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22 “Οι άνθρωποι που έχουν
πολιτικές σκέψεις κά-
νουν και πίσω· αυτό δεν
σημαίνει ήττα, είναι πο-
λιτική ευελιξία”.

Χριστόδουλος

Εκδήλωση με το Σύλλογο του Κόρμπι

Ο Θούριος, και το

Σύνταγμα

του Ρήγα 
γιάννης κορναράκης 

Σελίδα 6

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ανεξέλεγκτη 

η λειτουργία του

ΓΙΟΡΤΑΣΕ

ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ
Σελίδα 11

Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Σελίδα 10

εκδήλωση με απονομές και πίτα

ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (παραλιακή) 1-3 ΒΟΥΛΑ

Ο Αγγελος Αποστολάτος και ο Συνδυασμός του

“ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ”
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράταξης 

την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11 πμ.

στο ξενοδοχείο “BLAZER SUITES”
Σελ.19

ανθρώπινος
Εκλεισε πρόωρα ο βιολογικός κύκλος 

ενός θρησκευτικού Ηγέτη

Δεν αναφέρομαι στους ολίγους, μι-

κρόψυχους, μικροπρεπείς και μικρό-

νοες «εκσυγχρονιστές». 

Την αξία ενός ηγέτη τη διακρίνεις

από την αναγνώριση που αυτός χαί-

ρει, από τους αντιπάλους του. Ενός

θρησκευτικού ηγέτη από τους αλλό-

θρησκους, και τους άθεους του επι-

στημονικού υλισμού (για να τον αντι-

διαστείλω από το χυδαίο υλισμό, αν

και εν γνώσει μου, ότι δεν θα γίνω κα-

τανοητός από κάποιους αναγνώστες

μας).

Την αναγνώριση από τον ίδιο τον κοι-

νοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ

Σπ. Χαλβατζή, που δήλωσε στη Βου-

λή ότι ο Αρχιεπίσκοπος «ήταν μια

ισχυρή προσωπικότητα, που υπηρέτη-

σε με συνέπεια τους στόχους της εκ-

κλησίας», θυμίζοντας ακόμη ότι ήταν

ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος που πέρασε

τις πύλες των γραφείων του ΚΚΕ και

συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του.

Μετά τον Καραμανλή, τον Ανδρέα

Παπανδρέου και τον Χαρ. Φλωράκη

που αποτελούν την ιστορική πολιτική

ηγεσία μιας εποχής, η Ελλάδα έχασε

στο  πρόσωπο  του  Χριστόδουλου, 
Συνέχεια στη σελ. 7

Αν και αναμενόμενο, το άκουσμα της «τελευτής του βίου» του Αρχιεπισκόπου Αθηνών

και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου, έπεσε σαν γκρίζα συννεφιά στο πανελλήνιο και πέ-

ραν αυτού. Πέρα και από τους πολυπληθείς, διαφόρου διαβαθμίσεως, πιστούς. 
Οι γνήσιοι Χριστιανοί 
είναι κομμουνιστές!

«αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι  επαναστάτες»

«Επαναστάτες δεν ειναι οι σοσιαλιστές, είναι οι γνήσι-
οι χριστιανοί. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι επαναστά-
τες», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, μιλώντας

στους φοιτητές της θεολογικής Σχολής (21/1).

Μόνο, που οι “γνήσιοι χριστιανοί” οφείλουν να είναι όχι

μόνο σοσιαλιστές, αλλά πολύ περισσότερο, κ ο μ μ ο υ -

ν ι σ τ έ ς ! Διότι «ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μή έχο-

ντι και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω» (Κατά Λουκά

Κεφ. γ’).

Και βέβαια ο καθένας από τις πράξεις του αναγνωρίζε-

ται τι είναι κι όχι από την ταμπέλα που μοστράρει «έκα-

στον δένδρον εκ του ιδίου καρπού γνώσκεται» (Λουκά

κεφ. ζ’). Διαφορετικά τι παριστάνετε πως τον πιστεύετε

αφού «ού ποιείτε α λέγει»;                Συνέχεια στη σελ. 2

Με τον Κώστα Βενετσάνο. Ηταν μια θερμή χειραψία...  «Να σας το πω
όπως το αισθάνομαι;”, του ψιθύρισε. “Πολύ σε πάω”. 
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656742988-67

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με το ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Τα τοξικά απόβλημα και

το ΥΠΕΧΩΔΕ 
Σελ. 12

Κρατικό Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθειας Σελ. 4

Αριστερά ...πιο αριστερά

Οπα... κοίτα να δεις Σελ. 6

Εκλεισε η χωματερή
στην Παιανία  Σελ. 8

Διατροφή και Παιδί στη
Βουλιαγμένη  Σελ. 10

Ξεφάντωσαν οι εταιρίες
Ανατ. Αττικής Σελ. 11

Πρόστιμα σε επιχειρή-
σεις τροφίμων Σελ. 17

Η εταιρία Χατζηδαβιτίδης
έκοψε πίτα Σελ. 11

Η Ομοσπονδία βετερά-
νων αθλητών, έδρα στο 
Μαραθώνα Σελ. 19

Βαλκανικό πρωτάθλημα
στίβου, Παιανία Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπ’ το Αστυνομικό Δελτίο
Οι γνήσιοι Χριστιανοί 
είναι κομμουνιστές!

«αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι  επαναστάτες»

Συνέχεια από τη σελ. 1

Και πρέπει να ‘ναι κομμουνιστές οι γνήσιοι χριστιανοί

διότι «ουδέ είς τι των υπαρχόντων αυτώ έλεγεν ίδιον  είναι,
αλλ’ ην αυτοίς άπαντα  κοινά» ..«ουδέ γαρ ενδεής τις υπήρ-
χεν εν αυτοίς· όσοι γαρ κτήτορες χωρίων ή οικιών υπήρχον,
πωλούντες έφερον... και ετίθουν παρά τους πόδας των απο-

στόλων. Διεδίδοτο δε εκάστω καθ’ ότι αν τις χρείαν είχεν»

(πράξεις των Αποστόλων κεφ. ε’).

Είδατε τι κάνατε οι γνήσιοι χριστιανοί; Δεν διανοείτο κα-

νείς να ισχυριστεί ότι είναι κάτι ιδιοκτησία του αλλά

ήταν σ’ αυτούς όλα κοινά· κοινόκτητα δηλαδή. Κι έτσι

δεν δυστυχούσε κανείς. Διότι  όσοι είχαν ιδιοκτησίες τις

πουλούσαν, τις κατέθεταν στο κοινό ταμείο και τα μοί-

ραζαν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Γνήσια

κομμουνιστική θεώρηση δηλαδή. Ξεπερασμένος πλέον

ο σοσιαλισμός, που αποδίδει στον καθένα ανάλογα με

την προσφορά του.

Εδώ, του δίνει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τι δουλειά λοιπόν  έχει στον χριστιανισμό όποιος είναι

καπιταλιστής κι ακόμα χειρότερα καπιταληστής και ψευ-

δεπίγραφα, συχνά, σοσιαλιστής;

(«Ευκοπώτερον γαρ εστί κάμηλον δια τρυμαλιάς ραφίδας

εισελθείν ή πλούσιος εις την βασιλείαν του θεού εισελθείν»

(Λουκά κεφ. ιη’, 25). Διότι είναι ευκολότερο, λέει ο Χρι-

στός, να περάσει ένα παλαμάρι από την τρύπα μιας βε-

λόνας, παρά ένας πλούσιος να περάσει στη βασιλεία

του Θεού. Δηλαδή στον παράδεισο. Πάει γραμμή για την

κόλαση, κατά τας γραφάς κι ας σταυροκοπιέται όσο θέ-

λει. Πράξεις θέλει ο Χριστός.

Υπάρχει όμως τέτοια εκτροπή, υποκρισία και άγνοια

ώστε να μη γνωρίζουν ούτε οι γνήσιοι χριστιανοί ότι εί-

ναι κομμουνιστές, ούτε οι κομμουνιστές ότι είναι χρι-

στιανοί, τουλάχιστον κατά το κοινωνικό μέρος της χρι-

στιανικής θεωρίας.

Ενας εκ των “όχλων”
Constus Βενετσάνος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών θα πραγματο-

ποιείται προσωρινή τμηματική

διακοπή της κυκλοφορίας ανά

λωρίδα στην οδό Παιανίας –

Σπάτων – Λούτσας μέχρι τις 29

Φεβρουαρίου και από ώρες 8.30

έως 15.

Ληστείες σε Τράπεζες

Στο κατάστημα της Eurobank

(Κλεισθένους 73 & Εθν. Μακαρί-

ου) στην Αγία Παρασκευή, μπή-

καν δύο άγνωστοι δράστες φο-

ρώντας κουκούλες και αφού ακι-

νητοποίησαν προσωπικό και πε-

λάτες αφαίρεσαν από τα δύο τα-

μεία άγνωστο ποσό.

Το κατάστημα της ProBank (Γού-

ναρη 2 & Αφροδίτης) στο Ελλη-

νικό λήστεψε άγνωστος δράσης

που φορούσε κράνος και με την

απειλή όπλου απέσπασε άγνω-

στο χρηματικό ποσό. Διέφυγε σε

δίκυκλη μοσοσυλέτα.

Την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Θη-

βών 137) στα Καμίνα διάλεξαν οι

άγνωστοι ληστές που εισήλθαν με

την απειλή όπλου στο κατάστημα

και αφαίρεσαν χρήματα.

Εκλεβαν στο δρόμο

Συνελήφθησαν από αστυνομι-

κούς του τμήματος Κηφησιάς

τρεις νέοι αλοδαποί, που πριν

από λίγο ώρα είχαν αφαιρέσει

χρησιμοποιώντας βία, δύο κινητά

τηλέφωνα από ανήλικο πεζό.

Από έρευνα που προέκυψε, οι

δράστες έχουν στο ιστορικό

τους και άλλες τέτοιες ενέργει-

ες. Πλησίαζαν νεαρά άτομα, και

με την απειλή και βία τους έπαιρ-

ναν χρήματα, κινητά τηλέφωνα

και μικροαντικείμενα αξίας.

Ορθόδοξος Σύλλογος

Παιανίας «Αγ. Ιωάν-

νης ο Θεολόγος – 

Οι Φίλοι του Αγίου

Ορους»

Πρόσκληση
Ο Ορθόδοξος Σύλλογος Παι-

ανίας «Αγ. Ιωάννης ο Θεο-

λόγος – Οι Φίλοι του Αγίου

Ορους» σας προσκαλεί την

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου

και ώρα 6μ.μ. σε αίθουσα

εκδηλώσεων του Ξενοδοχεί-

ου Κάραβελ με θέμα «Ο
Αγιος Μάξιμος ο ομολογη-
τής», καθώς και την παρου-

σίαση δύο βιβλίων.

ΚΤΕΟ Καλυβίων

Ανακοίνωση

Από το ΚΤΕΟ Καλυβίων της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής ανακοινώνεται ότι λόγω

του ορισμού της Πέμπτης

31ης Ιανουαρίου ως ημέρας

αργίας, δίνεται παράταση μέ-

χρι και την 15η Φεβρουαρίου

στους κατόχους οχημάτων

που είχαν προγραμματιστεί

για να προσέλθουν για τον

έλεγχο του οχήματός τους

την ημέρα αυτή. 

Το ίδιο ισχύει και για τα οχή-

ματα των οποίων η ισχύς των

ΔΤΕ λήγει στις 31 Ιανουαρί-

ου 2008

Στα πλαίσια της οδικής ασφάλει-

ας 346 συνεργεία τροχονόμων

βγήκαν στους δρόμους  (21 έως

27 Ιανουαρίου) και διενήργησαν

έλεγχο σε 34.620 άτομα, όπου

επιβεβαιώθηκαν 15.608 παραβά-

σεις (σ.σ. ένας στους δύο δηλα-

δή!). Οι 638 ήταν σε βαθμό πλημ-

μελήματος, 10.194 ήταν διοικητι-

κά πρόστιμα και 4.776 διοικητικά

πρόστιμα σταθμεύσεων.

Σ.Σ. Ορθώς γίνονται οι τροχαίοι
έλεγχοι και να ενταθούν ακόμη
περισσότερο. Όταν ο ένας στους
δύο παρανομεί. Όμως το να
αφαιρείς πινακίδες και να τις δί-
νεις μετά από 20 ημέρες, αυτό
δημιουργεί ένα τεράστιο κοινω-
νικό πρόβλημα με σοβαρότατες
οικονομικές προεκτάσεις μέσα
στην οικογένεια και την πολιτεία.
Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζου-
με, το αυτοκίνητο στον Ελληνα
κατά κύριο λόγο είναι εργαλείο
δουλειάς. Πιστεύω ότι είναι αρ-
κετή τιμωρία τα πρόστιμα. Να μη
σταματάμε και την οικονομική
δραστηριότητα του πολίτη, ο
οποίος αρκετά αιμορραγεί από

την ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα. 
Στον ίδιο χρόνο έγιναν 142 τρο-

χαία ατυχήματα, εκ των οποίων

τα 4 θανατηφόρα (2 με αυτοκίνη-

τα και 2 με μηχανάκια, παράσυρ-

ση πεζών), 7 σοβαρά τραυματι-

σμένοι, 160 ελαφρά τραυματίες

(87 με αυτοκίνητα και 73 με μη-

χανάκια). Όπως βλέπετε τα αυ-

τοκίνητα με τα μηχανάκια πάνε

κοντά κοντά.

Σ.Σ. Και πώς να μη γίνει. Αν κά-
τσει ένας πάνω σε μια διασταύ-
ρωση με φανάρι, θα δει ότι αφού
γίνει κόκκινο, περνούν 3 – 4 αυ-
τοκίνητα ακόμη!!

Με πορτοκαλί παίρνεις

πρόστιμο!

Και μία επισήμανση. Αν περάσεις

με πορτοκαλί σου δίνουν κλήση

με πρόστιμο 80 ευρώ παρακαλώ.

Όταν ανάψει το προειδοποιητικό

πορτοκαλί, πρέπει – λέει – να

σταματήσεις.

Βέβαια κινδυνεύεις 99% να σε

τρακάρει ο ερχόμενος πίσω σου,

αλλά αυτό τους είναι αδιάφορο!

Τροχαίες παραβάσεις 

ο ένας στους δύο!
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www.ebdomi.com
Άλμα στην 

επισκεψιμότητα

της νέας μας 

ιστοσελίδας, 

μέσα σε 2 μήνες

λειτουργίας της.

Πρώτος μήνα λειτουργίας της 

ιστοσελίδας μας και 

οι επισκέπτες ξεπέρασαν 

κατά πολύ τους 2000!

Η ΕΒΔΟΜΗ, www.ebdomi.com,  

στο διαδίκτυο λειτουργεί 

ως “ημερήσια”.

Για σπουδαία επίκαιρα 

γεγονότα, όπως συνεδριάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου κλπ,

η ιστοσελίδα 

ενημερώνεται 

αυθημερόν. 
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Locksmith

Μαθήματα Βιτρό στο

Δήμο Παλλήνης
Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών

Η τέχνη του Βιτρό είναι εκείνα τα πολύχρωμα τζαμάκια που βλέ-

παμε κάποτε μόνο σε ναούς, ενώ σήμερα έχουν μπει και στις κα-

τοικίες ομορφαίνοντας τα κτίσματα.  

Εμφανίστηκε στον  Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα  και στις αρχές του

19ου αιώνα, άρχισε να περνάει στις κατοικίες, ενώ, στο τέλος του

ίδιου αιώνα ο Tiffany αντικαθιστά τις μολύβδινες ράβδους με χαλ-

κοταινίες, για να κατασκευάσει πλήθος θεμάτων που συνοδεύουν

την καθημερινή ζωή.

Στο Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών του Δήμου Παλλήνης θα διδα-

χτούν και οι δύο τεχνικές. Ο σπουδαστής θα δημιουργήσει αντι-

κείμενα που θα στολίσουν την κατοικία του -φωτιστικά, υαλοπί-

νακες, παραβάν κ.ά, παίζοντας με το φως και το ημιδιαφανές έγ-

χρωμο γυαλί.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Γνωριμία με τα εργαλεία και τα υλικά- Σχέδιο, πηγές σχεδίου-Το

χρώμα στο Βιτρό- Τεχνική με ράβδους μολύβδου- Τεχνική Tiffany.

Οι εγγραφές άρχισαν. Για πληροφορίες, απευθύνεστε στη γραμ-

ματεία του Εργαστηρίου, (τηλ. 210 66 69 763 , καθημερινές από

17.00 έως 20.00), ή να επισκεφθείτε τις ίδιες ώρες και μέρες το

Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών (Παλλάδος Αθηνάς και Τήνου 2,

Παλλήνη). 

ΜΑΚΒΕΘ William Shakespeare  

Θέατρο Περίακτοι
Καραολή & Δημητρίου 5  Μαρκόπουλο    

τηλ.: 2299 0 40803 (7.00 – 9.00μ.μ.) 

Παρασκεύη & Σάββατο - ώρα 9.15 μ.μ., Κυριακή

ώρα 7.15 μ.μ έως 24 Φεβρουαρίου 2008

Τιμή εισόδου: 15 ευρώ, φοιτητικό 12 ευρώ

Το βασίλειο της Σκοτίας κινδυνεύει από προδότες. Ο Βασιλιάς
Ντάνκαν με τη βοήθεια των στρατηγών του καταπνίγει τις επανα-
στάσεις. Ένας απ’ αυτούς ο πιο ικανός, ο Μάκβεθ δέχεται τιμές
για την ανδρεία του. Παράξενες μάγισσες στον δρόμο του προ-
λέγουν ένα μέλλοντα βασιλιά. Η φιλοδοξία του τον οδηγεί να
σκεφτεί τον φόνο, αλλά απορρίπτει τις σκέψεις του, ώσπου η γυ-
ναίκα του τον πιέζει, τον ωθεί, τον οδηγεί προς τον φόνο. Σκοτώ-
νει τον βασιλιά και γίνεται βασιλιάς, αλλά... 

Το Εργαστήρι Εικαστικών Τε-

χνών του Πνευματικού και

Πολιτιστικού Κέντρου του

Δήμου Παλλήνης, έχει προ-

γραμματίσει μια σειρά εκδη-

λώσεων με κύριο στόχο να

φέρει σε επαφή τους σπου-

δαστές του με την κοινωνική

διάσταση της Τέχνης.

Έτσι στις 10 Ιανουαρίου, στα

πλαίσια του προγράμματος

Εικαστικής Αγωγής, προσκε-

κλημένος ήταν ο ζωγράφος

και γελοιογράφος της εφη-

μερίδας "Καθημερινή", Ηλίας

Δελλόγλου Μακρής. 

Οι σπουδαστές του Εργαστη-

ρίου είχαν την ευκαιρία να

συζητήσουν για την αλληλε-

πίδραση των δύο τεχνών.

Σεμινάρια 

Πρώτων Βοηθειών 

στο Δήμο Βάρης

Ο Δήμος Βάρης οργανώ-

νει στα πλαίσια των εκ-

παιδευτικών του προ-

γραμμάτων Σεμινάρια

Πρώτων Βοηθειών - Αγω-

γής Υγείας σε συνεργα-

σία με τη ΝΕΛΕ. 

Το πρόγραμμα μπορεί να

ξεκινήσει μόνο αν συ-

μπληρωθεί ικανός αριθ-

μός συμμετεχόντων (του-

λάχιστον 15).

Εικαστική Αγωγή από το

Εργαστήρι Παλλήνης

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

“ΣΙΝΕ ΑΛΙΚΗ”
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη Τηλ. 22940 98500

www.apopeires.gr 

ΤΕΤΑΡΤΗ  6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 21:15

«Ο ΙΤΑΛΟΣ», του Αντρέι Κραβτσούκ, Ρωσία 2006

Ένα εξάχρονο παιδί μπορεί να κάνει ελάχιστα πράγματα
και καταλαβαίνει εξίσου λίγα. Αλλά νιώθει πολλά. Ο μι-
κρός Βάνια, που ζει σε ορφανοτροφείο, πρόκειται να υιο-
θετηθεί  σύντομα από μια νέα οικογένεια στην ηλιόλουστη
Ιταλία. 
Ταινία ζωηρά σκηνοθετημένη από τον πρωτοεμφανιζόμε-

νο Κραβτσούκ, με σκηνές που απεικονίζουν τη σκληρή

πλευρά της ζωής. Ρεαλισμός που εξελίσσεται σταδιακά

σε μια σφιχτά δομημένη περιπέτεια. Η ταινία έχει απο-

σπάσει 5 διεθνή βραβεία. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΙΑΛΤΕΣ»

Η Πειραματική Σκηνή ανεβάζει στις Απόπειρες το πρωτο-

ποριακό θεατρικό έργο του Γιώργου Σκούρτη «ΕΦΙΑΛ-

ΤΕΣ», σε σκηνοθεσία Ελένης Φιλίππα.

Πρεμιέρα την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου. Παραστάσεις: 8, 9, 10,

15, 16, 17, 22, 23 και 24  Φεβρουαρίου, στις 9:15 το βράδυ. Το έρ-

γο είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 15 ετών.   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΜΑΣΤΟΥ: 

ΓΝΩΡΙΣΕ – ΠΡΟΛΑΒΕ -
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ

Ενημερωτική Εκδήλωση

στο Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγου-

λάς και η Πρόεδρος του Παν.

Συλλόγου Γυναικών με Καρ-

κίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, ορ-

γανώνουν Εκδήλωση με θέ-

μα: «Καρκίνος Μαστού: Γνώ-
ρισε – Πρόλαβε - Αντιμετώ-
πισε», στην Αίθουσα «Ιατρού

Μαρίας Γιάννη – Πίντζου»

του Δημαρχείου, τη Δευτέρα

11 Φεβρουαρίου στις 18.30.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δημήτρης Μαντάς, Λέκτωρ Χει-

ρουργικής Σχολής Παν/μίου Αθη-

νών, Λαϊκό Νοσοκομείο

Μαριάνθη Κιουρτσόγλου, Ψυ-

χολόγο Υγείας Msc -Ψυχοθεραπεύ-

τρια Παν. Συλλόγου Γυναικών με

Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Αλεξάνδρα Βελονάκη, Εθελό-

ντρια Παν. Συλ. Γυναικών με Καρκί-

νο Μαστού, Μέλος Δ.Σ.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Είναι το θέμα που θα

αναπτυχθεί την Κυριακή

3 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ.

στην αίθουσα Ιωνία. Την

εκδήλωση οργανώνει η

Πνευματική Εστία του

Δήμου Βούλα. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθει-

ας θα γινουν 10 και 11 Μαΐου 2008, και θα διεξαχθούν για

τα  επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική

γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test) , Β1 «μέτρια

γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση»

στις γλώσσες  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω

του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα β) Κέντρου

Ξένων Γλωσσών  έως και Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008

και ώρες 9 π.μ έως 4  μ.μ. στη Δ/νση Δ/μιας Εκπ/σης Αν.

Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Γέρακας, τα εξής δι-

καιολογητικά: 
α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (και φωτοτυπία αυτού), 

β) Φωτογραφία διαβατηρίου,  

γ) Παράβολο  δημοσίου (από  Δ.Ο.Υ.)  των 40 ευρώ για το Α (Α1

και  Α2),  50e για το Β1,  60 ευρώ για το Β2 και 70e για το Γ1, 

δ) Έντυπο αίτησης  (διατίθεται  στη  Δ/νση).  

Περισσότερες  πληροφορίες  για  το  Κ. Π. Γ. θα βρείτε

στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 

www. ypepth.gr/kpg   καθώς και της Δ. Δ.Ε. Αν. Αττικής:

http://dide-anatol.att.sch.gr  

Κρατικό Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθειας
Καταληκτική ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου
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Ο Μάρκος Αυρήλιος «πρωταγωνιστεί»  στη

δραματοποιημένη διάλεξη του καθηγητή της

Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών

Θεοδόση Πελεγρίνη στο πλαίσιο της Σειράς

«Η φιλοσοφία στη σκηνή» του Megaron Plus

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, ώρα 7μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Ο στωικός φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος είναι ο «πρωταγω-

νιστής» μίας ακόμη διαδραστικής παράστασης που στήθηκε

με πρωτοβουλία του Θεοδόση Πελεγρίνη, καθηγητή της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών (Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παι-

δαγωγικής και Ψυχολογίας), και μιας εμπνευσμένης ομάδας

καλλιτεχνών η οποία συμπράττει στην πραγματοποίηση της

σειράς πρωτότυπων δραματοποιημένων διαλέξεων με τίτλο

«Η φιλοσοφία στη σκηνή». Η Σειρά πραγματοποιείται στο

πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus.       

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, στις 7 το βράδυ, ο θεατής

καλείται να έρθει σε επαφή με τον τρόπο σκέψης του

«εστεμμένου φιλοσόφου» που, κατά τρόπο απαράμιλλο, πέ-

τυχε να συνδυάσει τις αρετές του στρατιωτικού ηγέτη μιας

μεγάλης αυτοκρατορίας με την ηρεμία και την σεμνότητα

του πνεύματος. Για τη  δραματοποιημένη παράσταση συνέ-

πραξαν ο καθηγητής Θεοδόσης Πελεγρίνης και ο συγγρα-

φέας Γιώργος Μανιώτης, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνο-

θετική επιμέλεια της παράστασης. Η είσοδος στην εκδήλω-

ση είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας. Η διανομή

των δελτίων αρχίζει στις 6 μ.μ. Σε περίπτωση μεγάλης προ-

σέλευσης αρχίζει μισή ώρα νωρίτερα.  
Τη Σειρά «Η Φιλοσοφία στη σκηνή» αποτελούν 7 δραματοποιημέ-

νες διαλέξεις που - με τη συνοδεία μουσικής, ζωγραφικής και

video art - αναπαριστούν την φιλοσοφική πράξη. Πρόκειται για έναν

κύκλο διαδραστικών εκδηλώσεων, στα όρια του θεάτρου και των φι-

λοσοφικών διαλόγων, της μουσικής και της οπτικοακουστικής τέ-

χνης. Η ομάδα των επαγγελματιών ηθοποιών που συνέστησε ο Θε-

οδόσης Πελεγρίνης, αναπαριστά χωρίς να εκλαϊκεύει. 

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος (121-

180μ.Χ.), ο εστεμμένος φιλόσοφος, θεωρείται ο τελευταίος εκπρό-

σωπος τόσο του αρχαίου κόσμου όσο και του Στωϊκισμού. Όχι ως

σχολάρχης αλλά ως απλός κατά βίον στωϊκός. Προσέγγισε τη δι-

δασκαλία του Ηράκλειτου και εξέλιξε τις σκέψεις του σε μορφή

προσωπικού διαλογισμού. Η φιλοσοφική του θέση ορίζεται από τη

σεμνή ένταξη του ανθρώπου σε μια ευρύτερη κοινωνία και από την

αυτονόητη επιθυμία να προσφέρει σ’αυτήν. Γι’αυτό άλλωστε και ως

αυτοκράτορας υπήρξε δικαιότατος, φιλάνθρωπος και ανεκτικός. Το

ελάχιστο διασωθέν έργο του - που ουσιαστικά δεν είναι παρά το

προσωπικό του ημερολόγιο - περιορίζεται κυρίως στα 12 βιβλία των

στοχασμών του («Τα εις Εαυτόν», δηλαδή «οι συζητήσεις με τον

εαυτό του»). Εγκαταλελειμμένος εν μέσω άπειρων εχθρών, ανά-

ξιων συνεργατών και προδοτών, έχοντας πληγεί από αλλεπάλλη-

λες συμφορές, ο Μάρκος Αυρήλιος στέκει γαλήνιος και ακλόνητος,

δίχως να ελπίζει σε οποιαδήποτε έξωθεν βοήθεια ή «θαύμα». Αυ-

τάρκης και «θεϊκός» μέσα στο θνητό του κορμί, πιστεύει στο φως,

την ομορφιά και την ηρεμία του εσωτερικού του κόσμου. Ενδεικτι-

κά Περί του Ανθρώπινου Βίου ο Μάρκος Αυρήλιος σημειώνει: «Μην

ενεργείς δίχως την θέλησή σου, δίχως το πνεύμα της κοινής ωφε-

λείας, δίχως συγκρότηση ή από αντίδραση. Μην προσπαθείς να κά-

νεις πιο όμορφη την σκέψη σου με ψεύτικα στολίδια ή πολυλογίες

και μην καταπιάνεσαι με τα πάντα. Ο Θεός που είναι μέσα σου, ας

είναι ο προστάτης ενός όντος αρσενικού, μεστωμένου, πολιτικού,

πολιτισμένου, αρχοντικού και συγκροτημένου, σαν εκείνον που πε-

ριμένει ήρεμα τη λήξη του βίου, δίχως να χρειάζεται με όρκους να

το αποδείξει ή με την ανθρώπινη μαρτυρία. Γαλήνιος, δίχως την

ανάγκη της έξωθεν βοηθείας ή της παρηγορίας που παρέχουν οι

άλλοι. Διότι όρθιος πρέπει να στέκεις, όχι ορθωμένος από τους άλ-

λους». 

Η φιλοσοφία στη
σκηνή: 

Μάρκος Αυρήλιος

Εκθεση ζωγραφικής

Την Τέταρτη  30 Iανουαρίου   έγιναν στο ART GALLERY

CAFÉ τα εγκαίνια ζωγραφικής του Γιωργου Μπακέλα με

τίτλο “Ταξίδι στο σύμπαν” με πλοηγούς  τον P. Picasso,

την Μarilyn Monroe,την Frida Carlο.

Πλήθος επωνύμων και ανωνύμων φιλότεχνων συμμετεί-

χαν στη εκδήλωση που

κράτησε έως τα αργά με-

σάνυχτα.

Παρουσιάζονται 29 ζω-

γραφικά έργα ποικίλων

διαστάσεων, με ένα μονα-

δικό τρόπο, ώστε να ανα-

δεικνύεται ιδανικά η δου-

λειά του ζωγράφου.

Η έκθεση παραμένει ανοι-

κτή στο κοινό από τις 9 το

πρωί έως τα μεσάνυκτα

και θα διαρκέσει μέχρι τις

13 Φεβρουαρίου.

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Εκυκλοφόρησε από τη Universal

music ένα πρωτότυπο παιδικό

βιβλίο με CD, με τίτλο: "Θαλής

& Θάλεια ταξίδι στη χώρα της

Σοφίας". Είναι μια ευχάριστη

έκπληξη στο χώρο της παιδικής

λογοτεχνίας ως προς τη δομή

αλλά και το περιεχόμενο.

Αποτελείται από ένα παραμύθι

και οκτώ τραγούδια στα οποία

ακούγονται αξιόλογοι καλλιτέ-

χνες  (Χάρις Αλεξίου, ο Γεράσι-

μος Ανδρεάτος, ο Παύλος Κο-

ντογιαννίδης και ο Λάκης Πα-

παδόπουλος).

Είναι φτιαγμένο με ευαισθησία,

τρυφερότητα και σεβασμό για

το παιδί. Μέσα στις ιστορίες

που συνθέτουν το παραμύθι οι

ήρωές του - ο Θαλής και η Θά-

λεια - βιώνουν διάφορες κατα-

στάσεις με ιδιαίτερο τρόπο κά-

θε φορά.

Η παρουσίαση του βιβλίου και

του cd, θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις

6.30 μ.μ. στην αίθουσα "ΙΩΝΙΑ"

του Δήμου Βούλας (δίπλα από

το Δημαρχείο). Τα κείμενα και

τους στίχους έγραψε η νηπια-

γωγός Χρύσα Σκοπελίτου, τη

μουσική και την ενορχήστρωση

έκανε ο μουσικοσυνθέτης Πα-

ναγιώτης Γιατράκος.

Παιδικό βιβλίο με CD
"Θαλής & Θάλεια, ταξίδι στη χώρα της Σοφίας"

“Ιωνία”, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 

Η Εκδήλωση αναβλήθη-

κε, λόγω του πανελλήνι-

ου πένθους, και θα ανα-

κοινωθεί νέα ημέρα για

την εκδήλωση.

Πολλές είναι οι εκδηλώ-

σεις που αναβλήθηκαν

λόγω του εθνικούς πέν-

θους, οι οποίες όμως  θα

δρομολογηθούν εκ νέου.

Εκδήλωση για

την εκπαίδευση

από Νομαρχία και 

διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης

Η Μ.Κ.Ο. Ευρωπαϊκή Έκφραση, διορ-

γανώνει το «Forum: Ευρωπαίος Πολί-
της», στο Ζάππειο Μέγαρο και την Αί-

γλη Ζαππείου, στις 2 & 3 Φεβρουαρί-

ου, στο πλαίσιο του Money Show, του

μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού

και επενδυτικού πολυσυνέδριου, με

πορεία 16 ετών σε Ελλάδα και εξωτε-

ρικό.  

Το «Forum: Ευρωπαίος Πολίτης» πε-

ριλαμβάνει σειρά συνεδριακών εκδη-

λώσεων και συζητήσεις στρογγυλής

τραπέζης, με θεματολογίες που καλύ-

πτουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και

την δράση της κοινωνίας πολιτών στο

πλαίσιο αυτό, καθώς επίσης και έκθε-

ση. Είναι ένα ενδιαφέρον διήμερο.

Μέσα από τις ομιλίες και τον διάλογο

θα προαχθεί η ενημέρωση και θα δη-

μιουργηθούν ερεθίσματα για τη συμ-

μετοχή και τον γόνιμο προβληματι-

σμό γύρω από θέματα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, αλλά και από τον ρόλο

του Έλληνα στις εξελίξεις, ώστε να

εξαχθούν συμπεράσματα, ως προς τα

οποία η Ευρωπαϊκή Έκφραση θα συμ-

βάλει στη διάχυσή τους.

Μεταξύ των ομιλιών επιλέγουμε:
Σάββατο 12:00 -14:00 Καμπάνια ΜΚΟ για

το Σύνταγμα: MΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
14:00-15:00 Ελληνική Ένωση Για τα Δικαι-

ώματα Του Ανθρώπου: Το Συμβούλιο της
Ευρώπης και η προστασία των δικαιωμά-
των. 

Κυριακή 10.30-11.00: Διεθνής Διαφάνεια –

Greek Project Management Institute Η διαφά-
νεια στη διαχείριση έργων στην Ελλάδα.
12:30-14:00  Δήμος Κερατέας: 

Επενδύσεις στην προστασία περιβάλλο-
ντος. Πόσο αξιόπιστες είναι οι επιλογές
Ελλάδας-ΕΕ. Το παράδειγμα των εγκατα-

στάσεων διαχείρισης απορριμάτων.

17:00-18:00 ΚΕΑΝ: Ευρωπαϊκές οργανώ-
σεις και ελληνική νεολαία.
17:00-19:00 Δήμος Μαραθώνα: Ο Μαρα-
θώνας της Ευρώπης
19:00-20:30 ΟΝΝΕΔ: Δυτ. Αττικής: Τα
ΜΜΕ και όρια δημοσιογραφίας. 
19:00-21:00  Ευρωπαϊκή Έκφραση:

Ευρωπαίος Πολίτης - Ελληνας Πολίτης   

Κυριολεκτικά και μεταφορικά το θεατρικό

έργο που «Δεν βρήκε τίτλο» είναι μια τρε-

λή κωμωδία. 

Τρεις επιτυχημένοι καλλιτέχνες - ένας

βραβευμένος σκηνοθέτης και 2 ταλαντού-

χοι ηθοποιοί – δίνουν μια αλλιώτικη συνέ-

ντευξη τύπου αλλά τους συνετίζει ο νοσο-

κόμος. Ποιος νοσοκόμος; Μα του ψυχια-

τρείου φυσικά!

Μια ανατρεπτική κωμωδία του Χρήστου

Βάρφη, το τρίτο έργο που έχει γράψει κα-

τά σειρά πλαισιωμένο από νέους ταλα-

ντούχους ηθοποιούς, αντιστρέφει τον κα-

νόνα που θέλει τα έργα να έχουν happy

ending κι ενώ σε όλη την παράσταση γε-

λάς, το τελείωμα είναι έκπληξη. 

Μια καλή πρόταση για ένα ευχάριστο από-

γευμα.

Παίζουν:  Γ. Πλακίδης, Β. Ψυλλάς, Ειρ. Κα-

ρυωτάκη,  Ν. Γεωργίου, Γ. Ανδρεαδέλης.

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 9.15

μ.μ.  Είσοδος : € 20, φοιτ.: € 15

"ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ" Ασωμάτων

6, Θησείο (Σταθμός ΗΣΑΠ Θησείο)  Πληρο-

φορίες: 210.322.4664
Ηλέκτρα Βενετσάνου

«Δεν βρήκε τίτλο», Μία τρελή κωμωδία

«Forum: Ευρωπαίος Πολίτης»
2-3 Φεβρουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο
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Όσο διαβάζει κανείς την ιστορία  τό-

σο νιώθει να τον κυριεύει μια αγανά-

κτηση.  Τα παρακάτω στοιχεία, τα

παίρνω  από το βιβλίο της “Ιστορίας

του Ελληνικού Έθνους” (Εκδοτική τ.

ΙΑ΄). Δεν θα αντιγράψω  τα τρομερά

πράγματα που έμαθα, τρέχοντας

προσεκτικά στις σελίδες 448-449.

Θα αντιγράψω   μόνο, την προκήρυ-

ξη του Τσάρου που τον Οκτώβριο

του 1798, έστειλε στους  υπόδου-

λους Έλληνες.  

«Ο Θεός εξέλεξε  τον ισχυρό βραχίονα

της Ρωσίας, να διασώσει τους Ορθόδο-

ξους της Πίστης από τον κίνδυνον.

Ρωσία και Τουρκία αδελφωμένες,

αποστέλλουν   ισχυρές δυνάμεις κατά

των  εχθρών της πίστεως, κατά των

Γάλλων. 

»Οι βδελυροί εχθροί - οι Γάλλοι-   διέ-

γειραν σε  αποστασίαν  τους λαούς κα-

τά των νομίμων κυριάρχων, προξένη-

σαν  σφαγές και βεβηλώσεις και λεηλα-

σίες χωρών.

»Η παράλυτος ιδέα της Ελευθερίας

ισοτιμίας και αρετής,   ήτις επισκοτίζει

τη δικαιοσύνη του Θεού,  παρέσυρε

τους λαούς εις το βάραθρον».

Και απευθυνόμενος με άλλη επιστο-

λή  στον Πατριάρχη της Κωνσταντι-

νούπολης, γράφει. «Συ ο Πατριάρχης

των Ρωμαίων Κωνσταντινούπολεως,

δήλου όντος ότι καθ΄ό πατριάρχης

έχεις εντελή  πρόνοιαν και να φροντί-

ζεις αδιαλείπτως,  εις το να συνάγης

μέσα περιποιητικά της ευταξίας του

μιλετίου σου (= του  ποιμνίου σου, της

φυλής σου), και να μη λείπης  με συμ-

βουλάς και παραινέσεις,  να διδάσκεις

πάντας τους βασιλικούς ραγιάδες τα

της υπακοής τα χρέη, ...δια δε τους τη

υψηλή τη θέλήσει  ενάντια πράττοντες,

να μας δηλοποιείς περί της παιδείας

των (τιμωρίας των κ.λ.π…». Δεν θα

συζητήσω ούτε θα σχολιάσω  την

“υπακοή”, που υπέδειξε διαβιβαστικά

στο πατριαρχείο και πώς τη δέχτηκε

το τελευταίο. Είναι όμως βέβαιο ότι

ο Πατριάρχης  βρισκόνταν σε πολύ

δυσχερή θέση  καθώς ακόμη είχε ζω-

ντανή την εικόνα,  την ανάμνηση

των φοβερών αντιποίνων που είχαν

επακολουθήσει τα Ορλωφικά  και το

“δούλεμα” που έκανε στους αγωνι-

στές Μανιάτες, η τσαρική αυλή...

Εκείνο  πάντως που κάνει εντύπωση,

είναι  το διεθνές κλίμα, κάτω από το

οποίο  ένας Ρήγας  Βελεστινλής που

τον είπαν και Φεραίο, σήκωσε κεφά-

λι  και σκέφτηκε να συμμαζέψει

τους υπόδουλους βαλκανικούς λα-

ούς κάτω από το λάβαρό του.

Μόνος μέσα σε ένα  περιβάλλον

απόλυτα εχθρικό, αγωνίζεται, γρά-

φει, τραγουδά, κηρύσσει, την διακή-

ρυξη των δικαιωμάτων  του ανθρώ-

που,  συλλαμβάνεται για τις ιδέες

του και πεθαίνει σε βασανιστήρια μα-

ζί με τους στενούς  του  συνεργάτες

Ευστράτιο Αργέντη και Αντώνιο Κο-

ρωνιό από τη Χίο τον Δημήτριο Νι-

κολίδη από τα Γιάννενα, τον Θεοχά-

ρη Τουρούντζια από τα Σιάτιστα,

τους αδελφούς Ιωάννη και Παναγιώ-

τη Εμμανουήλ από τη Λευκωσία,

ενώ  ο συνεργάτης του Χριστόφο-

ρος Περαιβός καταφέρνει να διαφύ-

γει τη σύλληψη. 

Με τρία του έργα,  όταν πέρασε από

τη λυρική στη μαχητική φάση του βί-

ου του, αγωνίζεται για την επιδίωξη

του σκοπού του: Τον Θούριο, την

Χάρτα της Ελλάδας  και το Σύνταγ-

μα, που φέρει τον τίτλο “Νέα πολιτι-

κή Διοίκηση των κατοίκων της Ρού-

μελης, της Μικράς  Ασίας, των   νή-

σων της Μεσογείου και της Βλαχο-

μπογδανίας”. 

Σαφώς καταφαίνεται, η αντιδιαστο-

λή και η αντιπαράθεση προς το κρά-

τος του γένους, που με συγκεντρω-

τικό χαρακτήρα, πρέσβευε και προω-

θούσε το οικουμενικό πατριαρχείο.

Το κράτος αυτό ήταν μονοκρατικό,

πολυεθνικό, συντηρητικό. Το οραμα-

τιζόμενο ομόσπονδο κράτος του

έθνους του Ρήγα με τις πολυάριθμες

κοινότητες  που έδιναν πλουραλιστι-

κό χρώμα, είχε ένα ιδιόμορφο χαρα-

κτήρα,  μονοκρατικό,  υπερεθνικό,

δημοκρατικό. 

Με τον Θούριο επιδιώκει τη συνένω-

ση  όλων των ομάδων των λαών  που

συγκροτούν την  οθωμανική αυτο-

κρατορία και τις καλεί σε ένα  παλ-

λαϊκό, σύσσωμο απελευθερωτικό

αγώνα. «Ως  πότε παλικάρια θα ζού-

με στα στενά»,  αναφωνεί.  

Με τη “Χάρτα της Ελλάδας”, εκφρά-

ζεται στο γεωγραφικό επίπεδο του

οράματός του που συμπεριλαμβάνει

όλους τους βαλκανικούς λαούς.   

Και με το “Σύνταγμα” συμπληρώνει

την πολυεθνικότητα της ιδέας του.

Βασισμένο,  στο Σύνταγμα του

Έτους “1” της Γαλλικής Δημοκρατίας

1792 και 1793. Το Σύνταγμα του Ρή-

γα έχει  124 διατάξεις, ενώ η διακή-

ρυξη του, που αναφέρεται στα αν-

θρώπινα δικαιώματα 35 άρθρα. 

Ο δεσποτισμός  και η αποτίναξή του

είναι ο άμεσος  στόχος του.

Σταχυολογώ, κάποια σημεία  από τη

Διακήρυξη και το Σύνταγμα:

Η ατομική ελευθερία -χωρίς την πα-

ραβίαση της ελευθερίας του γείτονα

- θεωρείται φυσικό δικαίωμα· δηλα-

δή δικαίωμα δωρισμένο από  την ίδια

τη  φύση  και αναφαίρετο. 

Τα βασανιστήρια απαγορεύονται.

Ολοι οι άνθρωποι, θεωρούνται   αθώ-

οι μέχρι της αποδείξεως του εναντί-

ου, και μόνον όταν  δια νομίμων δια-

τάξεων διαδικασιών, καταλογίζεται η

ενοχή τους. 

Στον επαγγελματικό τομέα, το δικαί-

ωμα  συμμετοχής όλων και με πλήρη

ελευθερία δράσης.

Ισονομία, καμιά διάκριση βασισμένη

σε θρησκεία, έθνος γλώσσα, κατα-

γωγή.

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, από τη

φύση που τους γέννησε ελεύθε-

ρους.

Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα

δικαιώματα και ίση συμμετοχή στις

υποχρεώσεις στράτευσης και εθνι-

κής άμυνας.

Η ιεραρχία στο στρατό διατηρείται

μόνο εν πολέμω. Εν  ειρήνη ουδεμία

διάκριση μεταξύ στρατιωτικού και

πολίτη. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά χρέη, πάνω

από 5 χρόνια παραγράφονται,

εφ΄όσον οι τόκοι καθ’ολόκληρη την

πενταετία έχουν καταβληθεί εις  το

ακέραιον. Η  τοκογλυφία αποτελεί

ποινικό αδίκημα. 

Το δικαίωμα  εργασίας, παρέχεται εξ

ίσου σε όλους ανεξαρτήτως και κατά

προτίμηση  στους μη προνομιούχους

πολίτες. Η προστασία των αναπήρων

πολέμου και λοιπών ανικάνων προς

εργασία προβάλλεται από τα κύρια

μελήματα.

Η Δημόσια εκπαίδευση σε όλα τα

παιδιά, αγόρια και κορίτσια ισότιμα,

παρέχεται και είναι υποχρεωτική και

για τα πιο απομακρυσμένα χωριά,

και γι όλες τις οικονομικές τάξεις. 

Καθολική  σε ισότιμη βάση η ψηφο-

φορία  και η λαϊκή συναίνεση απα-

ραίτητη στην ψήφιση της νομοθε-

σίας.

Και  οι αντιπρόσωποι του λαού,  θα

έχουν ένα μόνο  χρόνο  θητείας και

μετά από αυτόν, θα  λογοδοτούν για

τις πράξεις τους.

Και το έσχατο δικαίωμα,  έσχατο

εχέγγυο της Ελευθερίας. Αν η κυ-

βέρνηση παραβιάζει και σφετερίζε-

ται το δικαίωμα της ελευθερίας, ο

λαός  οφείλει  να εξεγερθεί σύσσω-

μος σε επανάσταση. 

Δεν ισχυρίζομαι ότι  πρέπει  να   ακο-

λουθούμε και τηρούμε πιστά τις ρή-

σεις των προγόνων, ούτε των αρχαί-

ων, ούτε των πιο προσφάτων. Μπο-

ρούμε όμως και έχομε υποχρέωση

από την μελέτη αυτών, να συνάγομε

συμπεράσματα  για την καλύτερη

αντιμετώπιση των καθ ΄ημάς προ-

βλημάτων. Σ’  εμάς όμως συμβαίνει

το εξής περίεργο. Οι ταγοί του

έθνους  δεν μελετούν ιστορία, δεν

διαβάζουν·  και αν διαβάσουν απο-

σιωπούν την ουσία μεταφέροντας τα

ιδιοτελή  τους συμπεράσματα στα

προσωπικά τους συμφέροντα. Το

ίδιο όμως πράττουν και οι ψηφοφό-

ροι και των δύο φύλων. Έτσι όμως

δεν πάμε μπροστά. 

Στο τέλμα που περπατάμε  βουλιά-

ζομε όλο και περισσότερο, ανεπι-

στρεπτί.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––

Βοηθήματα

1) “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτι-

κή΄τ.ΙΑ.

2) “Ιστορία του Νέου Ελληνισμού”. τομ. 1ος. σ.

215.  Ελληνικά Γράμματα

3) Π. Κιτρομηλίδη “Ρήγας Βελενστινλής” θεω-

ρία και πράξη, εκδ. Βουλή των Ελλήνων 

4) Ν. Πανταζόπουλος “Η ιδεολογία και το πολί-

τευμα του Ρήγα Βελεστινλή.   Νεώτερη Ελ.

Ιστορία 1750 -1940”, Ελευθ... Τύπος της Κυρια-

κής τευχ. 3. 

Ο Θούριος, η Χάρτα, 

η  Διακήρυξη Δικαιωμάτων

και το Σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου

Έχουμε και λέμε. Ιδού το απαύγασμα

της νεο-αριστερής προτάσεως για την

Ελλάδα:

1ον  Να καταργηθεί ο στρατός. Ούτε θη-

τεία αλλ’ ούτε και επαγγελματικός στρα-

τός. (Αγοράστε φέσια και μάθετε τούρκι-

κα, θα σας χρειαστούν).

2ον Να καταργηθούν οι παρελάσεις

γιατί προβάλλουν ρατσιστικά πρότυπα.

(Ως γνωστόν, ο Κολοκοτρώνης και ο Δα-

βάκης υπήρξαν ξεφωνημένοι ρατσιστές).

3ον  Να αποποινικοποιηθεί η χρήση

όλων των ναρκωτικών, μαλακών και

σκληρών. Οι χρήστες να μη φυλακίζο-

νται γιατί είναι ασθενείς. (Κι επειδή και

οι έμποροι δηλώνουν χρήστες, να μη φυ-

λακίζεται κανείς. «Λαός μαστουρωμέ-

νος, ποτέ ξεσηκωμένος». Κάπως έτσι

μας τά ‘χε πει και ο Γιωργάκης πριν από

χρόνια).

4ον  Όλοι οι μετανάστες να ψηφίζουν

στις δημοτικές εκλογές. Κι όσοι συμπλη-

ρώνουν πέντε χρόνια στην Ελλάδα, να

ψηφίζουν και στις εθνικές εκλογές. Δη-

λαδή να γίνονται Έλληνες υπήκοοι. (Δη-

λαδή σε λίγα χρόνια να πούμε την Ελλά-

δα ...Γιουνανιστάν! Ή μήπως να την πού-

με από τώρα για να ξεμπερδεύουμε; Και

κατηγορούσαμε κάποτε τη Μαρία Δαμα-

νάκη όταν φώναζε «ανοίξτε τα σύνορα

να μπούνε όλοι μέσα». Εδώ υπάρχουν

πιο προωθημένες απόψεις. Ο Κίσσινγκερ

έχει δακρύσει από χαρά).

5ον  Να καταργηθεί η διδασκαλία των

θρησκευτικών στα σχολεία. Να φύγουν

οι σταυροί και οι εικόνες από τα δικα-

στήρια, τα σχολεία και όλους τους δημό-

σιους χώρους. (Εγώ θα το πάω ένα βήμα

παραπέρα: Όποιος κάνει τον σταυρό του

σε δημόσιο χώρο, να συλλαμβάνεται και

να μαστιγώνεται σε κοινή θέα).

6ον  Να επιτραπεί ο γάμος μεταξύ ομο-

φυλοφίλων και να τους δοθεί το δικαίω-

μα να υιοθετούν παιδιά. (Άρα ο χαρακτη-

ρισμός «κωλόπαιδο» παύει να θεωρείται

βρισιά. Άλλωστε, απεδείχθη τελικά ατυ-

χής η ρήση του τέως Προέδρου της Δη-

μοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, ότι «εί-

μεθα έθνος αν-άδελφον»).

7ον  Να επιτραπεί η ευθανασία και η

καύση των νεκρών. (Για το πρώτο θα

συμφωνήσω κι εγώ. Εάν τοιούτοι πολιτι-

κοί κυβερνήσουν ποτέ την Ελλάδα ...

«έχε γειά καημένε κόσμε, έχε γειά γλυ-

κειά ζωή»).

Τάδε έφη Αλέξης Τσίπρας, άνευ τσίπας,

σε συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδω-

ράκη, στα «Νέα» της 12ης Δεκεμβρίου

2007. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μπας

και ξυπνήσουν κάποιοι καλοπροαίρετοι

συμπατριώτες μας και καταλάβουν πώς

εννοούν την πρόοδο ορισμένοι ψευτο-

αριστεροί της πλατείας Κολωνακίου. 

Άρη Βελουχιώτη, δεν ήσουν αριστερός.

Ο Τσίπρας είναι! Και ως γνωστόν, αρι-

στερά της Αριστεράς βρίσκεται ο μπάρ-

μπα-Σαμ.

Αδέρφια το νου σας! Κάποιοι θέλουν να

μας τα κόψουν ΣΥ.ΡΙΖ.Α ...τα πιστεύω

μας!

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Αριστερά ...πιό αριστερά...
όπα ...κατέβα να δεις 

τι έκανες!
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Ήρθες στη ζωή μας, όταν τα μαύρα σύννεφα πάνω

από την Ελλάδα είχαν αρχίσει να πυκνώνουν. Κι ως

την τελευταία σου στιγμή μας τα έδειχνες κι αγωνι-

ζόσουν να μας συνεγείρεις για τα χειρότερα που έρ-

χονται. Κάποιοι περισπούδαστοι κοιτούσαν το δάχτυ-

λό σου που έδειχνε τους κινδύνους.

Ήρθες και ξανάφερες την Εκκλησία μέσα στην κοι-

νωνία και τους Έλληνες μέσα στην εκκλησία. Κι ιδιαί-

τερα τους νέους και τα παιδιά. Που εισέπρατταν τη

θέρμη της αγάπης σου κι από διαίσθηση -αλάθητη πά-

ντοτε- έρχονταν κοντά σου με χαρά, όπως κι εσύ χαι-

ρόσουν κοντά τους νά είσαι. Είχες το χάρισμα να

τους μιλάς και να σ’ ακούνε. Εκείνοι που χρόνια μας

μιλάνε κι έχουμε πάψει προ πολλού να τους ακούμε,

φθόνησαν αυτό σου το χάρισμα κι άδειοι κατά τ’ άλ-

λα, άδειαζαν πάνω σου τις υπερπλήρεις χοληδόχους

κύστεις τους. Οι ναοί όμως συνέχιζαν να γεμίζουν

στο κάλεσμά σου.

Κάποιοι είχαν συνηθίσει, είχαν βολευτεί, με ιε-

ράρχες διακοσμητικούς κι εσύ τους ξεβόλεψες. Ήταν

επόμενο να σε μισήσουν οι λίγοι, όπως σε λάτρεψαν

οι πολλοί. Γιατί καιρό λαχταρούσε ο λαός μας, έναν

ηγέτη παθιασμένο με τα πιστεύω του κι ανυποχώρητο

εκφραστή και υπερασπιστή τους. Να στέκει ακλόνη-

τος απέναντι σε κείνους τους δήθεν προοδευτικούς

καθοδηγητές, που πασχίζουν να μας πείσουν ότι η

Εκκλησία της Ελλάδος πρέπει να περιορίζεται στα

θρησκευτικά της καθήκοντα, όπως οι ίδιοι εν τη αμέ-

τρω μωρία και υστεροβουλία τους τα έχουν καθορί-

σει. Κι όμως η Εκκλησία μας είναι ταγμένη ν’ αφου-

γκράζεται τις αγωνίες του λαού της, να συμπάσχει

και ν’ αγωνίζεται στο πλευρό του. Κι αυτό της το δι-

καίωμα και την ιερή υποχρέωση, δήλωνες σε κάθε ευ-

καιρία ότι δεν ήσουν διατεθειμμένος να απεμπολή-

σεις.

Ακούμπησε πάνω σου τούτος ο λαός, τις αγωνίες

και τις ελπίδες του για την πατρίδα και την πίστη του.

Εκείνες τις λαχτάρες κι εκείνους τους καημούς τους

ακριβούς, που φτηνά κάποιοι πολιτικοί ταγοί μας ξε-

πούλησαν, χλεύασαν, ταπείνωσαν κι αμετανόητοι συ-

νεχίζουν. Όταν ξεσπάθωνες για τα εθνικά μας θέμα-

τα, γινόσουν η φωνή μας που άλλον τρόπο δεν είχε ν’

ακουστεί. Το «πες τα χρυσόστομε» έγινε «πες τα Χρι-

στόδουλε».

Σου συγχωρούσαμε τις όποιες κοσμικές αδυνα-

μίες, τα όποια λάθη, γιατί νοιώθαμε ότι άνθρωπος κι

όχι άγιος ήταν κάτω απ’ το ράσο. Με αδυναμίες αλλά

και δύναμη μεγάλη, που τη δυνάμωνε πιότερο η δική

μας αγάπη, έστω και γκρινιάρα πολλές φορές. Άν-

θρωπο κι όχι άγιο, θέλαμε και θέλουμε στο τιμόνι της

Εκκλησίας μας. Με προτερήματα κι ελαττώματα,

όπως όλοι μας, αλλά ολότελα δοσμένο στην αποστο-

λή του και μ’ Ελλάδα γεμάτη την ψυχή του ν’ αντιπα-

λεύει μ’ όσους προσπαθούνε να την ξεριζώσουν απ’

τις δικές μας τις ψυχές. Έτσι σε νοιώσαμε κι έτσι μας

κέρδισες.

Σ’ αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο για τη λεβεντιά

σου απέναντι στη δοκιμασία και στο αναπόφευκτο τέ-

λος. Μας συγκίνησε η ανθρωπιά σου, όταν δεν έκρυ-

ψες πως κι εσύ, σαν όλους μας, φώναξες στον Πα-

ντοδύναμο το παράπονό σου: «γιατί σ’ εμένα Θεέ

μου»; Κι ύστερα μετάνοιωσες και είπες: «γεννηθήτω

το θέλημά Σου».

Τόσα πολλά εκείνα που ονειρεύτηκες και δεν πρό-

λαβες να κάνεις, για την Εκκλησία και την Πατρίδα.

Τόσα πολλά αυτά που έκανες.

Εύχομαι ο διάδοχός σου, να πάρει την Εκκλησία

από εκεί που την άφησες και να την φέρει ακόμα πιο

ψηλά κι ακόμα πιο κοντά μας. Γιατί λίγος, πολύ λίγος,

μας φαίνεται τώρα ο χρόνος που ζήσαμε μαζί σου.

Δεν χρειάζεται να στο ζητήσω, γιατί γνωρίζω πως θα

πρεσβεύεις για μας στον Πανάγαθο.

Καλό σου ταξίδι, ελληνόψυχε Χριστόδουλε!

Καλό ταξίδι
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, 

ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

Πληροφορηθέντες της προς Θεόν εκδημίαν του Μα-

καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελ-

λάδος Κυρού Χριστοδούλου, του Πνευματικού Πα-

τρός και Ευεργέτου ημών, βαθυσεβάστως εκφράζομεν

προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της

Ελλάδος, την βαθυτάτην θλίψιν ημών, αναπέμποντες

προς τον της ζωής και  του Θανάτου Κύριον, τας ολο-

ψύχους ημών προσευχάς, υπέρ αναπαύσεως της μα-

καρίας Αυτού ψυχής.

Ελάχιστος εν Επισκόποις

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

= Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Aνάλογα μηνύματα μας απέστειλαν Δήμαρχοι και

Σύλλογοι πολλών περιοχών που δεν είναι δυνα-

τόν να δημοσιευθούν.

Μπορούμε όμως να αναφέρουμε ότι ανάμεσά

τους είναι ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μα-

γουλάς, ο Δήμαρχος Κορωπίου Θοδωρής Αθανα-

σόπουλος, η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

Παράρτημα Γλυφάδας-Βούλας,  αλλά και απλοί

αναγνώστες, που χάραξαν πάνω στο χαρτί τα αι-

σθήματα που τους γέννησε η είδηση...

Γίγας μορφώσεως, ψυχικής αντοχής, αγάπης, γνώσης.
Δεν υπάρχει αρετή που να μην του την είχε δώσει ο Θε-
ός και να μην την είχε αποκτήσει με τον μόχθο της σι-
δηράς θελήσεώς του. Με είχε πάρει μαζί του σε πολλά
ταξίδια, σε πολλές χώρες. Μου εκανε εντύπωση πόσο
εγνώριζε τα πράγματα σε κάθε χώρα. Υπήρξε αξιοθαύ-
μαστος παντού και από όλους. 

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

e-mail iliop@otenet.gr 

Συνέχεια από τη σελ. 1

έναν θρησκευτικό ηγέτη εθνικής εμ-

βέλειας. Τον τελευταίο ίσως, όσων

προσωπικοτήτων βρίσκονται στο προ-

σκήνιο.

Χαρισματικός, αγωνιστής, δυναμι-

κός, προσηνής, επικοινωνιακός και

κοινωνικός. Μα πάνω απ’ όλα  α ν -

θ ρ ώ π ι ν ο ς . Σ’ αυτή την τελευταία

ιδιότητα οφείλονται τα μεγαλειώδη

χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας

του, αλλά και τα όποια αδύνατα ση-

μεία της προσωπικότητας και της δια-

δρομής του.

Θα ‘ταν μικροψυχία ν’ αναφερθούμε

στα τελευταία., όταν υπερκαλύπτονται

από το μεγαλείο του έργου του στην

εκκλησία, το άνοιγμά της στην κοινω-

νία, και τον ανθρωπισμό του. Δεν θα

κάνω καταγραφή, ούτε θ’ αναφερθώ

σε αριθμούς. Εκεί στους χιλιάδες προ-

σκυνητές που περίμεναν με τις ώρες

για τον τελευταίο χαιρετισμό, ήταν μια

Κούρδα, «έκανε τόσα για μας», είπε.

Δεν τη ρώτησε η δημοσιογράφος αν

ήταν μουσουλμάνα. Το πιθανότερο!

Αυτό είναι ευγνωμοσύνη, αυτό είναι

αναγνώριση, αυτό πέτυχε…

Μακάρι ο διάδοχός του ν’ ακολουθή-

σει τα χνάρια του και να μην ακούσει

τις αντιλήψεις και τους ιερατικούς

πόθους του Μητροπολίτη Ιωαννίνων,

και άλλων προφανώς, που βλέπει τη

θρησκεία μόνο στη μεταφυσική της

διάσταση, όπως αποδόθηκε τουλάχι-

στον σε δημοσίευμα1: «…θέλω έναν

Αρχιεπίσκοπο, λέει, ο οποίος θα δώ-

σει βάρος στα οντολογικά στοιχεία

της εκκλησίας… Η εκκλησία έχει μια

κοινωνική αποστολή: να δώσει στον

άνθρωπο, μια διάσταση υπαρξιακή

στον ίδιο, για να δημιουργήσει  ε λ -

π ί δ α , την οποία του γεννάει η αιω-

νιότητα…»! Καλά... Εδώ, επισημαίνω

απλά ότι τέτοια εκκλησία – με την έν-

νοια του ιερατείου – και τέτοιο εκ-

κλησίασμα – πιστούς, επιθυμούν και

υποθάλπουν οι διάφορες εγκόσμιες

οικονομικο-πολιτικές εξουσίες, εκεί-

νο το 1% του παγκόσμιου πληθυ-

σμού, που κατέχει το 80% του παγκό-

σμιου πλούτου, που ενδιαφέρεται για

τα εγκόσμια αγαθά και αφήνει “τα πι-

λάφια” και τους παράδεισους, στα

12.000 παιδάκια που πεθαίνουν κάθε

μέρα από την πείνα2!

Ας κοιτάξουν λοιπόν οι 79 δεσποτά-

δες, αν θέλουν ακόμα τον κόσμο κο-

ντά τους, να εκλέξουν κάποιον που

θα βαδίσει στα χνάρια που χάραξε ο

Χριστόδουλος, απαλλαγμένος από

τις παρεμβατικές του ακρότητες και

ενισχυμένος με μεγαλύτερη παρεμ-

βατικότητα στην (εγκόσμια) κοινωνι-

κή ζωή, σύμφωνα με το ευαγγέλιο,

υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικά

τάξεων, υπέρ της μείωσης της ανισό-

τητας, γιατί ισοπολιτεία και κοινωνική

ειρήνη με κραυγαλέα ανισότητα δεν

επιτυγχάνονται.

Με τις “μετά θάνατον ελπίδες”, τη με-

ταφυσική και το συντηρητισμό, θ’

αποδιώξουν τα υγιέστερα ψυχοπνευ-

ματικά, κοινωνικά στρώματα και θα

χάσουν ό,τι κέρδισαν με την επικοι-

νωνιακή πολιτική και κοινωνική πρα-

κτική του Χριστόδουλου.

Σαν ελάχιστο φόρο τιμής προς τον

μεγάλο εκλιπόντα αναδημοσιεύουμε

ένα παλιότερο άρθρο μας, με αφορμή

απόφθεγμα του Χριστόδουλου στη

θεολογική Σχολή.

Το σχετικό άρθρο, με τίτλο “Οι γνήσι-

οι χριστιανοί, είναι κομμουνιστές”, εί-

χε αποσταλεί στον εκλιπόντα Αρχιε-

πίσκοπο, όπως και σε πολλούς ιερω-

μένους. Ουδείς απήντησε γραπτώς -

τι θα μπορούσε ν’ απαντήσει άραγε.

Κ. Βενετσάνος

–––––––––––––

1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 29/1/08 σελ. 19

2. Guardian 6/12/2006

ανθρώπινος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη    23/1/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. -736

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΜΗΜΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ     

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 25-Τ.Κ. 166 72

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2132030405-FAX: 2132030449

Α Π Ο Φ Α Σ Η  35/2008

Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής
Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του N. 3463/8-6-2006 ΦΕΚ 114 τευχ. Α

(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

2. Την υπ. αριθ. 200/19.12.1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πε-

ρί ορισμού της θητείας του Αντιδημάρχου σε ένα χρόνο.

3.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, που αναφέρονται στην επικουρία

του υπογράφοντα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ ΕΙ

Ορίζει ως αντιδημάρχους τους Δημοτικούς Συμβούλους που

ανήκουν στον επιτυχόντα κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλο-

γές συνδυασμό, με τις εξής αρμοδιότητες και για το χρονικό

διάστημα από 1/1/2008 έως 31/12/2008:

Σουτόγλου Δήμητρα - Αντιδήμαρχο Διοικητικού

Γεμελιάρη Μαρία - Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας

Χατζηδαβιτίδη Αναστάσιο - Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθή-

κοντά του ασκεί  η Αντιδήμαρχος κα Γεμελιάρη Μαρία [υπογρά-

φει όλα τα έγγραφα του Δήμου - ανακοινώσεις, προσκλήσεις,

βεβαιώσεις, χρηματικά εντάλματα κ.λ.π.].

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

Μετά από τεράστιες προ-

σπάθειες και παρά τη δεδο-

μένη δυσκολία υποδοχής

των απορριμμάτων μας στο

νόμιμο χώρο υγειονομικής

ταφής, αλλά και το υψηλό

κόστος που συνεπάγεται η

αποκομιδή τους, είμαστε

στην ευχάριστη θέση να

ανακοινώσουμε στους δη-

μότες μας, ότι επιτέλους η

παράνομη χωματερή της

Παιανίας, είναι πλέον πα-

ρελθόν από 13 Δεκεμβρίου

2007, δήλωσε ο δήμαρχος

Δημ. Δάβαρης.

Πιο συγκεκριμένα, από την

αρχή του 2007 ξεκίνησε η

προσπάθεια της Δημοτικής

Αρχής με συντονισμένες

ενέργειες, με τελικό στόχο

το κλείσιμο της παράνομης

χωματερής της πόλης.

Μετά από μια σειρά αποφά-

σεων, εγγράφων προς τον

Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και

Κοινοτήτων (ΕΣΔΚΝΑ) για

υποδοχή των απορριμμά-

των, και προς Νομαρχία ήρ-

θε η ημέρα 13η Δεκεμβρί-

ου, όπου οριστικά έκλεισε η

χωματερή.

Το επόμενο βήμα ήταν αλ-

λεπάλληλες συσκέψεις του

Δημάρχου, των αντιδημάρ-

χων και των μελετητών για

το θέμα της Οριστικής Με-

λέτης Αποκατάστασης του

Χ.Α.Δ.Α. Παιανίας, που πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερα προ-

βλήματα.  

H  Τεχνική Μελέτη Περι-

βαλλοντικής Αποκατάστα-

σης του Χ.Α.Δ.Α. υπάρχει

και έχει εγκριθεί, πλην

όμως η οριστική μελέτη δεν

μπορεί να προχωρήσει χω-

ρίς προηγούμενες γεωτε-

χνικές έρευνες και εδαφο-

μηχανική μελέτη ελέγχου

επάρκειας και ευστάθειας

των πρανών του Χ.Α.Δ.Α.

του Δήμου Παιανίας, λόγω

του πολύ μεγάλου ύψους

της χωματερής, της αστά-

θειας των εδαφών, του κιν-

δύνου κατακρήμνισης και

της ανάγκης υποστήριξης

των εδαφών.

Ένα όνειρο δεκαετιών υλο-

ποιήθηκε χάρη στις συντο-

νισμένες, αποτελεσματικές

και ακούραστες προσπάθει-

ες της διοίκησης.

Είμαστε πραγματικά ιδιαί-

τερα υπερήφανοι που το

2008 μας βρίσκει να έχουμε

λύσει το ακανθώδες αυτό

πρόβλημα, τόνισε ο δήμαρ-

χος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εν Αγ. Παρασκευή την 26/7/1980

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5003

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Προς: Τους κ.κ. 1. Στυλιανό Ηλ. Μπίκο

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2. Αθανάσιο Τζανέτο

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΟ 3. Ε. Κοτσαρώνη

Ταχ. Δ/νση: Γούναρη 60 4. Ν. Θηβαίο κλπ.

Πληροφορίες: Π. Λυμπερόπουλος Λουκή Ακρίτα 18

Τηλέφωνο: 210-6596584 Άγιο Δημήτριο Αττικής

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εκτάσεως 

ΚΟΙΝ.: Περ. Δασ. Γρ. Κορωπίου, Κορωπί 

επί 915/12-5-80 αναφοράς του

Σας γνωρίζουμε σε απάντηση της από 5-5-80 αιτήσεώς σας, ότι όπως διαπιστώ-

θηκε από αυτοψία αρμοδίου δασικού υπαλλήλου σε έκταση κειμένη στη θέση Κα-

λουμάντζι – Στέρνιζες περιοχής Κορωπίου εμβαδού κατά τους τίτλους εκατόν δέ-

κα χιλιάδων διακοσίων ένδεκα και 24 ο/ο (110,211,24) τ.μ. και κατά το σχεδιά-

γραμμα εκατόν τριάκοντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πεντήκοντα (136.950) τ.μ. η

οποία παρίσταται στο από Μαΐου 1980 σχεδ/μα του Υπομηχανικού κ. Αθαν. Μπέ-

τση, περί της οποίας τα υπ’ αρ. 117/67, 3191/69 και 3192/69 Συμβόλαια του

Συμβ/φου κ. Γεωργίου Αχείμαστου, ότι αύτη έχει ως εξής:

1) Η έκταση η εμφαινομένη στο ως άνω σχεδιάγραμμα υπό στοιχεία Ε΄-Ρ-Γ-Δ-Ε-

Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Π΄-4-Ω-Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄ εμβαδού εκατόν οκτώ χιλιάδων διακοσίων

εβδομήκοντα (108.270) τ.μ.:

Α) Δεν είναι δάσος – δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου

3 Ν.998/1979 «περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

Β) Δεν ισχύουν πρωτόκολλο διοικητ. Αποβολής ή δασική απαγορευτική διάταξη.

Γ) Σήμερον είναι ακαλλιέργιτος αγρός και φώρος εναποθέσεως απορριμμάτων

(σκουπιδότοπος).

2) Η έκταση η εμφαινομένη στο αυτό ως άνω σχεδιάγραμμα δια πρασίνης γραμ-

μοσκιάς εμβαδού 28.680 τ.μ. είναι δασική έκταση. 

3) Το παρόν έχει θέση πιστοποιητικού, χορηγείται επί 10 δράχμου χαρτοσήμου

για να χρησιμεύση για την μεταβίβαση της εν παραγρ. 1 του παρόντος εκτάσεως

(αγροτική 108.270 τ.μ.).

4) Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το εμβαδόν της εκτάσεων δεν ερευνή-

θηκαν από εμάς. 

5) Τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά θα παραμείνουν στο αρχείο μας, εκτός

από το ένα σχεδιάγραμμα το οποίο θεωρημένο από μας θα συνοδεύει το παρόν. 

Ο Δασάρχης Πεντέλης

Ιωάννης Σωτηρίου

Δασολόγος με 5ο Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 17-1-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 8175/Φ.περ. 9/07/20-12-

2007 απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπή-

χθη, η δραστηριότητα του εργαστηρίου επεξεργασίας τυποποί-

ησης κρέατος πουλερικών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων

με ψυκτικούς θαλάμους - κατάστημα της εταιρίας “Αφοι Δημη-

τρίου Ο.Ε.”, που βρίσκεται στην Περιφ. οδό Δημ. Χρ. Μπέκα

Ο.Τ. 142 στο Δήμο Σπάτων, στη διαδικασία του άρθρου 11 της

ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/20-3-03) ΚΥΑ.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρί-

σκεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Ανατ. Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει

γνώση της σχετικής μελέτης, πληροφορίες και στοιχεία αυτής.

Παλλήνη 17/1/08

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αρ. Μελ. 07/2007

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.081,00€(συμπ. Φ.Π.Α. 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ

Με προϋπολογισμό 95.081,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

– Κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 32.455,54€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα) 

– Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 23.390,08 € (εργα-

σίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα).

– Κατηγορία ΗΛΜ, με προϋπολογισμό 19.601,15 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ,

απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνο-

ντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 –

13:00), μέχρι την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

210-66.04.645, FAX επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος

για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τρίτη,

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών της 10:00π.μ. και το σύστη-

μα υποβολής προσφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και

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

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

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

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

έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2, και 1η στις κατηγορίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΙΚΟΔΟ-

ΜΙΚΩΝ και ΗΛΜ.

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

ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)

με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.510,00 € και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210)

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

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

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Εκλεισε η χωματερή στην Παιανία

Αγαπητοί συνδημότες και κάτοικοι της Παιανίας,                                              

Ως νέα δημοτική αρχή, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, θέτοντας ως

πρώτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών.

...Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι από 13 Δεκεμ-

βρίου 2007, παύει η ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριμ-

μάτων μας στο Χ.Α.Δ.Α.  της πόλης μας και αυτά θα με-

ταφέρονται στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής. 

Σας ζητώ να συμμετέχετε ακόμη περισσότερο στα προ-

γράμματα ανακύκλωσης του Δήμου μας και ιδιαίτερα σε

εκείνο της Οικιακής Κομποστοποίησης (μετατροπή οργα-

νικών απορριμμάτων σε λίπασμα).  

...Προκειμένου όμως, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η

προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει όλοι να εφαρμό-

σουμε την υπάρχουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία

απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών

αποβλήτων (μπάζα, κλαδέματα, στρώματα, έπιπλα κ.α.). 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας για την αποκομιδή

ογκωδών απορριμμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με

τις υπηρεσίες του Δήμου. Υπενθυμίζεται ότι στους πα-

ραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο

ποινές. 

Η Δημοτική αρχή και όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου

βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία (Τηλ.

210-664 6130, 664 7223, Γραμμή επικοινωνίας με τον

Πολίτη 801 11 12700).

Εκλεισε η λειτουργία του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης  απορριμμά-

των (Χωματερής) του Δήμου  Παιανίας από 13 Δεκεμβρίου 2007.

Ένα όνειρο δεκαετιών υλοποιήθηκε χάρη στις συντονισμένες, αποτελε-

σματικές και ακούραστες προσπάθειες της διοίκησης.
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5 μπουκάλια = 1 μπουφάν

Βασικό είναι όταν πετάμε ένα πλαστικό μπουκάλι, ακόμα

κι όταν το πετάμε στα σκουπίδια, να το τσαλακώνουμε.

Έτσι μειώνεται ο όγκος που καταλαμβάνει, καθώς έχει

μετρηθεί ότι καταλαμβάνει 2,5 φορές το βάρος τους.

Χρειάζεται να περάσουν 400 με 500 χρόνια πριν ν’ αρχί-

σουν να αποσυντίθενται. 

Αντίθετα ανακυκλώνοντας μισό κιλό ΡΕΤ πλαστικά μπουκάλια,

εξοικονομούμε ενέργεια αντίστοιχη με 12.000 BTU. 

Η διαδικασία της ανακύκλωσης είναι η εξής: Χωρίζονται

ανά είδος (PET, PVC, PP), πλένονται και κομματιάζονται.

Από τις νιφάδες κατασκευάζονται διάφορα προϊόντα

όπως νέα μπουκάλια, ύφασμα, επένδυση μαξιλαριών και

μπουφάν. 

Συγκεκριμένα, 5 πλαστικά μπουκάλια φτάνουν για την

επένδυση ενός μπουφάν, ή 26 μπουφάν για ένα κοστούμι

από πολυεστέρα. 

ΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Aντιπροσωπεία του Δήμου

Κορωπίου με επικεφαλής

τον Δήμαρχο Θεόδωρο

Αθανασόπουλο επισκέφτη-

κε την ενημερωτική έκθεση

της ομάδας εργασίας του

ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κρατι-

κός Οργανισμός για τον

Εθελοντισμό) για το Περι-

βάλλον και την προστασία

του, που έγινε σε συνεργα-

σία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, οικο-

λογικές-επιστημονικές ορ-

γανώσεις & ΜΚΟ,  υπό την

αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

στην πλατεία Συντάγματος.

Μετά το πέρας της επίσκε-

ψης ο δήμαρχος δήλωσε:  

«Αγκαλιάζουμε αυτή την
πρωτοβουλία και δηλώνου-
με  συμμετοχή στο πρό-
γραμμα αυτό γιατί μας εν-

διαφέρει να μεταφέρουμε
παντού το μήνυμα: η  Ελλά-
δα είναι το σπίτι μας και
πρέπει να το προστατέψου-
με. Είναι πολιτική προτεραι-
ότητα για την Ελλάδα να

προβάλλει πράσινες δρά-
σεις  και στάσεις ζωής. Κά-
θε Δήμος είναι πράσινο κε-
φάλαιο για την Ελλάδα, την
Ευρώπη και το Παγκόσμιο
Κοινό μας Σπίτι, τη ΓΗ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

«ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»

Σύσσωμη η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης καταψήφισε τους προϋπολογι-

σμους των ΝΠΔΔ του Δήμου (Πνευματικό Κέντρο, Αθλητικό Οργανισμό, Δημοτικό Βρεφονη-

πιακό Σταθμό και Προσχολική Αγωγή.

Ψήφισαν μόνο τον προϋπολογισμό του ΚΑΠΗ, γιατί οι εκπρόσωποί του είχαν δουλέψει και έκα-

ναν σωστή παρουσίαση με εξηγήσεις, όπως ελέχθη.

Κατήγγειλαν ότι δεν πήραν γραπτές προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη δημοτική συνεδρίαση,

Κόντρες στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η Δημοτική παράταξη «ΠΑΛΛΗΝΗ-

ΜΕΛΛΟΝ» κατήγγειλαν τη Δημοτική

πλειοψηφία ότι το τελευταίο διάστη-

μα καταγράφονται ενέργειες, που

οδηγούν στην παρεμπόδιση αν όχι

στον αποκλεισμό των απόψεων της

αντιπολίτευσης σε διάφορα όργανα

του Δήμου Παλλήνης. 

Σε ανακοίνωση που μας απέστειλαν

σημειώνουν χαρακτηριστικά: 

«Δεν υπάρχει η έγκαιρη ενημέρωση

των μελών των Διοικητικών Συμβου-

λίων και δεν κατατίθενται γραπτές ει-

σηγήσεις στα μέλη των Δ.Σ. νωρίτερα,

ούτε για τα πολύ σημαντικά θέματα του

προϋπολογισμού, των συμβάσεων ερ-

γασίας, των αυξήσεων στις συνδρομές

ή στις εγγραφές των νηπίων, έτσι ώστε

να μπορούμε να επεξεργαστούμε τις

προτάσεις μας. Σε αίτημα μας, για ανα-

βολή της συζήτησης, ώστε να υπάρξει

χρόνος επεξεργασίας των προϋπολογι-

σμών, η απάντηση ήταν προσβλητικά

αρνητική (Δημοτική Επιχείρηση-

ΑΟΔΠ). Σε όσα Νομικά Πρόσωπα έγινε

εκ των υστέρων δεκτή  η αναβολή της

συζήτησης (Πνευματικό Κέντρο-ΚΑΠΗ)

δεν προσέφερε τίποτα επιπλέον, αφού

και πάλι δεν εδόθησαν οι εισηγήσεις

έγκαιρα για επεξεργασία. 

Οι συνεδριάσεις πολλών Νομικών Προ-

σώπων (ΚΠΑΔΠ, ΚΑΠΗ, Σχολικές Επι-

τροπές) γίνονται πρωινές ώρες, πράγ-

μα που δυσκολεύει την συμμετοχή των

εργαζομένων μελών των Δ.Σ., παρά το

γεγονός ότι έχει ζητηθεί γραπτά η με-

σημεριανή ή απογευματινή συνεδρίαση

τους.

Στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες της

Αντιπολίτευσης, για όλα τα προηγού-

μενα, η απάντηση του Δημάρχου είναι

«…μπορείτε να προσφύγετε στην Πε-

ριφέρεια!!!! », συνοδευμένη μερικές

φορές από εκρήξεις με προσωπικές

επιθέσεις και προσβλητικές εκφράσεις.

Εκφράσεις που  απαξιώνουν όχι μόνο

τους συγκεκριμένους Συμβούλους, αλ-

λά συνολικότερα τους πολίτες που μας

εμπιστεύτηκαν.

Θέλουμε να δηλώσουμε ότι η προσφυ-

γή στην περιφέρεια, κατά πράξεων της

Διοίκησης είναι αναφαίρετο δικαίωμα

κάθε Δημότη. Όμως εμείς δεν συμμε-

τέχουμε στα όργανα για να προκαλού-

με προβλήματα και να διακόπτουμε την

λειτουργία του Δήμου, όπως μας προ-

τείνετε κύριε Δήμαρχε! Είμαστε παρό-

ντες για να καταθέσουμε τις θέσεις και

τις προτάσεις μας.

Καλούμε λοιπόν την Δημοτική Αρχή να

αλλάξει πολιτική πρακτική, να υιοθετή-

σει τους αυτονόητους κανόνες Δημο-

κρατίας, έτσι ώστε εκτός από τους αι-

ρετούς να συμμετέχουν στα Δημοτικά

δρώμενα οι φορείς και οι κάτοικοι αυ-

τής της πόλης.

Παλλήνη 30/1/2008

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Θεοδ. Γκοτσόπουλος, Καλ. Ζινέλη,

Μαρία Λεβαντήγ. Μερτζάνος. Γ. Σμέ-

ρος, Κων. Χατζησταματίου.

Συνεστίαση της Τ.Ο. Ν.Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στο κέντρο «το νέο συντριβάνι» στη Παλλήνη, η

Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίαας διορ-

γάνωσε μια πετυχημένη συνεστίαση με πολύ κό-

σμο και κέφι. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  Γ.Βλά-

χος, οι Βουλευτές  Θανάσης Μπούρας και Νίκος

Καντερές, η επ. Βουλευτής  Ντίνα Τριλίκη και οι

Κώστας Κατσίκης, Διονύσης Παπουτσής και Νί-

κος Γιαννής έδωσαν το παρόν τους. 
«Όπως οι περισσότερες και πε-

ρισσότεροι παρακολουθήσατε,

το θεατρικό εργαστήρι «ΣΚΗ-

ΝΟΒΑΤΕΣ», που λειτουργεί ο

Σύλλογός  μας σε συνεργασία

με τη ΝΕΛΕ Ανατ. Αττικής, πα-

ρουσίασε με μεγάλη επιτυχία,

σε τέσσερις παραστάσεις (από

18 έως και 21/1/08), την κωμω-

δία του Ζώρζ Φεϋντώ, «Ράφτης,

Κυριών», σε σκηνοθεσία Μα-

ρίας Ξανθοπουλίδου.

• Από Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

ξεκίνησαν για τη νέα εκπαιδευ-

τική περίοδο, τα Νέα προγράμ-

ματα κατάρτισης ενηλίκων που

υλοποιεί ο Σύλλογος  Γυναικών

με τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής: 

– ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (αρχάριοι & προ-

χωρημένοι)

– ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

– ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

– ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. 

• Η ΝΕΛΕ Αν. Αττικής  ενέκρινε

επιπλέον ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟ-

ΛΟΓΙΑΣ, διάρκειας 80 ωρών,

στο οποίο καλούμε σήμερα

όλους τους ενδιαφερόμενους

να δηλώσουν συμμετοχή. 

• Συνεχίζονται κανονικά  τα Πα-

λιότερα προγράμματα  μας για

κατάρτιση ενηλίκων. 

α). ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΕΝΤΗΜΑ -

ΘΕΑΤΡΟ, στο Π.Κ. Χρ. Μπέκας:

β). στο Π.Κ. του Ι.Ν. Αγ. Κυρια-

κής: ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

γ). ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ στο

2ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 

δ). ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ στην αίθου-

σα Φιλαρμονικής  

ε) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-

ΣΤΙΚΗ στο Γηροκομείο «Η Ανά-

στασις»   

• Εκτός από αυτά, ο Σύλλογος,

λειτουργεί ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙ-

ΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Λόγω της

θεαματικής αύξησης του αριθ-

μού των παιδιών, φέτος λει-

τουργούν 3 τμήματα!!!  

• Για τα μέλη και φίλες του Συλ-

λόγου λειτουργεί ήδη στα γρα-

φεία του Συλλόγου μας η παλιά

Ομάδα συμβουλευτικής υποστή-

ριξης Γυναίκας-Οικογένειας, κ.

Ηλιοπούλου-Γιαννίση

14 προγράμματα υλοποιεί συνο-

λικά ο Σύλλογος, από τα οποία

τα δώδεκα αποτελούν προγράμ-

ματα κατάρτισης ενηλίκων, σε

συνεργασία με το τμήμα Λαϊκής

Επιμόρφωσης της Νομαρχίας.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαρι-

στήσουμε τις κυρίες ΕΡΓΑΣΤΗ-

ΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΟ-

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ που μας ετοίμασαν

και μας προσφέρουν σήμερα το

κέρασμα της βραδιάς!

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός

μας δεν έχει άλλο έσοδο παρά

μόνο εμάς τις ίδιες! 

Για να ανταποκριθούμε λοιπόν

στα τρέχοντα έξοδα και με στό-

χο το στήσιμο του εξοπλισμού

του εργαστηρίου αργυροχρυσο-

χοϊας, ξεκινάμε Λαχειοφόρο

Αγορά που θα διαρκέσει  έως

τον εορτασμό πολιούχων Πέ-

τρου και Παύλου. Θα κληρωθεί

μια τηλεόραση πλάσμα 26

ιντσών!! Αξία λαχνού 5 €!

Το περασμένο Σάββατο έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Γυναικών Σπάτων ανάμεσα σε

μέλη, φίλους και πολιτικούς παράγοντες της περοχής. Ο Σύλλογος Γυναικών έχει μια

πλούσια δραστηριότητα από εκδηλώσεις και  εκπαιδευτικά μαθήματα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Παρασκευή Κανδαράκη, αφού ευχαρίστησε τους παρισταμέ-

νους, έκανε ένα μικρό απολογισμό της δράσης τους:

Ο Σύλλογος Γυναικών Σπάτων 

έκοψε πίτα με απολογισμό

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Τη Δευτέρα 4/2 στις 8 μ.μ.

συνεδριάζει στο Δημοτι-

κό Σχολείο Βάρης, το

Δημ. Συμβούλιο με 22 θέ-

ματα στην ημερήσια διά-

ταξη.
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Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα παρουσιάζει μία ανησυχητι-

κή ανοδική πορεία. Το νέο menu διατροφής και ο καθιστικός τρό-

πος ζωής, είναι η βασικότερη αιτία. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης Δρ. Παν. Κουλουβάρης

Επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθη-

νών και μέλος της Σχολικής επιτροπής Δημοτικού - Γυμνασίου,

πήρε την πρωτοβουλία να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα

ενημέρωσης με θέμα “Διατροφή και Παιδί”.

Σε συνεργασία λοιπόν με την Δρ. Σκουρολιάκου Μαίρη, Λέκτορα

του Χαροκόπειου Παν/μιου, τον Δρ. Τσολάκη Χάρη, Επίκουρο

στο ΤΕΦΑ και τον Φάνη Κόλια Φυσικοθεραπευτή, ξεκίνησαν ένα

πρόγραμμα μέτρησης και εξετάσεων σε όλα τα παιδιά Δημοτικού

και Γυμνασίου της Βουλιαγμένης. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουν

πόσο καλά λειτουργεί ο μεταβολισμός του κάθε παιδιού. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές ομιλίες για τους γο-

νείς και παράλληλα στα παιδιά:

–  εξετάσεις αίματος, 

–  ανάλυση βασικού μεταβολισμού (σε κατάσταση ηρεμίας και

άσκησης), 

– ανάλυση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, πελματογράφημα και 

–  έλεγχος μυικής ισχύος. 

Το πρόγραμμα έχει στόχο να σκιαγραφηθεί η κατάσταση της

υγείας των παιδιών αυτής της τόσο κρίσιμης ηλικίας για την ανά-

πτυξή τους και την περαιτέρω ζωή τους. 

Σε περιπτώσεις που κριθεί ότι κάποιο παιδί χρειάζεται ιδιαίτερη

προσοχή όσον αφορά στα κιλά του, ή βρεθεί κάποια προδιάθεση

οργανική, οι γονείς θα ενημερωθούν και θα συμβουλευτούν για

τις καινούργιες διατροφικές συνήθειες και όχι μόνο, που θα πρέ-

πει να υιοθετήσουν.

Οπως μας είπε ο Δρ. Παν. Κουλουβάρης, απ’ αυτή την διαδικασία

βγήκαν διπλά κερδισμένοι γιατί ανακάλυψαν αρκετούς πιθανούς

αυριανούς πρωταθλητές, αφού οι καλές επιδόσεις ορισμένων

παιδιών έδειξαν έφεση στον αθλητισμό. 

Οι γονείς φάνηκαν να είναι ευχαριστημένοι απ’ την όλη διαδικα-

σία. 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη χορηγία

του Ανδρέα Δρακόπουλου και της Κατερίνας Δρακοπούλου. 

Μου άρεσε σαν ιδέα η κινητοποίηση αυτή και απ’ ότι έμαθα θα

συνεχίσουν να μας εκπλήσουν με πρωτότυπα προγράμματα. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Διατροφή και Παιδί” στη Βουλιαγμένη

Έλεγχος μυικής ισχύος

Ανάλυση βασικού μεταβολισμού σε άσκηση

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κόρμπι Βάρης

έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα την

περασμένη Κυριακή στο Do it στη Βάρκιζα.

Ηταν μια καλή ευκαιρία για συναντήσεις

μεταξύ μελών φίλων και γειτόνων.

Σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με καφέ και

γλυκίσματα και ένα όμορφο ημερολόγιο

που μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους,

ο πρόεδρος και Αντιδήμαρχος Βάρης Ανα-

στ. Χατζηδαβιτίδης έκοψε την πίτα λέγο-

ντας μεταξύ άλλων: 

Ενα κι ένα κάνουν δύο και τα δικά μου παι-

διά είναι και δικά σας και τα δικά σας παι-

διά είναι και δικά μου.

Θέλω μια καλύτερη κοινωνία για το Δήμο

μας, για το Κόρμπι μας, να δώσω ενδιαφέ-

ρον και στόχους στη νεολαία μας, να σε-

βαστώ τους ανθρώπους μικρούς και μεγά-

λους που έχουν την ανάγκη μας.

Εκτός από τον ετήσιο χορό που θα κάνου-

με το Μάρτιο, θα κοιτάξουμε το καλύτερο

για όλους μας.

Θα φροντίσουμε να γίνει ο Σύλλογός μας

παράδειγμα προς μίμηση προς όλους  τους

τομείς. Ομως ένας κούκος δεν φέρνει την

άνοιξη. Μόνος μου απλά θα κυνηγάω ένα

όνειρο. 

Σας θέλω όλους να συμμετάσχετε ενεργά.

Εναν καφέ να μοιραζόμαστε τις ώρες της

λειτουργίας του Συλλόγου, θα έχει ως

αποτέλεσμα να γίνουμε μια τεράστια οικο-

γένεια και να πετύχουμε το καλύτερο. Σε

κάθε περίτπωση πρέπει να έρθετε στο Σύλ-

λογο, να μοιραζόμαστε τη λύπη και τη χα-

ρά μας.

Η επιτυχία και η αποτυχία είναι στα χέρια

όλων μας. Να αγαπήσουμε όλοι μαζί αυτό

τον τόπο, και κάθε ημέρα που θα ξημερώ-

νει θα είναι καλύτερη.

Σας υπογράφω εγώ προσωπικά ότι θα

έχουμε τη στήριξη του Δημάρχου, σε ό,τι

χρειαστεί, έκλεισε ο πρόεδρος Αν. Χατζη-

δαβιτίδης και κάλεσε στο βήμα το Δήμαρ-

χο Παναγιώτη Καπετανέα.

Ο Δήμαρχος χαιρέτισε την εκδήλωση και

ενημέρωσε τους κατοίκους λέγοντας με-

ταξύ άλλων ότι το Κεντρικό Συμβούλιο του

ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε τις δύο πεζογέφυρες

στο Κόρμπι, για να ακολουθήσει η διευθέ-

τησης του ρέματος και ότι στα τέλη Μαρτί-

ου γίνεται η ανάρτηση Κτηματολογίου για

να οριστικοποιηθούν οι ιδιοκτησίες. 

Ο αντινομάρχης Θεόδωρος Γρίβας παρευ-

ρέθη και απηύθυνε χαιρετισμό.

Κάποιος ψιθύρισε ότι είχε τα γενέθλιά του

ο δήμαρχος και μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε η

τούρτα με τα κεράκια. Δήμαρχε, πολύχρο-

νος.

Ο Δρ. Κουλουβάρης σε στιγμιότυπο ελέγχου με μαθητή.

Η Κοινότητα Κρυονερίου απέκτησε ένα Πυροσβεστικό όχημα

NISSAN  NAVARA 4X4 με τον πλήρη εξοπλισμό του αξίας

45.000 ευρώ και 7 δεξαμενές ύδατος, χάριν στη δωρεά της

εταιρίας SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 

Παράλληλα η εταιρία πρόσφερε στους παίκτες της ομάδας του

Α.Ο. Κρυονερίου εμφάνιση ποδοσφαιρικών στολών με την φίρ-

μα της, ενώ στους μαθητές  του δημοτικού σχολείου μοίρασε

εμφανίσεις, μπάλες και δώρα.   Στους δε πρωτεύσαντες μαθη-

τές η SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,  δώρισε από ένα φορητό υπολογι-

στή. 

Ο Πρόεδρος Κρυονερίου Γιάννης Καλαφατέλης ευχαρίστησε

τους δωρητές, ζήτησε να συνεχίσουν να αγκαλιάζουν την Κοι-

νότητα και τους κατοίκους της, και ευχαρίστησε τον Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο της SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  Σπυρίδωνα Χατζη-

φώτη, για την βοήθειά του.

Το Κρυονέρι απέκτησε 

πυροσβεστικό εξοπλισμό

Oι ποδοσφαιριστές Α.Ο.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ με τον Πρέσβη της Ελβετίας,
την Ντίνα Τριλίκη, τον  Σπ.Χατζηφώτη, τον Πρόεδρο Κρυονερίου  Γιάν-
νη Καλαφατέλη ενώ μοιράζουν στολές στους μαθητές.

Εκδήλωση με το  Σύλλογο Κόρμπι Βάρης

Ο Πρόεδρος Αν. Χατζηδαβιτίδης με μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου κόβουν την πίτα.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, και η αντι-
δήμαρχος Δ. Σουτόγλου με τον πρόεδρο
του Χερώματος.

Ο τ. Δήμαρχος και δημ. σύμβουλος Δημ. Ανα-
στασίου  με τον Αντινομάρχη Θεόδωρο Γρίβα.
Διακρίνεται και η δημ. σύμβουλος Μ. Αργυρο-
πούλου.
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Το Τμήμα του Ελληνικού Ερυ-

θρού Σταυρού Παλαιού Φαλή-

ρου - Αλίμου έκοψε την παρα-

δοσιακή βασιλόπιτα, σε εκδή-

λωση που πραγματοποίησε

στα γραφεία του στις 10/1.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΛΙΜΟΥ
Εκοψαν πίτα στα γραφεία τους

Ο εκδότης Π. Κουστένης ανά-
μεσα στον τ. πρόεδρο Α. Κου-
κουλά και τον νυν Γ. Κορναρά-
κη.

Αριστερά: Ο αντιπρόεδρος Α.
Πολυχρονάκης, ενώ κόβει την
πίτα ανάμεσα στους καλεσμέ-
νους.

Νέα γραφεία απέκτησε η

Δημοτική Κίνηση Λαγονησί-

ου  με εκπρόσωπο τον Πα-

ναγιώτη Αλεξανδράκη,

στην Λεωφ. Καλυβίων-Λα-

γονησίου 89, Λαγονήσι.

Ετσι πραγματοποίησε εγκαί-

νια και κόψιμο της  Πρωτο-

χρονιάτικης πίτας μαζί. Στην

εκδήλωση παρευρέθηκαν

μέλη  και  φίλοι. 

Ο Παν. Αλεξανδράκης, στην

ομιλία του μεταξύ άλλων τό-

νισε τον ενεργό ρόλο που

παίζει η Δημοτική Κίνηση

Λαγονησίου στα Δημοτικά

Συμβούλια του Δήμου Καλυ-

βίων, ως μόνη αντιπολίτευ-

ση, επισημαίνοντας ότι ο με-

γάλος αντίπαλος της Κίνη-

σης, είναι τα χρόνια συσσω-

ρευμένα προβλήματα του

Λαγονησίου. Τέλος έκλεισε

την ομιλία του, ζητώντας

την ενεργό συμμετοχή και

συμπαράσταση όλων των

κατοίκων, για την αναβάθμι-

ση της περιοχής.

Ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης με τους συνεργάτες της Δημοτι-
κής Κίνησης.

Κοσμικό και οικονομικό γεγονός για

την Ανατολική Αττική τείνει να καθιε-

ρωθεί η ετήσια συνεστίαση και κοπή

της παραδοσιακής πίτας της Ένωσης

Εταιρειών Ανατολικής Αττικής.

Έτσι, το περασμένο Σάββατο 26 Ιανου-

αρίου στο Ξενοδοχείο Απόλλων Divani

στο Καβούρι, ο επιχειρηματικός κόσμος

της Ανατολικής Αττικής έδωσε ένα κε-

φάτο «παρόν».

Ο εργατικός και αναγνωρισμένος πλέ-

ον πρόεδρος Γεώργιος Γκινοσάτης

έκανε απολογισμό του έργου της Ενω-

σης, για το έτος που πέρασε, επεσήμα-

νε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο

επιχειρηματικός κόσμος, ενώπιον του

παρευρισκομένου Υφυπουργού Ανά-

πτυξης Γιώργου Βλάχου και του Γεν.

Γραμματέα του Υπουργείου και ευχή-

θηκε με το κόψιμο της πίτας, σ’ όλους τους παρευρισκό-

μενους για τη νέα χρονιά.

Απ’ τον πολιτικό κόσμο εκτός του Υφυπουργού παρευρέθηκαν

οι Βουλευτές, Εύη Χριστοφυλλοπούλου, Αθ. Μπούρας, και

Απ. Σταύρου και ο Δήμαρχος Κρωπίας Θ. Αθανασόπουλος.

Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον έπαινο προς τον Δ/ντή

δημοσίων σχέσεων της Ενωσης Θαν. Λιακόγκωνα αλλά

και τον θαυμασμό μας για τον ακμαίο αντιπρόεδρο Ευάγ-

γελο Παπαγεωργίου και τις χορευτικές του ικανότητες.  

Οι εταιρείες της Ανατολικής Αττικής

Ξεφάντωσαν στο Divani

Ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας συνομιλεί με τον διευθυντή δη-
μοσίων σχέσεων της Ενωσης Θανάσης Λακόγκωνα και τον Κώ-
στα Βενετσάνο.

Μετά τις ομιλίες και το κόψιμο της πίτας, ο χορός άναψε...

Η Δημοτική Κίνηση Λαγονησίου

στα νέα της γραφεία

Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικόλααου, ο Δήμος Παλλήνης έκοψε τον πρωτοχρονιάτικο

πλακούντα (πίτα) του Δήμου. Ο Μητροπολίτης κ. Νικόλαος, στις

σύντομες, ουσιαστικές ευχές του, πλην των καθιερωμένων συνέ-

στησε εργατικότητα και συνέπεια στις δημοτικές Αρχές.

Ο Σπ. Κωνσταντάς αναφέρθηκε στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο

Αθηνών και πάσης Ελλάδος και θύμισε μεταξύ άλλων, ότι ο Χρι-

στόδουλος είχε ευλογήσει “αυτήν την αίθουσα και την Παλλήνη

και είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης”. Ευχήθηκε εν κατακλείδι,

«...τα καλύτερα του 2007 να είναι τα ελάχιστα του 2008».
Ακολούθως ο Υφ. Ανάπτυξης Γ. Βλάχος, ο οποίος εκτός των συη-

νηθισμένων ευχήθηκε «η ομοψυχία που δείχνουμε στις κρίσιμες
στιγμές, να είναι οδηγός για την καθημερινή μας πορεία». Πρέπει

κι εμείς, είπε «ν’ αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης μας, γιατί το
μέλλον είναι μπροστά μας και οι ευθύνες μας είναι μεγάλες».

Ευχές απηύθυναν ακόμη ο Νομάρχης Λ. Κουρής, οι βουλευτές

Απ. Σταύρου, Βασ. Οικονόμου, Θαν. Λεβέντης, Μάκης Βορίδης,

Ν. Καντερές, ο πρ. Δήμαρχος Θ. Γκοτσόπουλος και ο αρχηγός της

ελάσσονος μειοψηφίας Αν. Μπουντουβάς.

Στιγμιότυπο από την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα καλύτερα του 2007 να είναι

τα ελάχιστα του 2008

ευχήθηκε ο Δήμαρχος Παλλήνης

Τιμητική εκδήλωση από τη

Μαραθώνιο Αναπτυξιακή

Η διαδημοτική επιχείρηση Μαραθώνιος Αναπτυξιακή Α.Ε.

έκοψε την πίτα της μετά το Δήμο Παλλήνης, και τίμησε

δύο αποχωρήσαντες από την ενεργό πολιτική δράση πρω-

τεργάτες της, τον Ευ. Ξηντάρα και τον Ι. Παπαδογεωργά-

κη. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο φύλλο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ
Χθες το μεσημέρι, Παρασκευή του Αγίου Τρύφωνα, με-

τά την κοπή της πίτας στο Δήμο Παλλήνης, πραγματο-

ποιήθηκε στη Νομαρχία σύσκεψη για τους ΧΥΤΑ με βου-

λευτές της περιοχής και το Δήμαρχο Κερατέας Στ. Ια-

τρού και τον πρόεδρο του Γραμματικού Κούκη, εν όψει

του συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ της 5ης και 6ης Φεβρουαρί-

ου.

Αποφασίστηκε μετά από ανταλλαγή απόψεων να τηρη-

θεί κοινή γραμμή και πάντως, να μη δεχθούν επ’ ουδενί

τη δημιουργία χώρων υγειονομικής Ταφής Απορριμμά-

των (ΧΥΤΑ) όπως εύηχα έχουν ονομαστεί στην περιοχή

της Ανατ. Αττικής, αλλά το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί

κατ’ αρχάς με τη διεύρυνση της ανακύκλωσης, συμπίε-

σης, και χώρων περισυλλογής, και γενικότερα στα πλαί-

σια του Παν/μίου Κρήτης.
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Όπως κάθε χρόνο από το 1971, που πρωτοεμφανίστηκε το

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έτσι και φέτος στο Νταβός

της Ελβετίας θα συγκεντρωθούν περισσότεροι από 2.500 πο-

λιτικοί, επιχειρηματίες, επικεφαλής διεθνών οργανισμών,

ακαδημαϊκοί και άνθρωποι των media, για να συζητήσουν

φλέγοντα διεθνή οικονομικά (και όχι μόνο) ζητήματα.

Τα θέματα συζητήσεων του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού

Φόρουμ θα κινηθούν γύρω από τους εξής πέντε άξονες:

– Επιχειρήσεις: Ανταγωνισμός παρά τη συνεργασία στον το-

μέα της καινοτομίας.

– Οικονομία: Εξέταση των θεμάτων της αβεβαιότητας των

αγορών και των οικονομιών παγκοσμίως (υπό τη σκιά του

πρόσφατου χρηματιστηριακού κραχ).

– Γεωπολιτική: Εξομάλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων.

– Επιστήμη και Τεχνολογία: Εξέταση της «φύσης» των νέων

τεχνολογιών.

– Αξίες και κοινωνία: Κατανόηση των επικείμενων αλλαγών.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν οι

ηγέτες παγκοσμίως, σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση του

«Voice of the People» (“Λόγος των Πολιτών”) της Gallup

International, που έδωσε στη δημοσιότητα το Παγκόσμιο Οι-

κονομικό Φόρουμ και γράφτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή

στο φύλλο της 22-1-2008, οι ερωτηθέντες τοποθετούν στην

κορυφή της λίστας την εξάλειψη της φτώχειας (το 14% των

ερωτηθέντων), ακολούθως την ανάπτυξη της οικονομίας (το

13% των ερωτηθέντων) και τον περιορισμό των πολέμων (το

13% των ερωτηθέντων), τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

(το 12% των ερωτηθέντων) και την προστασία του περιβάλ-

λοντος (το 11% των ερωτηθέντων).

Η μέτρηση αυτή αφορά τη γνώμη του απλού πολίτη, του αν-

θρώπου της διπλανής πόρτας, του άδολου και ανυποψία-

στου βιοπαλαιστή.

Ποιές είναι όμως οι προτεραιότητες που θέτουν οι ηγέτες και

οι επιφανείς των χωρών που θα συμμετάσχουν; Και γιατί δεν

σφυγμομετρήθηκε η δική τους γνώμη;

Μα, θα μου απαντήσετε, και πολύ σωστά, ότι η γνώμη όλων

αυτών των “χαμογελαστών κυρίων”, που “κρατούν τη ζωή

μας στα χέρια τους” τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τουλάχι-

στον, θα αναπτυχθεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια των διαφό-

ρων και ποικίλων συζητήσεων, διαλέξεων, workshops, κ.λ.π.,

που έχουν ετοιμαστεί και οργανωθεί από το Φόρουμ. Ενώ πα-

ράλληλα, όλα τα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, όπως για παρά-

δειγμα το BBC, η Le Monde, Le Figaro, Times και Guardian, θα

μεταδίδουν στο διαδίκτυο λεπτό προς λεπτό όλες τις πληρο-

φορίες. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πλήθος των

πληροφοριών που θα παρασχεθούν!

Τι θα συμπεράνει όμως τελικά ο απλός πολίτης, ο άνθρωπος της

διπλανής πόρτας, ο άδολος και ανυποψίαστος βιοπαλαιστής,

για τις προτεραιότητες που θέτουν αυτοί οι <<χαμογελαστοί κύ-

ριοι>> και για τη σφυγμομέτρηση της γνώμης τους;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!

Η ΟΥΣΙΑ και τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ θα περιορισθούν στο δικό

τους κύκλο και στο κύκλωμα των ειδικών επιστημόνων, που

θα μελετήσουν ο καθένας ξεχωριστά και όπως πάντοτε στα

στενά επιστημονικά και ακαδημαϊκά τους πλαίσια, τις προτά-

σεις και εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, Η ΟΥΣΙΑ και τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-

ΤΑ είναι ότι, αυτοί οι “χαμογελαστοί κύριοι” ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕ-

ΡΟΝΤΑΙ καθόλου για την εξάλειψη της φτώχειας, τον περιο-

ρισμό των πολέμων και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ μόνο για την ανάπτυξη της οικονομίας και

τον πόλεμο κατά της “ τρομοκρατίας”. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ μόνο

για το δικό τους ΚΕΡΔΟΣ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ μόνο για το ΚΕΡ-

ΔΟΣ των επιχειρήσεών τους. Άλλωστε, γι αυτόν τον σκοπό

ιδρύθηκε και άνθησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του

Νταβός της Ελβετίας.

Γιατί απλούστατα, αυτά που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ τους “χαμογε-

λαστούς κυρίους” είναι ΕΞ’ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΑ (ή αν θέλε-
τε καλύτερα, ad hoc αντίθετα) από αυτά που ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝ-

ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.

Γιατί απλούστατα, αυτά για τα οποία ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ οι

“χαμογελαστοί κύριοι” “σκοτώνουν” καθημερινά τον απλό

πολίτη, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τον άδολο και

ανυποψίαστο βιοπαλαιστή, καθώς και το περιβάλλον του.    

Υ. Γ. Στο φόρουμ του Νταβός, ο “μεγάλος” και “πολύς” Μπιλ

Γκεϊτς (2Ος από αριστερά στην παραπάνω φωτογραφία), θα

προσπαθήσει να προβληματίσει τους υπόλοιπους με θέμα τον

“επαναπροσδιορισμό του καπιταλισμού κατά τον 21ο αιώνα”.

Μα δεν ξέρεις “πανέξυπνε φίλε” Μπιλ, ότι εσείς οι ίδιοι επί 73

χρόνια κάνατε τα πάντα για να γκρεμίσετε και να καταστρέ-

ψετε τον επαναπροσδιορισμό του 20ου αιώνα, τον φυσικό-

ισορροπητικό επαναπροσδιορισμό του υπαρκτού σοσιαλι-

σμού;   

Οι “χαμογελαστοί κύριοι”

του Νταβός της Ελβετίας
Δρ. Σπύρος Παραλίκης 

Διδάκτωρ Πολεοδομίας

& Χωροταξίας Ε.Μ.Π.     

Με αφορμή δημοσίευμα  για τα τοξικά

απόβλητα στην Ελλάδα, από το Γραφείο

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Είναι πρωτοφανές να προαναγγέλλεται

δια του Τύπου και να προκαταλαμβάνεται

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για

παραπομπή της χώρας μας πριν καν συνε-

δριάσει το Κολέγιο των Επιτρόπων, χωρίς

μάλιστα να έχει ενημερωθεί ουδέποτε επι-

σήμως η ελληνική κυβέρνηση.

Προκαλεί το λιγότερο έκπληξη το γεγο-

νός ότι η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνε-

ται για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής από διαρροή σε συγκεκριμένη

εφημερίδα. Και γι’ αυτό φυσικά δεν ευθύ-

νεται η εφημερίδα.

Σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, θέ-

λουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Μέχρι το 2004 η χώρα στερείτο νομικού

πλαισίου και Εθνικού Σχεδιασμού για την

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Για το λόγο αυτό, μάλιστα, το 2003 εκδό-

θηκε πρώτη καταδικαστική απόφαση από

το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των. Επίσης, αποτέλεσμα της έλλειψης

Εθνικού Σχεδιασμού για τα επικίνδυνα

απόβλητα ήταν η συσσώρευση 600.000

τόνων τέτοιων αποβλήτων. 

2. Μετά από συστηματική δουλειά που έγι-

νε από τη σημερινή ηγεσία του  ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ, η χώρα μας ενσωμάτωσε πλήρως όλη

την κοινοτική νομοθεσία για την διαχείρι-

ση των επικίνδυνων αποβλήτων και πα-

ράλληλα καταρτίστηκε, εγκρίθηκε και

εφαρμόζεται ο Πρώτος Εθνικός Σχεδια-

σμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλή-

των. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις συσσωρευ-

μένες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων,

έχει επιβληθεί από το 2006 πρόγραμμα

απομάκρυνσής τους έως το 2011. 

3. Για όλα τα ανωτέρω έχουμε ενημερώσει

αναλυτικά και επανειλημμένα την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή από τον Φεβρουάριο του

2006 μέχρι και τον Μάρτιο του 2007. Επει-

δή δεν είχαμε λάβει μέχρι σήμερα καμία

απάντηση ή έστω ένδειξη ότι η Επιτροπή

έχει παρατηρήσεις ή ενστάσεις θεωρήσα-

με ότι το θέμα είχε κλείσει. Αν είχαμε λά-

βει οποιαδήποτε παρατήρηση θα είχαμε

προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες συνεννόησης και αντιμετώπι-

σης του θέματος, όπως κάνουμε σε κάθε

περίπτωση. Όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Το θέμα ξαφνικά επανέφερε ο Επίτροπος

Στ. Δήμας σε συνέντευξή του στην εφη-

μερίδα Καθημερινή (22/1) και υπήρξε σχε-

τική απάντηση από τον Υπουργό ΠΕΧΩ-

ΔΕ. 

4. Για τα θέματα που αναφέρει το δημοσί-

ευμα ότι θα παραπεμφθεί η χώρα υπάρχει

απάντηση σε όλα. Όμως, αναμένοντας το

επίσημο κείμενο της εισήγησης του Επι-

τρόπου Περιβάλλοντος στο Κολέγιο των

Επιτρόπων δεν θα προβούμε σήμερα σε

απαντήσεις. 

Εκφράζουμε, όμως, την έκπληξή μας για

πιθανή παραπομπή της χώρας, όταν μέχρι

σήμερα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε

όχληση ή παρατήρηση από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για τον Εθνικό Σχεδιασμό Δια-

χείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, για τον

οποίο έχει αναλυτικά ενημερωθεί. 

Στο ΥΠΕΧΩΔΕ γίνεται μία τιτάνια προσπά-

θεια να αντιμετωπιστούν συσσωρευμένες

ελλείψεις και εκκρεμότητες του παρελθό-

ντος και να είμαστε συνεπείς στις υποχρε-

ώσεις μας απέναντι στην Ε.Ε. Στην προ-

σπάθειά μας αυτή επιδιώκουμε τη στενή

συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Θέλουμε, κλείνοντας, να εκφράσουμε την

έντονη δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο με

τον οποίο ενημερωθήκαμε για μια τέτοια

ενέργεια των αρμόδιων παραγόντων της

Επιτροπής. 

Θεωρούμε ότι η υπεύθυνη ενημέρωση δεν

είναι δυνατόν να υποκατασταθεί από επι-

λεκτικές διαρροές στον Τύπο, που δημι-

ουργούν μεν εντυπώσεις, αλλά δεν υπη-

ρετούν την αποδοτική και καλόπιστη συ-

νεννόηση και συνεργασία, με τις οποίες

επιλύονται τα θέματα. 

Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου η Γενική Συνέλευση

του Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσο-

γείου «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», (18 Ιανουαρίου 2008).

Δεκάδες Δήμοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη συμμετείχαν στη

Γενική Συνέλευση, όπου χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Λάρνακας  Αν-

δρέας Μωϋσέως, ο Πρόεδρος του Δικτύου  Δημήτρης Αργιανάς

και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής

Δημοκρατίας  Σ. Σοφοκλέους.

Το Δίκτυο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», είναι Παρατηρητής του Κονγκρέσου

των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευ-

ρώπης, βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια, σε μια αποφασιστική

στιγμή για το μέλλον του, αφού του δίνεται η ευκαιρία της μετε-

ξέλιξής του σε ένα Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας

(Ε.Ο.Ε.Σ.), Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ήδη έχει άμεση πρόσβαση στα

κέντρα λήψης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζη-

τήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η

αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν στο

Περιβάλλον, τον Εθελοντισμό και το διάλογο μεταξύ των συμμε-

τεχόντων.

Μεταξύ των Δήμων που παραβρέθηκαν από Ελλάδα ήταν και ο

Δήμος Παιανίας που εκπροσωπήθηκε από το Δήμαρχο Δημήτρη Γ.

Δάβαρη, ο οποίος σημειωτέον είναι  και μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του Δικτύου. 

Ο  Δημ. Δάβαρης κατά την επιστροφή του από την Κύπρο δήλωσε

μεταξύ άλλων: “To περιβάλλον, ο διαπολιτισμικός διάλογος, με

την κατάθεση προτάσεων για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του

«Βήματος των νέων της Μεσογείου», καθώς και την κατάθεση

της πρότασης «Με την ελιά και το κρασί» που προβλέπει τη συμ-

μετοχή κοινωνικών φορέων, επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, πολι-

τιστικών  από τους Δήμους-μέλη, και η προώθηση προγραμμάτων

σχετικών με τον εθελοντισμό είναι προοπτικές που ανοίγονται για

όλους τους Δήμους-Μέλη μέσα από τη νέα λειτουργία μας ως

Ε.Ο.Ε.Σ. 

Αδελφοποιημένες Πόλεις

της Μεσογείου 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»

Τα τοξικά απόβλητα, το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Ε.Ε.
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Ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

Την ώρα που τα ράντζα στα Νοσοκομεία

μας αυξάνονται ραγδαία, συναγωνιζόμενα

τις τιμές στα super market. 

Την ίδια ώρα που οι φοιτητές μας δεν

έχουν πάρει ακόμα τα βιβλία του εξαμήνου

για το οποίο σε λίγες μέρες θα δώσουν εξε-

τάσεις. 

Την ίδια ώρα επίσης που ο λαός στενάζει

απ’ την ακρίβεια και κάνει τα «κακά» του πα-

ξιμάδι. 

Την ίδια ώρα ακριβώς που οι γνωστοί τη-

λε-ληστές διαφωνούν για το ύψος των κλε-

μένων ευρωπουλακίων, 5-10.000.00 € πάνω

κάτω δε χάλασε δα κι ο κόσμος, την ίδια

ώρα ταρακούνησε συνθέμελα την έρμη χώ-

ρα και η πολυεθνική Siemens, που δια στό-

ματος του ανώτατου στελέχους της Μic.

Kutscenreuter καταθέτοντος στον Εισαγγε-

λέα του Μονάχου, ξέρασε κυριολεκτικά πως

δια του Έλληνος διευθύνοντος συμβούλου

Μιχ. Χριστοφοράκου, “φρόντιζε” και τα δυο

κόμματα εξουσίας ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. τα τε-

λευταία 15 χρόνια παρακαλώ. Ο όρος “φρο-

ντίζω” κατά την ορολογία των πολυεθνικών

μεταφράζεται στα Ελληνικά: Λαδώνω, εκ-

μαυλίζω, υποχρεώνω, απαιτώ, εκβιάζω

κ.λ.π. 

Δε φαντάζεται κανείς βέβαια ότι η “φρο-

ντίδα” περιορίζεται στα κοινά “δωράκια” του

τύπου: “άντε πάμε για παϊδάκια στη Βάρη” ή

“πάρε αυτό το στυλό και κάνε μου αυτή τη

χάρη”. “Κι αυτά τα λουλουδάκια στην κυρία

από μένα”.

Γιατί “τα λεφτά είναι ΠΟΛΛΑ πατέρα”.

Πάνω από 100.000.000€ μοιράστηκαν σε

πολιτικούς και διάφορους αξιωματούχους

σε λίγα μόνο χρόνια, στα χρόνια που προ-

σπαθούσαν οι Υπουργοί μας να μας πείσουν

– για την… υγεία μας . Πως έπρεπε να σφί-

ξουμε το ζωνάρι κι άλλο, άντε λίγο ακόμα

και ξανά τα ίδια, μέχρι που το ζωνάρι άγγι-

ξε… ραχοκοκαλιά. 

Αυτά πριν και μετά τους Ολυμπιακούς

αγώνες της Αθήνας. Που εντελώς τυχαία

παρέδωσαν τα ηνία της εξουσίας οι “ακέραι-

οι” του ΠΑΣΟΚ στους “διάφανους” της Ν.Δ. 

Η πλάκα(?) είναι ότι τον εκπρόσωπο της

πολυεθνικής στην Ελλάδα τον κ. Χριστοφο-

ράκο, βράβευσαν πέρυσι σε ειδική τελετή!!

(απονομή επιχειρηματικών βραβείων!!) τόσο

ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος, όσο και ο

Υπουργός ΥΠΕΘΟ κ. Γιώργος Αλογοσκού-

φης!!

Θα μου πείτε τώρα, πού να ξέρει ο κ.

Υπουργός, ΠΟΙΟΣ ήταν ο Υπουργός Δημό-

σιας Τάξης το 2004 που ΔΕΝ παραλάμβανε

το έργο C4I (σύστημα ασφάλειας των ολυ-

μπιακών αγώνων της Αθήνας) της SIEMENS

και υπόγραψε αναθεώρηση της σύμβασης.

Τώρα ΠΩΣ έγινε και η εταιρεία πήρε τα «δε-

δουλευμένα» της, εγώ ΔΕΝ ξέρω. Αυτό που

ξέρω, είναι ότι ΟΛΟΙ οι κατά τα άλλα λαλί-

στατοι νυν και τέως Υπουργοί και αξιωμα-

τούχοι του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. προτιμούν

να καταπιούν ένα μαγκάλι κάρβουνα αναμ-

μένα, παρά να αγγίξουν το θέμα.

Έλα μου όμως που ΘΕΛΟΥΝ δε ΘΕΛΟΥΝ,

θα το ανοίξει η Γερμανική Δικαιοσύνη, οπό-

τε να τους δω σε ποια κορφοβούνια θα τρέ-

χουν κρύψουν τα λαδωμένα τομάρια τους.

ΙΔΟΥ “πεδίον δόξης λαμπρόν” να λάμψει η

ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη και να ξε-

περάσει την εγνωσμένης αξίας και ευθυκρι-

σίας και ανεξαρτησίας, Γερμανική Δικαιοσύ-

νη, να ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ την Κυβέρνηση να δώσει

ΟΛΑ τα ονόματα των “λαδωμένων” και να

ακολουθήσει η γνωστή επιβολή των νομί-

μων, όπως εφαρμόζεται στον ταβερνιάρη

φίλο μου Γιώργο, στην Τασία την περιπτε-

ρού, ή στο Θανάση τον ταξιτζή. 

Έτσι δεν μας είπανε  και γι’ αυτό το λόγο

δεν ήρθαν στην εξουσία; Οι του ΠΑΣΟΚ μας

έλεγαν “Η κάθαρση θα φτάσει στο κόκαλο”,

οι της Ν.Δ. “Διαφάνεια παντού και μηδενική

ανοχή στη διαφθορά”. 

Αν μας έλεγαν για μηδενική ανοχή στην…

διαφάνεια, εντάξει, θα το τρώγαμε το παρα-

μύθι. Όμως τώρα αυτή η βρώμα και η δυ-

σωδία δεν τρώγεται με τίποτα. ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

σας λέω. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 
Πολιτευτής ΛΑ.Ο.Σ

Ν.Δ. – SIEMENS – ΠΑΣΟΚ

Ο χορός των δισεκατομμυρίων!

Στις 10 Δεκεμβρίου 2007, γίναμε μάρτυ-

ρες του κοψίματος των τεσσάρων υπέρο-

χων ευκαλύπτων που για πάρα πολλά

χρόνια στόλιζαν την οδό Μωσαίου, προ-

σέφεραν σκιά και δροσιά στους περαστι-

κούς και καταφύγιο στα πουλιά της πε-

ριοχής.

Γύρω στις 8.00 ακούσαμε τα αλυσοπρίο-

να να δουλεύουν και είδαμε γνωστό κα-

τασκευαστή ακινήτων της πόλης να δίνει

εντολές για την κοπή των δέντρων.

Στις έντονες διαμαρτυρίες μας, απάντη-

σε ότι σκοπεύει να χτίσει στο γειτονικό

οικόπεδο. Τα δέντρα όμως, όπως όλοι θυ-

μούνται, βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρό-

μιο και δεν εμπόδιζαν όποιον ήθελε να

χτίσει δίπλα (φωτογραφίες 1,2 ).

Κλήθηκε η Αστυνομία που έστειλε περι-

πολικό στην περιοχή και προσήγαγε τον

κατασκευαστή στο Αστυνομικό Τμήμα

Νέας Μάκρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αστυνομικοί

δεν έδωσαν εντολή για την διακοπή του

κοψίματος, το οποίο συνεχίστηκε και

ολοκληρώθηκε όση ώρα ο κατασκευα-

στής βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα!

Μέχρι το μεσημέρι το έργο της κατα-

στροφής είχε σχεδόν ολοκληρωθεί: από

τους τέσσερις ευκάλυπτους, μόνο ο ένας

στεκόταν όρθιος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις

είχαν μετατραπεί σε κούτσουρα.

Με ποιό δικαίωμα έκοψαν τους ευκάλυ-

πτους;

Υπήρχε σχετική άδεια της Πολεοδομίας

ή του Δασαρχείου;

Γιατί η Αστυνομία δεν έδωσε εντολή για

την άμεση διακοπή των εργασιών;

Πέρα όμως από την ευθύνη του κατα-

σκευαστή που θα παραδώσει στα εγγόνια

του και στις μελλοντικές γενιές “καμένη

γη”, και την εμφανή ευθύνη της Δημοτι-

κής Αρχής, μεγάλη ευθύνη έχουν και

όσοι σιώπησαν μπροστά σ’ αυτήν την

απαράδεκτη και προσβλητική ενέργεια:

είναι οι ίδιοι που τους αρκεί να περνάνε

καλά μέσα στο σπίτι τους αδιαφορώντας

για τα προβλήματα που συσσωρεύονται

έξω από την πόρτα τους (ας θυμηθούμε

τις κεραίες του θανάτου, το μπαζονήσι,

την έλλειψη αποχέτευσης, τις παράνο-

μες χωματερές και την έλλειψη αστικής

συγκοινωνίας για την Αθήνα). Είναι οι ίδι-

οι που τους αρκεί να έχουν το πιό γρήγο-

ρο αυτοκίνητο στην πόλη, που σταθμεύ-

ουν επί της Μαραθώνος, προκαλώντας

χάος στην κυκλοφορία, μόνο και μόνο

για να αγοράσουν ένα πακέτο τσιγάρα!

Είναι οι ίδιοι που τα καλοκαίρια μετά το

μπάνιο τους στις κοντινές παραλίες, φεύ-

γοντας θα αφήσουν εκεί τα σκουπίδια

τους! Είναι οι ίδιοι που καθημερινά πιπι-

λάνε την καραμέλα του «δεν μιλάω γιατί

θέλω να τα έχω καλά με όλους », ή «δεν

μιλάω γιατί ο τάδε μου δίνει δουλειές »…

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι μετά τoν εμπρη-

σμό της Πάρνηθας η επιβάρυνση για το

περιβάλλον ισοδυναμεί με διπλασιασμό

της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Όταν

δεν κάνουμε κάτι για να σώσουμε και τα

τελευταία δέντρα που απέμειναν σ’ αυτό

το μέρος που θέλει να λέγεται ακόμα τό-

πος “παραθερισμού” τότε γινόμαστε και

εμείς συνεργοί στον καθημερινό βιασμό

της φύσης…

Να πάρουν θέση τώρα ο Δήμαρχος της

Νέας Μάκρης, ο Νομάρχης, η Διεύθυνση

Πολεοδομίας, οι πολίτες αυτού του τό-

που ή όποιος άλλος τέλος πάντων πι-

στεύει ότι διαθέτει λίγη ευαισθησία σε

θέματα που αφορούν εμάς και τις επόμε-

νες γενιές…

Γιάννης Δεσποτόπουλος 

Σ.Σ.: Δυστυχώς, κύριε Δεσποτόπουλε, οι

ευκάλυπτοι δεν εντάσσονται στα προ-

στατευτόμενα δέντρα και δεν χρειάζεται

άδεια από το Δασαρχείο για να τους κό-

ψουν. Ετσι όπως είδατε κι εσείς και

έχουμε κατ’ επανάληψη συναντήσει κι

εμείς, τεράστιοι ευκάλυπτοι ξαπλώνο-

νται κάτω χωρίς κανέναν ενδοιασμό.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΕΜΠΡΗΣΜΟ…

Αριστερά πριν το κόψιμο και δεξιά μετά...

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Αξέχαστες στιγμές...

Στην Αλόννησο πήγε, το Καλοκαίρι, το σώμα Ελληνικού

οδηγισμού της Βούλας. Οι ναυτοδηγοί και οι μεγάλοι οδη-

γοί τοπικών τμημάτων διαφόρων περιοχών έζησαν μια εκ-

πληκτική, διασκεδαστική, χαρούμενη και μοναδική κατα-

σκήνωση. 

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες βίωσαν μοναδικές στιγ-

μές με διάφορες ασχολίες π.χ.  περιβαλλοντικής προστα-

σίας και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 

Από το Σ.Ε.Ο. Βούλας πήγαν 4 άτομα: η Βασιλική Ελμα-

ντζόγλου, η Αριάδνη Μαρκουίζου, ο Κυριάκος Νικο-

λαΐδης και η αρχηγός των Ναυτοδηγών της Βούλας Θω-

μαή Παπαθανασίου. 

Αν κάποιο παιδί θέλει να ζήσει την πρόκληση να γνωρίσει

καινούργια μέρη και να κάνει πολλούς φίλους, είναι μια

πολύ καλή κίνηση να γραφτεί ένα παιδί στο Σώμα Ελληνι-

κού Οδηγισμού. Ηλικίες από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι

Τρίτη Λυκείου. 

Η εστία της Βούλας βρίκεται στην οδό Ζεφύρου 2 (ανά-

μεσα από την Πνευματική Εστία και το ΚΑΠΗ).

e-mail: kyriakos_evdomi@hotmail.com

Κυριάκος Νικολαΐδης 
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για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ

Για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Ειδήσεις, εκδηλώσεις, αγγελίες

με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail
γραφτείτε συνδρομητές

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

Την άμεση παρέμβαση του Υπ. Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή

λειτουργία της γραμμής του ΟΣΕ που εξυπηρετεί

την Βορειοανατολική Αττική, ζητά ο Νομάρχης Λ.

Κουρής με επιστολή του προς τον αρμόδιο Γενικό

Γραμματέα Καθηγητή Σ. Σιμόπουλο.

Στην επιστολή τονίζεται ότι το θέμα τίθεται για πολ-

λοστή φορά, δεδομένου ότι οι διαβεβαιώσεις των

υπευθύνων του ΟΣΕ για σύντομη αποκατάσταση της

ομαλής ροής των δρομολογίων δεν υλοποιήθηκαν

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονες διαμαρ-

τυρίες των επιβατών που ταλαιπωρούνται.

“Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη”, επισημαίνει ο Νομάρ-

χης, “ότι η γεωμορφολογία της Βορειοανατολικής

Αττικής δεν επιτρέπει εναλλακτική δυνατότητα χρη-

σιμοποίησης άλλων συγκοινωνιακών μέσων, καθί-

σταται αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων προκειμένου

να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της γραμμής του

ΟΣΕ”.

Προκειμένου να γίνουν οι εξειδικευμένες και επικαι-

ροποιημένες παρατηρήσεις και προτάσεις για κάθε

περιοχή προτείνεται συνάντηση με τους Δημάρχους

και Κοινοτάρχες των 10 ΟΤΑ (Αχαρνές, Αγ. Στέφα-

νος, Δροσιά, Άνοιξη, Κρυονέρι, Αφίδνες, Καπανδρί-

τι, Πολυδένδρι, Μαλακάσα, Αυλώνας) που εξυπηρε-

τούνται από την ανωτέρω γραμμή του ΟΣΕ, ώστε να

προχωρήσει άμεσα η ενίσχυση του μέσου αυτού

σταθερής τροχιάς στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αυ-

τή περιοχή.

Ομαλή λειτουργία της

γραμμής ΟΣΕ 

Βορειοανατολικής Αττικής

ζητάει ο Νομάρχης Συνάντηση πραγματοποίησαν ο Πρό-

εδρος της ΤΕΔΚΝΑ και η Εκτελεστική

επιτροπή με τον πρόεδρο της Δημο-

κρατίας Κάρολο Παπούλια. 

Έθεσαν το μείζον ζήτημα της προστα-

σίας του περιβάλλοντος και της δια-

χείρισης των στερεών αποβλήτων,

καθώς και ζητήματα που αφορούν το

χωροταξικό, την εσωτερική μετανά-

στευση, την κοινωνική συνοχή και την

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ, Δημήτρης

Καλογερόπουλος, δήμαρχος Αιγά-

λεω, εξέφρασε στον πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας την αγωνία των αιρετών

για τα ζητήματα αυτά και ζήτησε από

τον Κάρολο Παπούλια να στηρίξει τις

πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης, κα-

θώς όπως είπε ο δημόσιος λόγος και

το κύρος του είναι αποδεκτά από το

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 

Ο Καρ. Καπούλιας τους διαβεβαίωσε

από την πλευρά του ότι θα κάνει ότι

μπορεί για να βοηθήσει στην επίλυση

των προβλημάτων και σημείωσε ότι:

«Χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σας,

διότι αντιπροσωπεύετε καλύτερα απ’

όλους το λαό». 

Στη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση,

καθώς και στα προβλήματα που αντι-

μετωπίζει η Αττική, με έμφαση στο

περιβάλλον, τα απορρίμματα, τις κοι-

νωνικές ανισότητες, την άναρχη δό-

μηση, τη βιομηχανική ρύπανση, κα-

θώς και τις ελλείψεις που εμφανίζο-

νται στις υποδομές και αποχετεύσεις

αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος Σταύ-

ρος Γωργόπουλος, δήμαρχος Ηρα-

κλείου, ο Γενικός Γραμματέας Δημή-

τρης Νικολάου, δήμαρχος Χολαργού

και τα μέλη της εκτελεστικής επιτρο-

πής της ΤΕΔΚΝΑ εκ των οποίων και ο

Π. Φιλίππου, δήμαρχος Καλυβίων. 

Η ΤΕΔΚΝΑ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

Η Ανατ. Αττική αποτελεί μία από τις ρα-

γδαία αναπτυσσόμενες περιοχές της Ελ-

λάδας. Η μεταφορά του Αεροδρομίου, η

ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και μια

σειρά από άλλες δραστηριότητες, έχουν

σαν αποτέλεσμα την τεράστια οικιστική

ανάπτυξη της περιοχής.

Αυτή η ανάπτυξη έγινε άναρχα, χωρίς

σχέδιο, χωρίς στοιχειώδη μέριμνα υποδο-

μής, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και

συνολικά οι κάτοικοι της Ανατ. Αττικής -

και όχι μόνο - να πληρώνουν τις συνέπει-

ες του μοντέλου “ανάπτυξης” που μας

επιφύλαξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια

οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

ενα μοντέλο που αφήνει τους βιομήχα-

νους ασύδοτα να μετατρέπουν την Αττική

σε οχετό ακατέργαστων λυμάτων. Ενα

μοντέλο που αντί να απαντήσει στις άμε-

σες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής,

συνέβαλε στη διαιώνιση προβλημάτων

όπως:

Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου

Η λειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών

Η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των βιο-

μηχανιών και η συνέχιση ανεξέλεγκτης

διάχυσης βιομηχανικών αποβλήτων.

Η επικινδυνότητα των αγωγών ύδρευσης

της ΕΥΔΑΠ κ.ά.

Το ΚΚΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στο περι-

βάλλον της Αττικής θα απειλήσουν ακόμα

περισσότερο στο μέλλον τους εργαζόμε-

νους, έμμεσα λόγω της διατροφικής αλυ-

σίδας - παραγωγή τροφίμων και ποτών

από νερό των γεωτρήσεων - αλλά και

άμεσα στην περίπτωση που χρησιμοποιη-

θεί νερό των γεωτρήσεων για ενίσχυση

του δικτύου της ΕΥΔΑΠ.

Προτείνει: 

– Να δυναμώσουν οι έλεγχοι στις βιομη-

χανίες.

– Να κατασκευαστεί αποχετευτικό δί-

κτυο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

– Να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες χω-

ματερές.

– Να δημιουργηθεί ενιαίος φορέας δια-

χείρισης υδάτων.

ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Δράση τώρα ενάντια στη μόλυνση
του υδροφόρου ορίζοντα
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Συζητήθηκε στην Ολομέ-

λεια της Βουλής το πρό-

βλημα που έχει προκύψει

στα νερά της Αττικής (21/1)

μετά από ερώτημα βουλευ-

τών του ΠΑΣΟΚ. 

Ενας εκ των ερωτώντων εί-

ναι και η βουλευτής Εύη

Χριστοφιλοπούλου, η

οποία μίλησε χωριστά για

κάθε περιοχή που παρου-

σιάζει πρόβλημα, όπως ο

Ασωπός ποταμός, ο υδρο-

φόρος ορίζοντας του Κο-

ρωπίου και το Θριάσιο.

Αντλούμε στοιχεί από τα

κυριότερα σημεία της ομι-

λίας της Εύης Χριστοφιλο-

πούλου:

Για τον Ασωπό: 

Τρία Υπουργεία τρία διαφο-

ρετικά πράγματα: το

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. απαντά στις

επισημάνσεις των βουλευ-

τών, πώς θα ελεγχθεί η περι-

βαλλοντική καταστροφή της

περιοχής, δίδοντας ένα πρό-

γραμμα  ελέγχων, έδωσε τα

πρόστιμα που θα επιβληθούν

και μίλησε για ανάθεση μιας

μελέτης, για να γίνει το κε-

ντρικό εργοστάσιο επεξερ-

γασίας των αποβλήτων, δευ-

τεροβάθμια.

Ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης απαντά ότι δεν

έχουν φθάσει στοιχεία που

να γνωστοποιούν την ανί-

χνευση επιβαρυντικών

στοιχείων για την ασφά-

λεια των τροφίμων και την

υγεία των καταναλωτών. 

Για τον υδροφόρο ορίζοντα

του Κορωπίου δεν υπάρχει

κάτι συγκεκριμένο. Δεν

έχετε δεσμευθεί για ένα

χρονοδιάγραμμα απορρύ-

πανσης της περιοχής. Μή-

πως η απάντησή σας εδώ,

σήμερα, θα είχε κάποια συ-

γκεκριμένα στοιχεία να μας

δώσει; Μιλάτε για τριάντα

επιχειρήσεις στις οποίες

επιβλήθηκαν πρόστιμα. Τι

άλλο θα γίνει στην περιοχή;

Θα υπάρξει κάποια κεντρι-

κή επεξεργασία; Το Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

βεβαίως, κατά πάγια τακτι-

κή του και εδώ μου απάντη-

σε το ίδιο πράγμα, ότι δη-

λαδή δεν συμπεριλαμβάνε-

ται η περιοχή στη δειγματο-

ληψία, άρα, ουδέν γνωρίζει

και νίπτει τας χείρας του. 

Να  αναφερθώ στην ιδιαίτε-

ρη μόλυνση που υφίστανται

τα νερά της περιοχής του

Θριασίου Πεδίου, όπου το

Θριάσιο έχει γίνει πλέον

πεδίο ρίψης αποβλήτων. 

Εφόσον βλέπετε στην πρά-

ξη ότι αυτή η έλλειψη συ-

ντονισμού των υπουργείων

είναι ένας από τους λόγους

που δεν επιτρέπει στην πε-

ριβαλλοντική προστασία να

έχει ολοκληρωμένο χαρα-

κτήρα και αφού το καταλα-

βαίνετε, αν ήταν πολιτική

σας προτεραιότητα το περι-

βάλλον, δεν θα προχωρού-

σατε προς ένα ενιαίο

Υπουργείο Περιβάλλοντος;

Δεν θα προχωρούσατε στο

να καταθέσετε στη Βουλή

των Ελλήνων ένα ενιαίο

σχέδιο για την προστασία

του περιβάλλοντος; 

Από το 1997 περιμένει το 1ο Δη-

μοτικό Σχολείο του Πικερμίου να

μεταστεγαστεί σε οικόπεδο που

έχει  κηρυχθεί αναγκαστική απαλ-

λοτρίωση υπέρ και με δαπάνες

του ΟΣΚ (ΦΕΚ 1419/Δ/24-12-

2004). 

Με τις χρονοβόρες διαδικασίες

(ορισμός τιμής ακινήτου) φτάσα-

με να εκδικαστεί το Μάρτιο του

2006!!! 

Το πρόβλημα όμως του σχολείου

είναι οξύ, αφού τα παιδιά κάνουν

μάθημα στα κοντέινερ.

Για να δοθεί λύση ο Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων πρότεινε να

μεταστεγαστεί το δημοτικό σε μι-

σθωμένο κτίριο, πρόταση όμως η

οποία απορρίφθηκε από τη Διεύ-

θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Ανατολικής Αττικής με τη δι-

καιολογία ότι έτσι απαξιώνεται

δημόσια περιουσία! 

Σύμφωνα με τον ΟΣΚ, το Δημοτι-

κό θα δημοπρατηθεί το Μάιο του

2008 και θα είναι έτοιμο το 2010

πράγμα το οποίο εντείνει το πρό-

βλημα της στέγασης αν αναλογι-

στούμε τη ραγδαία αύξηση των

μαθητών που οδηγεί στην ανάγκη

δημιουργίας και

2ου Δημοτικού

σχολείου! Η ευ-

θύνη και η

απραξία της πο-

λιτείας φαίνε-

ται ακόμη μεγα-

λύτερη όταν

στο σχέδιο των

οικισμών Διώ-

νης και Αγ. Σπυρίδωνα δεν προ-

βλέπονται καν χώροι εκπαίδευ-

σης!   

Ετσι ο βουλευτής ρωτάει: Ποιο εί-

ναι το χρονοδιάγραμμα; 

Το 1ο Δημοτικό Πικερμίου περιμένει 11 χρόνια 

Το οικόπεδο υπάρχει αλλά...
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Στην ολομέλεια της Βουλής για τα 

μολυσμένα νερά της Αττικής
Η κακοδαιμονία του υγειονομικού μας συ-

στήματος είναι χρόνια και πανθομολογού-

μενη: υποχρηματοδότηση, μεγάλες ελλεί-

ψεις προσωπικού, υποτυπώδης  πρωτοβάθ-

μια φροντίδα, κακή οργάνωση σε όλα τα

επίπεδα, άνιση κατανομή των Υγειονομι-

κών Μονάδων,  όχι μόνο ανάμεσα στο κέ-

ντρο και την Περιφέρεια, αλλά και μεταξύ

των διαφόρων περιοχών της ίδιας της

Πρωτεύουσας.

Καθοριστική εν προκειμένου  είναι η πλήρης απουσία Υγειονομι-

κού Χάρτη της χώρας, που θα προσδιορίζει της επί μέρους ανά-

γκες κάθε περιοχής, ενώ είναι άγνωστες και οι προθέσεις της Κυ-

βέρνησης για την κάλυψη αυτών των αναγκών. 

Ο προϋπολογισμός  του 2008, δεν προβλέπει έστω και ένα ευρώ

για την έναρξη  λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των

Κέντρων Υγείας όπως έχουν επανειλημμένως εξαγγείλει.

Ποια είναι τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, για

την εκπόνηση και υλοποίηση του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας;

Ανύπαρκτος ο Υγειονομικός

Χάρτης  της χώρας
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Η χρηματοδότηση του φορέα που έχει την κύρια αρ-

μοδιότητα για τη μελέτη και το σχεδιασμό της αντισει-

σμικής προστασίας της χώρας (ΟΑΣΠ) μόλις καλύπτει

τα λειτουργικά του έξοδα με αποτέλεσμα η τελευταία

ολοκληρωμένη μελέτη του να χρονολογείται το 2001,

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα του. 

Η χρηματοδότηση του ΟΑΣΠ δείχνει ότι το σύνολο των

κονδυλίων που έλαβε το 2002 ήταν 1,785 εκατ. ευρώ,

το '03 ήταν 2,350 εκατ. ευρώ, το '04 1,681 εκατ. ευρώ, το '05

1,651 εκατ. ευρώ, το '06 1,5 εκατ. ευρώ και το '07  2 εκατ. ευ-

ρώ. Με αυτά τα κονδύλια χρηματοδοτούνται 32 προγράμματα

που είναι σε εξέλιξη το πρώτο από το 1987 και το τελευταίο

από το 2001. Ανάμεσα στα σημαντικότερα είναι ο «χάρτης

ενεργών ρηγμάτων του ελληνικού χώρου στην περιοχή Στερε-

άς Ελλάδας», σε εξέλιξη από το 1992 και 15 χρόνια αργότερα

δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και η «ανάπτυξη σεισμολογικού

δικτύου 80-100 χιλιομέτρων γύρω από την Αθήνα», σε εξέλιξη

από το 1987 και δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Από το 2001 έχει να παραγγελθεί νέα μελέτη, όταν

στην περίοδο 1983-2001 ο ΟΑΣΠ είχε χρηματοδοτή-

σει επιμέρους ή και εξ ολοκλήρου 224 ερευνητικές

μελέτες συνολικού ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Να

σημειωθεί ότι οι επιτροπές για τον καλύτερο συντονι-

σμό των μελετών του ΟΑΣΠ είναι άμισθες. 

Τέλος, μόλις φέτος άρχισε η ενημέρωση του επιστη-

μονικού κόσμου για τα πορίσματα των μελετών του

Συντονισμένου Προγράμματος Εφαρμοσμένης Έρευ-

νας που αφορούσε του τομείς της σεισμοτεκτονικής, αντισει-

σμικής τεχνολογίας και κοινωνικής αντισεισμικής άμυνας, με-

λέτες που είχαν υλοποιηθεί μέχρι και το 2002. Καθυστέρηση

ενημέρωσης που θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία για χι-

λιάδες ανθρώπους αν  η εστία του τελευταίου σεισμού στην πε-

ριοχή του Λεωνιδίου δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βάθος.

Ποιοί είναι οι βασικοί άξονες της αντι-σεισμικής πολιτικής του

ΥΠΕΧΩΔΕ;

Θεωρεί ότι ο ΟΑΣΠ μπορεί να ασκεί την αντι-σεισμική πολιτι-

κή που ορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο;

Πολιτική υποβάθμισης του Οργανισμού Αντισεισμικού

Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρετού

Έως και 10 δις ευρώ ετησίως ο 

"τζίρος" της παράνομης αλιείας

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου επανήλθε το ζήτημα της παράνομης αλιείας,

αφού το φαινόμενο κάθε άλλο παρά έχει αντιμετωπιστεί.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιάννης Γκλαβάκης

τόνισε σε παρέμβασή του ότι “αν και δεν είναι δυνατόν να
εκτιμηθεί επαρκώς το μέγεθος των
δραστηριοτήτων παράνομης αλιείας,
σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από τις επιχειρήσεις ελέγχου,
εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα εμπόριο
της τάξεως των 3 – 10 δις ευρώ παγκο-
σμίως σε ετήσια βάση. Αν υπολογίσου-
με ότι η αξία των νόμιμων κοινοτικών
εκφορτώσεων, δηλαδή η αξία των ει-
δών που αλιεύτηκαν από κοινοτικά αλι-

ευτικά ανέρχεται ετησίως σε περίπου 7 δις ευρώ, τότε
αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του εγκλήματος”.
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Μιχάλης Γύρας

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358872

Αννα Κορσάνου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

Σταδίου 51 Αθήνα, τηλ. κιν. 6937523113

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 
Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος

Ειδικευθείς στην Ιατρική Μητέρας - Εμβρύου

King’s College University Hospital

IATPEIO: Ισιόδου και Αρριανού 1 Αλιμος
THΛ. 210 9838 434, κιν. 6972 910 268

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδίκευση στην αντιμετώπιση μαθησιακων δυσκολιών - δυσλεξίας
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, (ΚΕΠ) Βάρη

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Διεύθ.: Περικλέους 11, Σπάτα 190 04
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 4/2

Ο  ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ του  Λουκιανού και

της Αγγελικής, το γένος  Οικονόμου, που γεννή-

θηκε στο Μοσχάτο  και  κατοικεί στο Κορωπί  και η

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΜΠΟΥ του  Βάιου και της Ανα-

στασίας το γένος Βλάχου, που γεννήθηκε στο Χο-

λαργό και κατοικεί στο Κορωπί,  θα έλθουν σε γά-

μο  που  θα  γίνει  στο Δημαρχείο Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα 4

Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

1. Εγκριση προϋπολογισμού Παιδικού Σταθμού.

2. Εγκριση προϋπολογισμού ΔΑΟΒ.

3. Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-

σίας του Δήμου.

4. Λειτουργία Δημοτικού Περιπτέρου στην πλατεία Γεωρ-

γακοπούλου (Βασ. Παύλου & Παραλιακής (Καραμανλή).

5. Ορισμών μελών Σχολικών Επιτροπών

8. Συμπλήρωση της . 41/2007 απόφ. του Δ.Σ. με θέμα “Τρο-

ποποίηση του Οργανισμού της Εσωτ. Λειτουργίας του

Δημ. Παιδικού Σταθμού.

Το TEXNIS Kids (Οργάνωση Παιδικού θεάματος)

Αναζητά νεαρά άτομα που ασχολούνται ή θέλουν ν’

ασχοληθούν με θεατρικό παιχνίδι και με εμψυχωτική

δραστηριότητα σε παιδικές εκδηλώσεις - γιορτές. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ σε τιμή ευκαιρίας:

σκρίνιο, τραπεζαρία ροτόντα, 6 καρέκλες και 2

πολυθρόνες Louie kens. Tηλ. 6974732664 κ. Μαίρη
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...για την υγειά μας

Διαρινική γαστροσκόπηση 
Επανάσταση στον τομέα της γαστρο-

σκόπησης φέρνει η ιατρική τεχνολογία με

το νέο ενδοσκόπιο (κατασκευής του Ια-

πωνικού οίκου Fujinon) ΕG-530N, βάζο-

ντας τέρμα στο φόβο και τον πόνο χιλιά-

δων ασθενών, καθώς η εξέταση πλέον γί-

νεται από τη μύτη και όχι  από το στόμα!!!

Η νέα μέθοδος γαστροσκόπησης πα-

ρουσιάστηκε σε Ημερίδα που πραγματο-

ποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας  ΕΝ-

ΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε,  από τον Διευθυντή του

Ενδοσκοπικού Τμήματος του Ιατρικού Κέ-

ντρου Αθηνών Δημήτρη Καραγιάννη.

Όπως τόνισε ο Δ. Καραγιάννης «Η εν-
δοσκόπηση του άνω γαστρεντερικού εί-
ναι παραδοσιακά μία επίπονη εξέταση,
στην οποία μέχρι σήμερα πολλοί ιατροί
ομολογούν ότι δεν θα ήθελαν ποτέ να
υποβληθούν. Κι αυτό γιατί η παραδοσιακή
ενδοσκόπηση συχνά προκαλεί αντανα-
κλαστική κίνηση του φάρυγγα και ναυτία,
καθώς το γαστροσκόπιο ακουμπά στη βά-
ση της γλώσσας κατά την ενδοσκοπική
εξέταση.

Αντίθετα, συνέχισε  το  νέο ενδοσκό-
πιο εισάγεται στον οισοφάγο από τη μύ-
τη- αντί του στόματος- δεν ακουμπά στη
βάση της γλώσσας και ουσιαστικά δεν
προκαλεί αντανακλαστική κίνηση του φά-
ρυγγα. Το ρινικό γαστροσκόπιο μειώνει
σημαντικά τον πόνο και περιορίζει τη ναυ-

τία.»
Αρκετά είναι τα πλεονεκτήματα της

διαρινικής γαστροσκόπησης τόσο για τον

ασθενή όσο και για τον  γιατρό. Συγκε-

κριμένα:

➢ Ο ασθενής δεν παίρνει νάρκωση κατά

την διάρκεια της εξέτασης.

➢ Νιώθει ελάχιστο πόνο.

➢ Έχει την  δυνατότητα να παρακολου-

θεί την εξέταση από μόνιτορ και να συ-

νομιλεί με τον γιατρό.

➢ Μπορεί αμέσως, μετά την εξέταση,

οδηγώντας να επιστρέψει στη δουλειά

ή στο σπίτι του.

➢ Μπορεί να φάει ή να πιει αμέσως μετά

την ενδοσκόπηση 

➢ Δεν χρειάζεται παρακολούθηση μετά

την εξέταση.

Σημαντικά πλεονεκτήματα δίνει η νέα

μέθοδος και στο γιατρό καθώς:

➢ Κατά τη διάρκειά της εξέτασης έχει τη

δυνατότητα να συνομιλεί με τον ασθε-

νή.

➢ Να εξηγεί στον ασθενή  τα ευρήματα.

➢ Να ρωτά αν ο  εξεταζόμενος  αισθάνε-

ται πόνο ή δυσφορία, ή ακόμα και να

συζητά επί γενικότερων θεμάτων.

➢ Έχει λιγότερο άγχος γιατί δεν υπάρχει

κίνδυνος ατυχήματος λόγω νάρκωσης

και διότι ο ασθενής έχει μειωμένο πό-

νο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία η

επικοινωνία αυτή δίνει την δυνατότητα

στον ασθενή σταδιακά να  χαλαρώνει και

να δημιουργείται μία σχέση εμπιστοσύ-

νης που επιτρέπει την ασφαλή εξέταση. 

Το ρινικό γαστροσκόπιο EG-530N είναι

μια εξαιρετική ιατρική συσκευή η οποία

έχει πολύ μικρή διάμετρο (λιγότερο από

6χιλ.) ενώ διαθέτει εξαιρετικά υψηλή δια-

γνωστική ακρίβεια, που επιτρέπει στον

γαστρεντερολόγο να διακρίνει ελάχιστες

αλλοιώσεις στους ιστούς με αποτέλεσμα

την διάγνωση του καρκίνου του στομά-

χου σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο. Η ρινική

γαστροσκόπηση σύντομα θα πραγματο-

ποιείται σε επιλεγμένα ιδρύματα και θα

μπορούν πλέον να υποβληθούν στην εξέ-

ταση κι αυτοί που από φόβο την απέφευ-

γαν. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στη

χώρα μας πραγματοποιούνται κάθε χρό-

νο γύρω στις 70.000 γαστροσκοπησεις.

Η προετοιμασία για την εξέταση απαι-

τεί μόλις 15 λεπτά προκειμένου ο γιατρός

να ψεκάσει με τοπικό αναισθητικό τη μύ-

τη του ασθενούς προκειμένου να διευκο-

λυνθεί η εισαγωγή του ενδοσκοπίου.

Πρώτη σε προτίμηση στο εξωτερικό

Η νέα μέθοδος έχει ενθουσιάσει τους

γιατρούς και προτιμάται από το σύνολο

σχεδόν των ασθενών στο εξωτερικό, λό-

γω της ευκολίας με την οποία πραγματο-

ποιείται αλλά και του γεγονότος ότι δεν

προκαλεί πλέον φόβο στους εξεταζόμε-

νους.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του

Ιάπωνα καθηγητή   Miyawaki το 93% από

1876 ασθενείς, οι οποίοι είχαν  υποβληθεί

με τον παραδοσιακό τρόπο σε γαστρο-

σκόπηση, θα προτιμούσε στο μέλλον να

υποβληθεί σε ρινική ενδοσκόπηση. Επί-

σης η πλειοψηφία των ηλικιωμένων ασθε-

νών που πρόκειται να υποβληθούν για

πρώτη φορά σε  γαστροσκόπηση προτι-

μούν την  ρινική προσπέλαση. 

1. Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

15.000  στο Σούπερ Μάρκετ AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, Λ. Μαραθώνος 124, Νέα Μάκρη. 

Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν 42 κιλά γαλα-

κτοκομικών και 6,6 κιλά αλιευμάτων χωρίς τις

απαραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις κα-

ταλληλότητας.

2. Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

15.000 στην επιχείρηση (σούπερ μάρκετ):

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Λ. Κρυονε-

ρίου & Βενιζέλου 3, Άγιος Στέφανος.

Κατασχέθηκαν 41 κιλά γαλακτοκομικών χωρίς

τις απαραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις

καταλληλότητας.

3. Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

10.000 στην επιχείρηση (σούπερ μάρκετ):   AB

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. Λαυρίου 113-115, Γλυκά

Νερά. Κατασχέθηκαν 79 κιλά αλλαντικών χωρίς

τις απαραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις

καταλληλότητας.

4. Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

10.000 στην επιχείρηση:   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕ, Ν.

Πολιτεία, Ωρωπός. Κατασχέθηκαν 2,3 κιλά λευ-

κό τυρί και 32,5 κιλά γάλα χωρίς τις απαραίτη-

τες από τη νομοθεσία σημάνσεις καταλληλότη-

τας. Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν διέθετε

άδεια λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής τυ-

ριών και παστεριωμένου γάλακτος.

5. Επιβολή προστίμου € 10.000 στην επιχείρηση

(σούπερ μάρκετ):   CHAMPION ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΑΕ, Λ. Μαραθώνος, Νέα Μάκρη. Κατασχέ-

θηκαν 12 κιλά γαλακτοκομικών χωρίς τις απα-

ραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις καταλλη-

λότητας. Επίσης εντοπίστηκαν ελλείψεις στην

υλικοτεχνική υποδομή και αποκλίσεις στις ορ-

θές πρακτικές διαχείρισης τροφίμων και υπο-

προϊόντων αυτών.

6. Επιβολή προστίμου € 8.000 στην επιχείρηση

(σούπερ μάρκετ):  CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΑΕ, 17χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία.

Κατασχέθηκαν 14 κιλά προϊόντων ζωικής προέ-

λευσης (κρέατα, βούτυρο, τυριά) χωρίς τις απα-

ραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις καταλλη-

λότητας.

7. Η επιβολή προστίμου € 5.000 στο Σούπερ

Μάρκετ ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕΕ, Λ. Διαδό-

χου Κων/νου & Δημ. Χρ. Μπέκα, Σπάτα.

Κατασχέθηκαν 2,6 κιλά αλλαντικών χωρίς τις

απαραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις κα-

ταλληλότητας. Επίσης, εντοπίστηκε απουσία

θερμομέτρου στο θάλαμο συντήρησης ετοίμων

φαγητών.

8. Επιβολή προστίμου € 5.000 στην επιχείρηση

(σούπερ μάρκετ):  LIDL HELLAS, Λ. Μαραθώνος

100-102, Γέρακας.

Κατασχέθηκαν 2,3 κιλά κατεψυγμένης γαρίδας

χωρίς τις απαραίτητες από τη νομοθεσία ση-

μάνσεις καταλληλότητας. Επίσης εντοπίστηκαν

αποκλίσεις στις ορθές πρακτικές διαχείρισης

τροφίμων και υποπροϊόντων αυτών, καθώς και

ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού.

9. Επιβολή προστίμου € 4.000 στην επιχείρηση

(σούπερ μάρκετ):  CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΑΕ, Β. Παύλου 104, Βούλα.

Κατασχέθηκαν 4 κιλά γαλακτοκομικών χωρίς τις

απαραίτητες από τη νομοθεσία σημάνσεις κα-

ταλληλότητας.

10. Η επιβολή προστίμου € 3.000 στην επιχεί-

ρηση (σούπερ μάρκετ):  MY MARKET-METRO

AEBE, Λ. Γραμματικού & Πρ. Ηλία 1, Μαραθώ-

νας Αττικής.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκε πλημμελής καθα-

ριότητα και ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδο-

μή. Επίσης, επισημάνθηκαν αποκλίσεις στις ορ-

θές πρακτικές διαχείρισης τροφίμων και υπο-

προϊόντων αυτών.

Ελεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων από τη Νομαρχία 

προκάλεσαν επιβολή προστίμων 
Επιβολή προστίμων ύψους € 85.000 σε επιχειρήσεις τροφίμων, που διενεργήθηκαν από

τη Νομαρχία, για θέματα ασφάλειας τροφίμων και προστασίας καταναλωτή κατασχέθη-

καν  238 κιλά τρόφιμα και επιβλήθηκαν πρόστιμα στις παρακάτω επιχειρήσεις: 
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Ανεξέλεγκτες οι λειτουργίες του Αεροδρομίου
τρελαμένοι οι κάτοικοι από την περιβαλλοντική επιβάρυνση

Το αεροδρόμιο είναι στο απυρόβλη-

το βάσει του Ν. 1975. Δεν είναι υπο-

χρεωμένο να παρακολουθεί τις πε-

ριβαλλοντικές επιβαρύνσεις!

Η μελέτη αναφέρεται μόνο στο

1992, η οποία είναι ξεπερασμένη και

δεν ανταποκρίενται στη σημερινή

μορφή του Αεροδρομίου. Εχουν αρ-

χίσει να μπαίνουν δραστηριότητες

που δεν προβλέπονται, δήλωσε ο

Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής.

Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία το

Αεροδρόμιο. Σε όλα τα αεροδρόμια

της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης

εδώ και πολ-

λά χρόνια,

τουλάχιστον

για τα περι-

βαλλοντικά

προβλήματα

και αυτά που

επιβαρύνουν την ζωή των τοπικών

κοινωνιών, υπάρχει μία τριμερής

σχέση, που αποτελείται από την

Κρατική εξουσία, το φορέα διαχείρι-

σης του Αεροδρομίου και εκπροσώ-

πους των τοπικών φορέων σαν τρίτο

πόλο.

Εδώ δεν έχουμε αυτή τη δυνατότη-

τα. Με τη Διοίκηση του Αεροδρομί-

ου, παρά τις επανειλημένες προ-

σπάθειες που έχουμε κάνει δεν

έχουμε βρει ούτε ένα σημείο σύ-

γκλισης, γιατί είναι οχυρωμένοι πί-

σω από τον ειδικό  Νόμο του 1992.

Περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις  

ανεξέλεγκτες 

λειτουργίες

Η Ιωάννα Στεργίου μίλησε για την

ανεξέλεγκτη λειτουργία του Αερο-

δρομίου, για τη σκόπιμη “αλλαγή πο-

ρείας” των αεροσκαφών, περνώντας

έτσι πάνω από κατοικημένες περιο-

χές σε χαμηλό ύψος, για τις νυχτε-

ρινές πτήσεις.

Μίλησε για τις μελέτες περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων και τόνισε ότι

πρέπει να σταματήσει η ανεξέλε-

γκτη διοχέτευση αποβλήτων προς

τον κάμπο των Μεσογείων, όσο και

προς τη θάλασσα του Ν. Ευβοϊκού.

Ελεγκτής είναι 

ο ελεγχόμενος

Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής

Επιτροπής Ριζάκος, τόνισε ότι με

βάση τη σύμβαση το ίδιο το αερο-

δρόμιο ελέγχει τη ρύπανση. Ο ελέγ-

χων δηλαδή είναι και ελεγχόμενος.

Είναι υπερά-

νω νόμων.

Αλλά ευτυ-

χώς υπερι-

σχύει το Κοι-

νοτικό Δίκαιο

κατέληξε ο

Ριζάκος.

Δεν μπορεί ένα αεροδρόμιο να ρί-

χνει τα απόβλητά του στα χωράφια

που καλλιεργούνται και να κατανα-

λώνουμε τα προϊόντα.

Κ. Πολυχρονίου: Ακούσαμε λοιπόν

ότι όλα αυτά που θα πάρουμε ψήφι-

σμα προέρχονται από πληροφορίες

ενός αερολιμενάρχη από την Κέρκυ-

ρα - και όχι από αποδείξεις -. Οταν

ήμουν στο Δήμο Παιανίας είχα

ασχοληθεί και μας είχε πει η Χόχτιφ

ότι έχει τα τελειότερα μηχανήματα

και δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

23.000 στρέμματα είναι ζώνη προ-

στασίας του αεροδρομίου, που

πλήττει τους κατοίκους, αφού μέσα

σ’ αυτή τη ζώνη  οι κάτοικοι δεν μπο-

ρούν να φτιάξουν τίποτα· ούτε έναν

οικίσκο.

Μίλησε και για τις πολυεθνικές που

φτιάχνουν μέσα από το συρματό-

πλεγμα μαγαζιά και που γι’ αυτό δεν

έχουμε κάνει τίποτα...

Ο Δ. Κωνσταντινίδης έριξε το βά-

ρος της ρύπανσης στους πολλούς

αεροδιαδρόμους που δόθηκαν κατά

τη διάρκεια των ολυμπιακών αγώ-

νων και ...έμειναν.

Χρ. Φράγκου: Είμαι απογοητευμένη

με το Αεροδρόμιο. Αποδεικνύεται

ότι δεν είναι ένα καλό έργο για τον

τόπο, ειδικά όταν έχει γίνει όπως

πολλά μεγάλα έργα - χωρίς την

απαραίτητη υποδομή.  Κανένα αντι-

πλημμυρικό έργο, καμία μελέτη για

τα νερά του.

Η καταγγελία μου το 2003, στο τότε

Τμήμα Περιβάλλοντος “κίνησε τα νε-

ρά” και μπορώ να πω ότι αν δεν

υπήρχε ο Συνήγορος του Πολίτη  να

αναδείξει αυτά τα προβλήματα, δεν

θα είχε γίνει τίποτα. Το ΥΠΕΧΩΔΕ

(ο Σουφλιάς) τότε έβαλε ένα μεγά-

λο πρόστιμο, αλλά η εταιρία έκανε

ένσταση (Σ.Σ. η γνωστή τακτική).

Είχαμε συζητήσει τότε πολλά...

Αναφέρθηκε στα λιμνάζοντα νερά,

στα νερά που βγάζει το αεροδρόμιο

έξω από το συρματόπλεγμα και κα-

ταλήγουν μέσα στις αγροτικές καλ-

λιέργειες και πολλά άλλα, ως γνώ-

στης του προβλήματος που το βιώ-

νει από τη στιγμή που εμφανίστηκε.

Γ. Πάντζας: Καθαρά αποικιοκρατική

σύμβαση σε βάρος των κατοίκων

της Ανατ. Αττικής. Δεν εφαρμόζεται

το Κοινοτικό Δίκαιο.

Π. Ασπραδάκης: Δεν είναι η πρώτη

φορά που έρχεται στο Ν.Σ. χωρίς

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δεν

μπορούν να γίνουν ουσιαστικοί

έλεγχοι από τη νομοθεσία.

Ν.Στεφανίδης: Ενας φίλος πριν δύο

χρόνια από τον Αγιο Στέφανο μου

είπε ότι τον παροτρύνουν οι κάτοι-

κοι να κάνει κάτι γιατί έχουν τρελα-

θεί και τους χλεύασα γιατί όταν φω-

νάζαμε να μη γίνει το αεροδρόμιο...

Θ. Μπαλής: Ολοι μας έχουμε την

αγωνία ότι είναι πέραν των νομίμων

ορίων.

Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και

όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες να

προβούμε σε ελέγχους εκτός Αερο-

δρομίου σε όλα τα σημεία που θα

τους υποδείξουμε εμείς, για να μπο-

ρούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα,

αν υπάρχει μόλυνση· και αν υπάρχει

σε ποιο μέγεθος είναι.

Η συνεδρίαση κατέληξε με ένα ομό-

φωνο ψήφισμα που περιείχε τις

τρεις προτάσεις της Συντονιστικής

Επιτροπής. 

Ψήφισμα

• Καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπη-

ρεσίες να μεριμνήσουν για την λε-

πτομερή και αντικειμενική αποτύπω-

ση των προβλημάτων που προκα-

λούνται από την λειτουργία του αε-

ροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

και να λάβουν μέτρα ελέγχου του

αεροδρομίου και προστασίας των

κατοίκων, όπως άλλωστε έχουν

υποχρέωση από το εθνικό και κοινο-

τικό δίκαιο.

• Δηλώνει ότι η Νομαρχία θα προβεί

σε διαβήματα προς όλες τι αρμόδιες

κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να

υλοποιήσουν τις ανωτέρω ενέργει-

ες και θα παρακολουθεί την εξέλιξη

του θέματος.

• Δηλώνει ότι η Νομαρχία  στα πλαί-

σια των αρμοδιοτήτων της θα συμ-

βάλει και με δικά της μέσα στον συ-

νεχή έλεγχο των επιπτώσεων από

την λειτουργία του αεροδρομίου

(θόρυβος, ρύπανση ατμόσφαιρας,

λύματα κλπ.) και θα επιβάλλει τις

προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να

υπάρξει συμμόρφωση με τα προβλε-

πόμενα από την ελληνική και κοινο-

τική νομοθεσία.
Αννα Μπουζιάνη

Μια άλλη διάσταση για τη συ-
νεδρίαση του Ν.Σ. όσον αφο-
ρά το Αεροδρόμιο δίνει μία
“αυτόπτης μάρτυρας”, σκλη-
ρή αλλά και πικάντινη.

Αγαπητοί Συμπολίτες,                       

Θα ‘θελα να σας ενημερώσω για

μια τελευταία θεατρική παράστα-

ση που παραβρέθηκα.

Το όνομα της παράστασης ήταν:

ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ  ΜΠΛΑ 

Η παράσταση έλαβε χώρα στο

κτιριο του Νομαρχιακού Μεγάρου

(η είσοδος ελεύθερη)

Πρωταγωνιστές: 

O ΝΟΜΑΡΧΗΣ, η ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Συμμετέχοντες οι ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Guest star: Δημοτικός Σύμβουλος

πρόεδρος επιτροπής περιβάλλο-

ντος ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ρόλος ΒΟΥΒΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ)

Σενάριο:  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παραγωγή: HOCHTIEF

Περίληψη έργου: 
Κανείς δεν ήξερε για το έγκλημα
του αεροδρομίου, κανείς δεν
άκουσε τα αεροπλάνα να περνά-
νε πάνω από τα κεφάλια μας, κα-
νείς δεν μύρισε την κηροζίνη. 7
χρόνια άγνοιας 
ΚΑΙ ΝΑΙ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!!!
Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια επι-
τροπή, να δούμε τους διεθνείς
κανονισμούς, να δούμε αν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε, να δούμε
αν μπορούμε να βάλουμε κανένα
μηχάνημα, να ρωτήσουμε να μά-
θουμε, να μυρίσουμε τα σκατά
του αεροδρομίου...

ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ..... 

Κριτική έργου: 

Πόσο λύπηση προκαλεί ένα θεα-

τρικό έργο χιλιοπαιγμένο χωρίς

ηθικό δίδαγμα χωρίς τέλος και

αρχή. Με τόσο κακή σκηνοθεσία

ηθοποιία και παραγωγή.

Θετική εξαίρεση στην κακόγου-

στη παράσταση, ήταν μια περίερ-

γη τύπισσα  με βραχνή  φωνή που

έλεγε  για έρευνες   και με  πολ-

λές αγωνίες  η Χριστιάννα Φρά-

γκου.

Οι θεατές λιγοστοί απογοητευμέ-

νοι γιατί είδαν επανάληψη μια κα-

κόγουστης παράστασης.        

Η θεατής 

Μαρία Ζήση

Στην συνεδρίαση της 28/1 το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζήτησε προ ημερησίας - ως έκτακτο θέ-
μα - τα προβλήματα της ανεξέλεγκτης λειτουργίας του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Νομάρχης Λεων. Κουρής και το είχε ζητήσει επίσης η νομαρχιακή σύμ-
βουλος Ιωάννα Στεργίου.

Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το Αεροδρόμιο στην περιοχή, γίνονται ορατά εδώ και πο-
λύ καιρό. Ηδη οργανώνονται πολίτες και προσπαθούν να βρουν τρόπους παρέμβασης. 
Ομως ένα τέτοιο θέμα, δεν θα πρέπει να εισάγεται και να συζητείται ως έκτακτο στο Νομαρχια-
κό Συμβούλιο.  Και γιατί δεν έχει τη μορφή του επείγοντος και γιατί δεν είναι ενημερωμένοι όλοι
οι σύμβουλοι και γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο που περιμένει - πολλές φορές - να συζητηθούν
θέματά του.
Η συνεδρίαση μόνο για το Αεροδρόμιο διήρκησε μιάμιση ώρα και άλλη μία ώρα περίπου η συζή-
τηση για τις μετρήσεις των υδάτων, με αφορμή μετρήσεις ενός εργαστηρίου μη διαπιστευμένου. 

Υποπτες μετρήσεις στη Μαυροσουβάλα

Ενα άλλο θέμα που απασχόλησε το Ν.Σ. ήταν οι μετρήσεις του ΠΑ-

ΚΟΕ, για τα νερά της Μαυροσουβάλας. Οι μετρήσεις από διαπιστευ-

μένα όργανα δείχνουν πεντακάθαρα τα νερά, το ΠΑΚΟΕ δείχνει άλ-

λα. Η  νομαρχιακή σύμβουλος Κ. Μετοχιάκη βλέπει σκοπιμότητες

στις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, το οποίο δεν είναι  διαπιστευμένο εργα-

στήριο για μετρήσεις. 

Ο Νομάρχης αναρωτήθηκε λέγοντας ότι είναι ένας φορέας που δεν

ξέρω με ποιες διαδικασίες και ποιες διακλαδώσεις χρηματοδοτείται.

Αναξιόπιστο θεωρεί το δείγμα και η Ι. Στεργίου.

Ολοι συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν μετρήσεις με σοβαρότητα και

από επίσημα όργανα γιατί ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος.
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Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης καλω-

σορίζοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη

του Δ.Σ. της ΕΟΒΑ είπε μεταξύ άλ-

λων:

«Η παρουσία σας εδώ, είναι για μας

ξεχωριστή τιμή. Η Πανευρωπαϊκή

Ομοσπονδία Βετεράνων, δεν είναι

απλά μια αθλητική ένωση. Είναι η ίδια

η ιστορία του αθλητισμού. Στη σημε-

ρινή εποχή, που – όχι μόνο η πολιτι-

κή- αλλά και ο αθλητισμός, πολλές

φορές έχει απομυθοποιηθεί και κατη-

γορηθεί, τα υγιή σύμβολα είναι απα-

ραίτητα.

...Οι βετεράνοι, μας γεμίζουν υπερη-

φάνεια για την αθλητική τους ιστορία

και τις επιδόσεις τους. Κινούνται μό-

νο από αγάπη για τον αθλητισμό και

τα αθλητικά ιδεώδη. Αποτελούν πρα-

δείγματα ήθους, χαρακτήρα και αθλη-

τικών αξιών, που τόσο έχουμε ανάγκη

σήμερα. 

...Από σήμερα τα γραφεία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης Βετεράνων, θα βρί-

σκονται στην αφετηρία του μαραθω-

νίου δρόμου. Ο Μαραθώνας σύμβολο

αθλητισμού, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα

και το σπίτι κάθε αθλητή. Καλώς ήρ-

θατε λοιπόν στο σπίτι σας»

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρης Σπηλιωτόπουλος μη μπορώ-

ντας  να παρευρεθεί, απέστειλε

εγκάρδιο μήνυμα στο Δήμαρχο Μα-

ραθώνα.

Πολύ συγκινημένος ο Πρόεδρος της

ΕVAA, Dieter Massin, απευθυνόμενος

στους παρευρισκόμενους δήλωσε:

«Δεν μπορείτε να καταλάβετε, τι ση-

μαίνει για μας που έχουμε αφιερώσει

τη ζωή μας στον αθλητισμό, να βρι-

σκόμαστε σήμερα εδώ, στον Μαρα-

θώνα τον ιερό χώρο, προσκύνημα

όλων των αθλητών του κόσμου» και

κλείνοντας υποσχέθηκε στενότερη

συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνος

για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητι-

κών γεγονότων.

Ακολούθησε η βράβευση των κορυ-

φαίων βετεράνων αθλητών της Ευρώ-

πης για το 2007, το Σουηδό Carl-Erik

Sarndahl  και τη Βελγίδα Edith Graff.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι

βουλευτές Απ. Σταύρου και Νικ. Κα-

ντερές, ο νομ/κός σύμβουλος Γιώρ.

Πλακίτσης, ο Πρόεδρος Πικερμίου

Θαν. Αδαμόπουλος, ο πρώην Δήμαρ-

χος Χρ. Μπάρμπας, ο Πρόεδρος της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Βετεράνων

αθλητών,  και πολλοί αθλητικοί παρά-

γοντες.

Την τελετή των εγκαινίων ακολούθη-

σε η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση

της ολομέλειας του διοικητικού συμ-

βουλίου της Πανευρωπαϊκής Ομο-

σπονδίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών (ΕΟΒΑ)

Εγκαθίσταται στο Μαραθώνα

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζα-
γάρης ανάμεσα στον βουλευτή της
Ν.Δ. Απ. Σταύρου και τον πρόεδρο
της EVAA Dieter Massin

Από την Μαδρίτη, μεταφέρθηκε στον Μαραθώνα η έδρα της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βετεράνων
Αθλητών στον Μαραθώνα. Ενα σημαντικό γεγονός για την πόλη αλλά και για τη χώρα γενικότερα, αφού η
Ομοσπονδία εκπροσωπεί περισσότερα από 300.000 μέλη σε 50 χώρες της Ευρώπης και όπως είναι φυσικό
θα αποτελέσει έναν μοχλό προβολής και ανάπτυξης.

Τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΟΒΑ στις κτιριακές εγκαταστάσεις της αφετηρίας του μαραθωνίου
δρόμου έγιναν το Σάββατο 26 Ιανουαρίου. Εφεξής η AIMS  και η IAAF θα διοργανώνουν, κάθε χρόνο το συ-
νέδριό τους στο Μαραθώνα.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από το δήμαρχο στην τεράστια συμβολή του Γεν. Γραμματέα της ΕΟΒΑ Γεώργιου Κων-
σταντόπουλου,  χωρίς την υποστήριξη του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση αυτής της συνεργασίας.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου ξεκι-

νούν αγώνες που θα διεξαχθούν

από το ΣΕΓΑΣ στο κλειστό της

Παιανίας. Είναι το Βαλκανικό

πρωτάθλημα κλειστού Στίβου αν-

δρών γυναικών.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει

ως εξής:

1) Σάββατο 9 Φεβρουαρίου,  το Βαλ-

κανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Ανδρών- Γυναικών,  ώρα 19:00-21:00

και με τη συμμετοχή αθλητών-αθλη-

τριών των Εθνικών Ομάδων από τις

Βαλκανικές Χώρες: Αλβανία, Βουλγα-

ρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυ-

ροβούνιοι, Μολδαβία, Ρουμανία,

Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-

μοκρατία της Μακεδονίας και Ελλά-

δα.

Τελετή Έναρξης Αγώνων: 18:00. Το

Πρόγραμμα περιλαμβάνει: Παρέλαση

των Ομάδων, Έπαρση της Σημαίας –

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας και αποχώ-

ρηση των ομάδων. Επίσης, Απονομή

Επάθλων σε νικητές – νικήτριες αγω-

νισμάτων και τελετουργικό πλαισιω-

μένο από κορίτσια με τοπικές ενδυμα-

σίες.

2) Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, το Διε-

θνές Μήτιγκ Κλειστού Στίβου « ΑΘΗ-

ΝΑ 2008»,  18:00 – 20:00 και με τη

συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και

ξένων αθλητών-αθλητριών από τις

Χώρες, που αναφέρονται στη κατά-

σταση.

3) Σαββάτο - Κυριακή 23-24/2, Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Ανδρών-Γυναικών, 19:00-21:00 

Το παρόν αναμένεται να δώσουν και

φέτος στο Στάδιο της Παιανίας, πολ-

λοί και αξιόλογοι αθλητές, όπως η

Ελληνίδα πρωταθλήτρια του μήκους

Στέλλα Πιλάτου, στο επί κοντώ η

Αφροδίτη Σκαφίδα και Έρρικα Πρε-

ζεράκου, ενώ στο ύψος γυναικών η

Αντωνία Στεργίου. Επίσης, ο πρωτα-

θλητής του τριπλούν Δημήτρης Τσιά-

μης αλλά και ο Έλληνας αθλητής του

επί κοντώ Κουρουπάκης. Συμμετοχή

μπορεί να δηλώσει, κάποιος αθλητής

μέχρι μια ώρα πριν αρχίσει το αγώνι-

σμα, οπότε δεν αποκλείονται και ση-

μαντικές συμμετοχές που δεν είναι

γνωστές εκ των προτέρων.

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Ανδρών - Γυναικών στο Κλειστό Παιανίας

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Α1 Κατηγορία Γυναικών

Το σημαντικότερο ματς της 10ης αγωνιστικής έγινε στον Ταύρο, μετα-

ξύ της τοπικής ομάδας και του Ολυμπιακού που συγκατοικούσαν στη

2η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ταύρου επιβλήθηκε με 4-3 ύστερα από μία συναρπαστική

αναμέτρηση διάρκειας τριών ωρών και έτσι έμεινε μόνη στη 2η θέση.

Η ομάδα του Αρη κέρδισε με 4-1 τον Α.Ο. Ταταύλα στην 9 αγωνιστική

και 4-2 την Χ.Α.Ν. Θεσ/νίκης στη 10η αγωνιστική. Ετσι βρίσκεται στην

4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς.

Η βαθμολογία μέχρι και την 10η αγωνιστική έχει ως εξής: 
1. Α.Σ.ΠΕΡΑ 20 10-0 40-10

2. Π.Κ.Δ. ΑΥΡΟΥ 18 8-2 36-19

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.ΦΠ. 17 7-3 35-20

4. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 16 6-4 30-21

5. ΧΑΝ Θεσ/νίκης 14 4-6 23-29

6. Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 13 3-7 20-31

7. Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ 12 2-8 16-35

8. Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 10 0-10 5-40

ΠΙΤΤΑ ΣΤΟΝ ΚΡΟΝΟ Α.Ο. ΓΕΡΑΚΑ
Το 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα γέμισε από αθλητές,  γονείς και μέλη

του Αθλητικό Ομίλου ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, της πρότυπης ακαδημίας,

όπου μέσα σε πανηγυρικό κλίμα έκοψαν την πίττα των τμημάτων του

αθλητικού συλλόγου, έκαναν κλήρωση με πλούσια δώρα για τους πα-

ρευρισκόμενους και έκλεισαν την εκδήλωση με μικρή δεξίωση. 

Ο Πρόεδρος Βασίλης Λιάπης καλωσόρισε τους παρευρισκομένους

βουλευτές της Περιφέρειας, το δήμαρχο Γέρακα Θανάση Ζούτσο και

πολλούς δημοτικούς συμβούλους που έδωσαν το παρόν.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Η πρεμιέρα του αθλήματος της Υπερπήδησης Εμποδίων στη νέα

αγωνιστική χρονιά του 2008   γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, 2

και 3 Φεβρουαρίου.  Οι 1οι Περιφερειακοί Αγώνες Ανάπτυξης Βο-

ρείου και Νοτίου Αττικής θα φιλοξενηθούν αντίστοιχα στον Ιππι-

κό Όμιλο Βορείων Προαστίων και τον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων. 
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Η εταιρία Χατζηδαβιτίδης Αναστάσιος ΑΕ έκοψε την παραδοσιακή πίτα το περασμένο Σάββατο (26/1) στη
Βάρκιζα στο Do it. Η τεράστια αίθουσα ήταν κατάμεστη από τους συνεργάτες και το προσωπικό της εται-
ρίας. Ολοι μαζί ένα, ένα πολύχρωμο, χαρούμενο, πολυπολιτισμικό συναπάντημα.
Εξαιρετικό φαγητό, επιλεγμένη μουσική και χορός για όλους.
Ο Τάσος Χατζηδαβιτίδης, ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας έκοψε την πίτα, δίνοντας το πρώτο
κομμάτι στη συνεργάτιδα και σύντροφο της ζωής του Μάγδα Σαλωνίδου, και στα διάφορα τμήματα της
εταιρίας αλλά και στους πελάτες του.

38 χρόνια πρωτοπορία 

στην κατασκευή και τοποθέτηση οπλισμού

σκυροδέματος χάλυβα

στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότη-

τας με απόλυτη εφαρμογή αντισεισμικών

προδιαγραφών

Σήμερα η εταιρία Χατζηδαβιτίδης Αναστά-

σιος ΑΕ βρίσκεται στον δικό της ιδιόκτητο

χώρο 10.500 τ.μ. (Βιομηχανική Περιοχή Κο-

ρωπίου) με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

και άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προ-

σωπικό.

Καλύπτει όλο το φάσμα των κατασκευαστι-

κών αναγκών στον τομέα του σιδηρού οπλι-

σμού.

Η παραγωγική της δυναμικότητα μπορεί να

φθάσει 150 τόνους την ημέρα, ικανή να

ανταποκριθεί στις ανάγκες μεγάλων έργων

και σε επείγουσες παραγγελίες.

1. Ο Πρόεδρος της εταιρίας Αν. Χατζηδαβιτίδης κό-
βει τη βασιλόπιτα.

2. Μια άποψη από στελέχη της εταιρίας.

3. Η Σύζυγος και Αντιπρόεδρος της εταιρίας Μα-
γδαλινή Σαλωνίδου με συνεργάτες.

4. Ο Πρόεδρος Αν. Χατζηδαβιτίδης δίνει το κομμάτι
από την πίτα στον αρχιτέκτονα Ανδρέα Ζησιμάτο.
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5. Ο Πρόεδρος της εται-
ρίας Αν. Χατζηδαβιτίδης
και Αντιδήμαρχος στο
Δήμο Βάρης τσουγκρίζει
με την επίσης Αντιδήμαρ-
χο Βάρης Δήμητρα Σου-
τόγλου. Πίσω ο Γραμμα-
τέας του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βασίλης Κάββα-
λος.

6. Ο  Πρόεδρος Αν. Χα-
τζηδαβιτίδης και η Αντι-
πρόεδρος Μάγδαλινή Σα-
λωνίδου άνοιξαν το χορό.


