Μήπως αλήθεια, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, οι εκπαιδευτικοί

όλων των βαθμίδων πρέπει να περνάνε από ένα υποχρεωτικό σεμι-

νάριο άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών όπως πυρκα-

γιών, σεισμών, τραυματισμών κλπ; ΔΕΝ έχει κόστος. Έχει τεράστιο

κοινωνικό όφελος και παρεπιπτόντως και πολιτικό, που ιδιαιτέρως

ενδιαφέρει τους πολιτικούς μας.                       Ηλέκτρα Βενετσάνου

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αγίου Βαλεντίνου ή 

Ακύλα και Πρισκίλλης

Κατά την άσκηση πυρόσβεσης στο 5ο Νηπιαγωγείο της Βούλας, η Νη-
πιαγωγός  προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά υπό την καθοδήγηση του Υπο-
πηραγού.

Από την επίδειξη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας. Τον πυροσβεστήρα
κρατάει μαθητής με τη βοήθεια του Παν. Σωτηρόπουλου.

Ο έρωτας δεν έχει διαχωριστικές γραμμές,
δεν κάνει διακρίσεις. Τυφλός, σκληρός,
τρελός, τρυφερός, καθημερινός και εκατομ-
μύρια άλλα επίθετα. Χαρείτε τον!


