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1616 “Χαίρε τοις ελέγχουσί σε

μάλλον ή τοις κολακεύουσιν”

(να χαίρεσαι, μ’ αυτούς που
σ’ ελέγχουν, παρά μ’ αυτούς

που σε κολακεύουν).
Πυθαγόρας

Επιτυχίες στον Ορειβατικό Σπάτων

Μεθοδευμένη μυστική  

διαδικασία πώλησης  

του Λόφου Λεβίδη Σελ. 12

Ενας νέος χώρο τέχνης στη Βούλα

Σελίδα 19

Η γκαλερί της Τίνας Καμπάνη Σελ.9 

του Φώτη Κουβέλη*

Δημοσιεύουμε – υπό μορφή άρθρου – την ομιλία του βουλευτή Φώτη

Κουβέλη, στη Βουλή, για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη

Siemens (που απορρίφθηκε), τις μίζες, προς πρόσωπα και κόμματα, την

«αβελτηρία» της δικαιοσύνης και την ευθύνη του πολιτικού κόσμου, για-

τί είναι γνωστός ο ορθολογισμός, η ευθυκρισία και η γλαφυρότητα του

λόγου του, αλλά και επιπροσθέτως, γιατί πιστεύουμε, ότι με την ορθή

δόμηση διατύπωσης της σκέδης του, βοηθά τους αναγνώστες μας στην

καλύτερη αντικειμενικότερη διαμόρφωσης άποψης.

Σημείωση: Κατά τη διαμόρφωση της ομιλία του σε άρθρο, παραλείψαμε

τις προσφωνήσεις και τις συναφείς εκφράσεις. Ο τίτλος είναι δικός μας.

Η υπόθεση της Siemens –και όχι μόνο της

Siemens- αφορά πρωτίστως την πολιτική,

με την έννοια ότι αυτή προσβάλλεται, αυ-

τή φέρεται να έχει δημιουργήσει όλη αυτή

την υπόθεση και κατά συνέπεια ο πολιτι-

κός έλεγχος πρέπει να υπάρξει.

Και πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός

έλεγχος με διευρυμένο χρονικό ορίζοντα, έτσι ώστε να δο-

θούν μέσα από την εξεταστική επιτροπή κυρίως οι πολιτικές

απαντήσεις σε ζητήματα, τα οποία έχουν εγερθεί και τα οποία

απασχολούν και την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και την ευ-

ρωπαϊκή και ιδιαίτερα τη γερμανική κοινή γνώμη.

Εδώ έχουμε φτάσει, στο παράδοξο να καταργείται ο πολιτικός

έλεγχος εν ονόματι του γεγονότος ότι επιλαμβάνεται η Δικαι-

οσύνη. Και το ακούμε χρόνια τώρα, «μα τι θέλετε εξεταστική

επιτροπή, από την ώρα που ασχολείται η Δικαιοσύνη;». Πρό-

κειται για μία στρέβλωση, μία στρέβλωση και του Συντάγμα-

τος και των σχετικών νόμων.

Δεν μπορώ να αντιληφθώ, σε τι βλάπτεται το έργο της Δικαι-

οσύνης από την παράλληλη πορεία του πολιτικού ελέγχου

των όποιων υποθέσεων και εν προκειμένω της υποθέσεως

Siemens. Σε τίποτε δεν βλάπτεται. Και δεν άκουσα, από κανέ-

ναν συνάδελφο υπερασπιστή της άποψης ότι δεν πρέπει να

συγκροτηθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, πού θα δυ-

σχερανθεί το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Δυσχεραίνεται όμως το έργο της Δικαιοσύνης όχι από την πα-

ράλληλη ύπαρξη και παρουσία του πολιτικού ελέγχου, αλλά

από ζητήματα που προσδιορίζουν την ίδια τη δική της δυσλει-

τουργία.
Συνέχεια στη σελ. 2

Η Δικαιοσύνη 
άλλοθι της πολιτικής

Αδέρφια μας Κύπριοι,

Από τότε που κάποιοι Ελλαδίτες άνοιξαν το

1974 την Κερκόπορτα στον Αττίλα, ντρέπομαι

όταν σας αντικρύζω, χάνω τα λόγια μου όταν

σας μιλώ.

Όμως ανάγκη και χρεία με σπρώχνει να σας μι-

λήσω και να σας πω, ότι αυτές οι εκλογές σας

δεν είναι μόνο της Κύπρου υπόθεση. Είναι του

Ελληνισμού ολάκερου. Γιατί απ’ το 1974 ως τα

σήμερα, βήμα-βήμα γίνατε εσείς οι πικραμένοι

και ματωμένοι και κομμένοι στα δυό, γίνατε οι

προμαχούντες κι οι σημαιοφόροι της ελληνικής

φυλής. 
Συνέχεια στη σελ. 2

ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δηλ. συμμετοχής: 210 8951.091 (10-12π.μ.) - 6977094203

Ο Αγγελος Αποστολάτος και ο Συνδυασμός του

“ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ”
θα εορτάσουν τραγοδώντας 

και χορεύοντας την Αποκριά

το Σάββατο1η Μαρτίου στο κοσμικό κέντρο

“ΦΙΛΙΑ” (35ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου)

Εκλογές για την Κύπρο

όχι για τον ...πρόεδρο

Αγωνίζονται και διαδηλώνουν. Παράπλευρα κέντρα συμπαρατάσσονται ή και πρωτοπορούν επιδιώκοντας κομματικά ή

συντεχνιακά οφελήματα. Η Κυβέρνηση αφού κράτησε το πρόσχημα του κοινωνικού διαλόγου, θα προχωρήσει στην ψή-

φιση με την πλειοψηφία των “κουκοδήμων”, που διαθέτει και το “νεοφιλελεύθερο” μεγάλο κεφάλαιο, ελεύθερο από τα

δεσμά του κοινωνικού κράτους, θα “τρίβει τα χέρια του” και θα προχωρά ακάθεκτο για νέες ...κατακτήσεις.

Ολα, γιατί έχουν τεθεί σε λάθος βάση. Το ασφαλιστικό δεν είναι κατά βάση ανταποδοτικό.

Είναι κοινωνικό καθήκον. Η κοινωνική Ασφάλιση είναι ότι και η εθνική ασφάλεια. Αυτή μας προφυλάσσει από εξωτερι-

κούς εχθρούς και η άλλη, από την εσωτερική αστάθεια, την κοινωνική σύγκρουση. Κι όπως τα κονδύλια για την εθνικη

Αμυνα αντλούνται απ’ τον προϋπολογισμό, από εκεί, κατά βάση, πρέπει να αντλούνται και τα έσοδα για το ασφαλιστι-

κό. Τ’ άλλα είναι λεπτομέρειες. (κοίτα “7η” αρ.φ.508, 24/11/07, άρθρο “Απασχόληση”).

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν και κινητοποιούνται
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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

Το Κοινωνικό φαινόμενο

Κούγια Σελ. 7

Απολογισμός του
Ασκληπιείου Σελ. 8

Κοσμοσυρροή στην πίτα

του Αποστολάτου Σελ. 11

Κλειστό Γυμναστήριο
στο Πόρτο Ράφτη
Κλειστό Κολυμβητήριο
στη Βάρη και στα Σπάτα  

Σελ. 14

Κέντρο ψυχικής Υγείας 
στη Σαρωνίδα  Σελ. 20

Νέο Δ.Σ. οι Καταστημα-
τάρχες Βουλιαγμένης

Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πένθος στη Βάρκιζα
Τα παιδιά o Πλάτωνας Σαραντίδης και το Γεώργιος Τσά-

μης που έσβησαν πάνω στην άσβαλτο την Τετάρτη 6/2.

στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στα όρια της Γλυφάδας και

όχι στις στροφές της Βάρκιζας που γράψαμε από λάθος

πληροφόρηση.

Και τα καλά του Ιντερνετ

Μέσα στις ιστοσελίδες, από αστυνομικούς του ηλεκτρονι-

κού εγκλήματος εντοπίστηκε χρήστης που είχε αναρτήσει

δημοσίευση ότι προτίθεται να αυτοκτονήσει γιατί αντιμε-

τωπίζει ψυχολογικά προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύ-

σει με τον περίγυρό του.

Εγινε έρευνα, κλήθηκε ψυχολόγος και στη συνέχεια αφού

εντοπίστηκε η οικία του, ενημερώθηκαν οι γονείς του και

προσεφέρθη η αναγκαία ψυχολογική υποστήριξη και κα-

θοδήγησή τους.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το παράδειγμα κι η ελπίδα μας, το κουράγιο κι η καταφυ-

γή μας, το παράπονο κι η ζήλεια η κρυφή μας, ότι καιρό

προσμένουμε μάταια έναν ηγέτη ως τον δικόν σας.

Γι’ αυτό όταν σταθείτε μπροστά στην κάλπη μην ξεχάσετε

κι εμάς που άθελά μας κάποτε σας πληγώσαμε, κάποτε

πολεμήσαμε και ματώσαμε στο πλευρό σας και τώρα προ-

σμένουμε από σας να βροντοφωνάξετε και πάλι εκείνο το

ΟΧΙ σας που μας έκανε περήφανους.

Ψηφίζετε και για μας.

Μιά μαχαιριά στο κορμί του παιδιού είν’ εκατό στο κορμί

της μάνας. Άστε μας να σας καμαρώνουμε, διότι πολλά

για να καμαρώνουμε δεν μας απέμειναν πια. Άστε μας να

ελπίζουμε ότι υπάρχουν Έλληνες π’ αντιστέκονται κι ότι

τίποτε δεν χάθηκε ακόμα. Δώστε μας με την ψήφο σας

ένα χέρι να σηκωθούμε και να συμπολεμήσουμε και πάλι

για τα κοινά μας δίκαια, τα κοινά μας οράματα.

Ψηφίζετε και για μας.

Τα μάτια όλων των όπου γης Ελλήνων είναι στραμμένα

πάνω σας. Στείλτε σ’ όλον τον κόσμο το μήνυμα, ότι «η

μεγαλοσύνη στους λαούς δεν μετριέται με το στρέμμα».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Συνέχεια από τη σελ.1

Οι Ελβετοί ήδη από το Μάρτιο του 2007 κα-

λούν τις ελληνικές δικαστικές αρχές να παρα-

λάβουν τα στοιχεία που αυτές έχουν, με τους

περιορισμούς βεβαίως της ελβετικής νομοθε-

σίας. Διότι γνωρίζετε, ότι η υπόθεση αυτή της

Siemens άρχισε να προκύπτει και να αναδει-

κνύεται ως ενδιαφέρουσα ποινική υπόθεση,

όταν διαπιστώνεται από κάποια τράπεζα ότι

υπάρχει μεγάλη εκροή χρηματικών ποσών σε

διάφορες παρένθετες τράπεζες και διάφορες

παρένθετες επιχειρήσεις, και μάλιστα πολλές

από αυτές με το όνομα «Μάρθα». Δεν εμφανί-

ζεται η ελληνική Δικαιοσύνη.

Περαιτέρω, οι γερμανικές αρχές καλούν την

ελληνική δικαιοσύνη –και σας βεβαιώνω ότι

αυτά που σας λέω προκύπτουν από στοιχεία

που έχω στη διάθεσή μου- το Σεπτέμβριο του

2007 να παραλάβει κρίσιμο υλικό που έχει

προκύψει από ανακριτική διαδικασία ενώπιον

των αρμοδίων γερμανικών αρχών. Σιωπή η ελ-

ληνική δικαιοσύνη.

Δικαιούμαι, κατά συνέπεια, και εγώ και ο κάθε

καλόπιστος πολίτης αυτού του τόπου αυτήν

την αβελτηρία –επιλέγω επίτηδες επιεική έκ-

φραση- της ελληνικής δικαιοσύνης να την

εκλαμβάνει ως μια στάση ανοχής απέναντι σε

ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο έχει σχέση με

διαφθορά. Τίποτα δεν έκανε η ελληνική δικαι-

οσύνη. Επομένως, ποια είναι η δυσχέρανση

του έργου της ελληνικής δικαιοσύνης από τον

οφειλόμενο πολιτικό έλεγχο, δηλαδή το δικό

μας πολιτικό έλεγχο;

Εχω διαβάσει έγγραφα, τα οποία είναι αναφο-

ρές σημαινόντων στελεχών της Siemens και

όχι μόνον αυτά που μεταφρασμένα δημοσιεύ-

τηκαν στον ελληνικό Τύπο. Υπάρχουν ευθείες

αναφορές ότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να πά-

ρεις δουλειά, εάν δεν δώσεις μίζα. Υπάρχει

αναφορά σε ονόματα, τα οποία θα πρέπει να

ελέγξει η Εξεταστική Επιτροπή, εάν θελήσει

επιτέλους το Κοινοβούλιο να συσταθεί αυτή η

Εξεταστική Επιτροπή.

Σημαίνοντα στελέχη της SIEMENS, κορυφαία

στελέχη αυτής της πολυεθνικής επιχείρησης

μαρτυρούν ότι τα χρήματα δόθηκαν και για

την κάλυψη εκλογικών αναγκών κομμάτων.

Μάλιστα, επειδή είδα τη διαμαρτυρία της αγα-

πητής συναδέλφου, της κυρίας Διαμαντοπού-

λου, ότι μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία είναι

κόμματα εξουσίας. Και επειδή δεν ήξεραν, ποι-

ος θα κερδίσει τις εκλογές, (λένε - εγώ λέω

να το ελέγξουμε, δεν σπεύδω να υιοθετήσω),

ότι έδωσαν και στα δύο, προκειμένου να έχουν

τις δυνατότητες ανοιχτές είτε το ένα  πάρει

την κυβερνητική εξουσία είτε το άλλο. 

Υπάρχουν απόψεις, που προκύπτουν από το

συνδυαστικό έλεγχο καταθέσεων και γεγονό-

των, ότι ακόμα και οι τηλεφωνικές υποκλοπές

συνδέονται με την υπόθεση Siemens. Διότι,

μεταξύ των ονομάτων, που φέρονται να παρα-

κολουθούνται με τις τηλεφωνικές υποκλοπές,

(υπερβαίνουν τον αριθμό των πέντε δακτύ-

λων), ασχολούνται και έχουν σχέση με διάφο-

ρα ολυμπιακά έργα, (όπως υπάρχουν και στοι-

χεία, τα οποία βεβαίως πρέπει να ελέγξουμε),

φαίνεται ότι η εταιρεία ελέγχου της Siemens

έπαιξε ρόλο στην καταστροφή κρίσιμων στοι-

χείων που είχαν σχέση με τις τηλεφωνικές

υποκλοπές, σε κάποια περιοχή της Αθήνας.

Δεν θέλετε να τα ελέγξουμε αυτά; Τι απάντη-

ση θα δώσουμε στην ελληνική κοινωνία, όταν

οι πάντες δικαίως ή αδίκως λένε ότι η πολιτική

ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση της δια-

φθοράς και αυτή η πολιτική, όπως εκφράζεται

μέσα στο Κοινοβούλιο, νίπτει τας χείρας της

και περιμένει τη βοήθεια από την ελληνική δι-

καιοσύνη;

Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι

είναι τεράστια η ευθύνη που αναλαμβάνετε,

καταψηφίζοντας την πρόταση για τη σύσταση

Εξεταστικής Επιτροπής.

Μια ευθύνη που έχει σχέση με την ανοχή σας

απέναντι σε μια ρευστοποίηση του πολιτικού

συστήματος. Μια ρευστοποίηση, όχι ανατρο-

πή, η οποία επιτρέπει πια η πολιτική να χειρα-

γωγείται και να κηδεμονεύεται ευχερέστερα,

και βεβαίως να διαμεσολαβείτε από κάποια

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία εκφρά-

ζουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. 

Οταν απουσιάζει η πολιτική, όπως εσείς με τη

στάση σας προτείνετε, τότε προκαλούνται κε-

νά. Κι αυτά τα κενά σπεύδουν και τα καταλαμ-

βάνουν ποικιλώνυμα οικονομικά κέντρα, τα

οποία ασκούν πολιτική για την εξυπηρέτηση

των δικών τους συμφερόντων και όχι για την

εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού.

Η Δικαιοσύνη άλλοθι της πολιτικής

“Κοινωνία Ρύπανσης,
δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου οργανώνει  την Κυριακή 24 Φε-

βρουαρίου, 18.00, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, ομι-

λία του Δρ. Ευθυμίου Σδόντα προέδρου Συλλόγου Βιοκα-

ταναλωτών με θέμα: “Κοινωνία Ρύπανσης, δεν καθαρίζε-

ται, ανατρέπεται”.

Εκλογές για την Κύπρο

όχι για τον ...πρόεδρο
Την ώρα που τυπωνόμαστε σε εξέλιξη βρίσκεται συνάντηση του

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου

με τους Δημάρχους των Δήμων Καλυβίων, Λαυρεωτικής, Μαρκο-

πούλου, Κερατέας, Αναβύσσου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Π.

Φώκαιας και ο Πρόεδρος του Λιμένος Λαυρίου Ι. Παρασκευής,

προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση των παραπάνω φορέων

για τα «Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης», που αφορούν

την ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής σε συνάρτηση με το Λι-

μάνι του Λαυρίου.

Πρόκειται για μια πρόταση που έχουν υποβάλλει οι συγκεκριμένοι

φορείς, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Γενικής Γραμμα-

τείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομίας και Οικονο-

μικών, με τίτλο «Καινοτομία – Ψυχαγωγία – Εκ-μετάλλευσις», η

οποία περιλαμβάνει: το σύνολο των φορέων της Τ.Α. της Νοτιοα-

νατολικής Αττικής (Μαρκόπουλο, Κερατέα, Καλύβια, Κουβαράς,

Λαύριο, Αγ. Κωνσταντίνος, Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια, Σαρωνί-

δα), φορείς της Αυτοδιοίκησης από όμορες περιφέρειες του Νοτί-

ου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, τον Κεντρικό Φορέα διαχείρισης

και λειτουργίας του λιμανιού του Λαυρίου. 

Λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο.

Επί του πιεστηρίου

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ, 20/2, 8μ.μ.
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“Συλλογάται καλά, όποιος συλλογάται Ελεύθερα”
Βολταίρος

Η εξάρτηση καλλιεργεί την υποτέλεια.
Η οικονομική εξάρτηση είναι μια μορφή δουλείας.

και ...δεν συλλογάται καλά, όποιος ΔΕΝ συλλογάται ελεύθερα!

Κρατείστε τα παραπάνω, που όλοι συμφωνούμε, για να συλλογιστούμε σωστά, στα παρακάτω:

10 και πλέον χρόνια, που κυκλοφορούμε και στέλνουμε την  ΕΒΔΟΜΗ στα χέρια σας, 
είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε στα περίπτερα, είτε στους Δήμους και άλλους χώρους που περνάτε,

Δεν σας ζητήσαμε χρήματα! (τα βγάζαμε πέρα με διάφορες δημοσιεύσεις)

Μια εφημερίδα όμως έχει τεράστιες δαπάνες!...  Ιδιαίτερα με το νέο νόμο (3548/2007*), τα έξοδα πολλαπλασιάστηκαν...

Πώς θ’ αντιμετωπισθούν;

Οι επιλογές είναι δεδομένες και ξεκάθαρες:

l ή ενδίδουμε στις αξιώσεις της ΕΞΟΥΣΙΑΣ** - που δυσανασχετεί όταν την κρίνουμε, και μας εκδικείται – ενώ

αρέσκεται και μεθάει με τα λιβανιστήρια των κολάκων….

l ή υποκύπτουμε σε κάποιους «προστάτες», και εξυπηρετούμε τα συμφέροντά τους,

l ή γινόμαστε “διαφημιστικό φυλλάδιο”, όπως πολλά που πέφτουν στα χέρια σας, 

l ή δίνουμε τη μάχη και την κερδίζουμε με μοναδικό στήριγμα ΕΣΑΣ!

Με τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ συνδρομή, μένουμε ισχυροί και ανεξάρτητοι

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει δείξει με τους αγώνες της, ποιον υπηρετεί. Υπηρετεί ΕΣΑΣ.  Το κοινό συμφέρον.

Το 2008 έχουμε να δώσουμε έναν μεγάλο αγώνα για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία

ενάντια στη ΔΙΑΦΘΟΡΑ σε όλα τα επίπεδα.

Και θα τον δώσουμε, όπως εμείς ξέρουμε και το ‘χουμε αποδείξει, με τη δική σας

συνδρομή.

Για τον αγώνα αυτό, “προθέρμανση” αρχίζουμε στο προσεχές φύλλο, όταν θα σαλπίσουμε

γενικό προσκλητήριο.

Τώρα, επιζητούμε την οικονομική συμμετοχή σας, με βάση την ετήσια συνδρομή 20 ευρώ.

Μπορείτε να τη στείλετε: 
– στην Εθνική Τράπεζα – Αρ. Λογαριασμού 656 440077-11

– Μέσω ΕΛΤΑ στο όνομα ΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 

– Μετά από τηλεφώνημα για να σας επισκεφθούμε (210 6030.655 – 8959.004)

––––––––––––––
*  Ο νέος νόμος μας υποχρεώνει να τυπώνουμε 20 σελίδες και σε λίγο 24, να προσλάβουμε επαγγελματία δημοσιογράφο (το κάναμε), να έχουμε τουλάχιστον  

750 συνδρομητές (πωλήσεις με αποδείξεις και ΦΠΑ).

** ΕΞΟΥΣΙΑ δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση. Η Εξουσία είναι πολυπλόκαμη και πολυκέφαλη. Όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και η διοίκηση, τα διάφορα, «γκισέ».
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Locksmith

Τετάρτη, 20/2 
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια
Ημέρα Υγροτόπων (2 Φε-

βρουαρίου). 

Σε συνεργασία με τη Μεσο-

γειακή Πρωτοβουλία της

Συνθήκης Ράμσαρ για τους

υγροτόπους, το MEDWET,

το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθη-

νών και το Διεθνές Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου και

Εικαστικών Τεχνών Ρόδου,

Ecofilms.

18.00 «O Νεροκουβαλη-
τής», 52’, Καναδάς, 2006,

Pascal Gelinas 
Ενώ η Δύση πολεμά με το
Ισλάμ, ενώ οι βόμβες και οι θά-
νατοι καταλύουν μια εύθραυ-
στη ειρήνη, αυτή η ταινία κατα-
γράφει τις προσπάθειες των
αντρών και των γυναικών της
νήσου Φλορές στην Ινδονησία
να ανακαλύψουν εκ νέου την
καθημερινότητά τους ύστερα

από 32 χρόνια δικτατορίας.

19.00 «Η Μεσόγειος, θά-
λασσα των ανθρώπων»,
26’, 1998, Stephane Begoin

19.30 «Το χωριό της ομί-
χλης», 12’, 1996, Georges

Trivino, Nina Beliaeva

19.45 Συζήτηση για τη ση-
μασία του νερού στην χώ-
ρα μας με τους καθηγητές,

Γιάννη Μυλόπουλο και Γε-

ράσιμο Αράπη. 

20.45 «Από τον κόλπο του
Κουρδιστάν τα δάκρυα της
Μεσοποταμίας», 60’, 1998,

Baudoin Koenig

22.00 “The Waterfront”,
52’, H.Π.Α. Liz Miller
Η έντονη διαμάχη μεταξύ των
κατοίκων, των υπαλλήλων της
εταιρείας ύδρευσης και των οι-
κονομικών μάνατζερ στο Χάϊ-
λαντ Παρκ του Μίτσιγκαν με
επίκεντρο το δικαίωμα στο νε-
ρό σε προσιτές τιμές.

23.00 “Exploring the
mother of waters”, 44’, Αυ-

στραλία-Ταϋλάνδη, Mick O’

Shea
Σε μία διαδρομή 145 ημερών,
στον ποταμό Μεκόνγκ ξεδι-
πλώνονται μπροστά στα μάτια
του θεατή προβλήματα περι-
βαλλοντικά αλλά και ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.

Τετάρτη, 27/2

18.00 “Στα Μυστικά του
Δέλτα”, 70’, Ελλάδα, Δέ-

σποινα Πανταζή 
Η ζωή στο Δέλτα του Έβρου.
Σχέσεις οικογενειών ψαράδων
Ελλήνων και Τούρκων στη νοη-
τή υδάτινη γραμμή των συνό-
ρων.

19.30 “Η πολιτεία των που-
λιών”, 65’, Ελλάδα, Ηλίας

Ιωσηφίδης
Η ανθρώπινη παρέμβαση στα

νερά της λίμνης Κερκίνης.

1ο Βραβείο Φεστιβάλ Χαλκίδας

2007. Επίσημη συμμετοχή στο

33ο Φεστιβάλ ECOFILMS 2007

στην Τσεχία. 

20.45 “Ψηφιακά νεκροτα-
φεία”, 50, Ελλάδα, Γιώρ-

γος Αυγερόπουλος

Το γνωστό ντοκιμαντέρ του
Γιώργου Αυγερόπουλου
που εξετάζει πού πάνε τα
ψηφιακά μας απόβλητα μό-
λις εμείς απαλλαγούμε από
αυτά. 

21.45 “The Great
Warming”, 70’, H.Π.Α,

Karen Coshof

Η ταινία εξετάζει τις επι-

πτώσεις τις κλιματικής αλ-

λαγής παγκοσμίως αλλά

προτείνει και λύσεις με την

βοήθεια της τεχνολογίας

για ένα αειφόρο μέλλον

στον πλανήτη.

«Εφιάλτες» του Γιώργου Σκούρτη
Πολιτιστικές Απόπειρες Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη

22940 98500 - www.apopeires.gr

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ παρουσιάζει στις Πολιτιστικές

Απόπειρες το θεατρικό έργο «Εφιάλτες» του Γιώργου

Σκούρτη σε σκηνοθεσία Ελένης Φίλιππα. 

Οι ΕΦΙΑΛΤΕΣ είναι μια δυνατή φωνή αγωνίας για τη μοίρα

του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Τη δική μας μοίρα!

- Θα μπορούμε ν’ ανοίγουμε τα παράθυρα, χωρίς φόβο, ότι
θα δηλητηριαστούμε; 

- Θα υπάρχουν δάση, παραλίες, καθαρή θάλασσα;
- Θα σκεπτόμαστε και θα μιλάμε ελεύθερα; 
Ή θα καταντήσουμε ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ των ονείρων μας.
Δεκάδες τα ερωτήματα. Τα μοιραζόμαστε; Σας περιμένουμε. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 15,16,17 -

22, 23 και 24  Φεβρουαρίου, στις 9:15μ.μ. 

Το έργο είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω 15 ετών.   

5ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3225245 εσωτ. 4 & 8 - Email: sepi@ellinikietairia.gr

Τριπόδων 28, Πλάκα (Metro Ακρόπολη)

ΚΟΡΩΠΙ

ΚΟΡΩΠΙ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το Σωματείο “Αγιοι

Ανάργυροι”, Τράπεζα

Αίματος Κορωπίου θα

πραγματοποιήσει εθε-

λοντική αιμοδοσία στις

24 Φεβρουαρίου από

10.00 έως 14.00 στο

Πνευματικό Κέντρο

(Πεζόδρομος) ΟΤΕ στο

Κορωπί.

Σκακιστικός

Αθλητικός

Σύλλογος 

Πρωτοχρονιάτικη

πίτα

Την Κυριακή 17 Φε-

βρουαρίου, στις 18:00,

στο εντευκτήριο ο

Σκακιστικός Αθλητι-

κός Σύλλογος Κορωπί-

ου θα κόψει την πίτα

του.

Χορό με το Σύλλο-

γο Αγίας Μαρίνας

Ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος Αγίας Μαρίνας Κο-

ρωπίου, διοργανώνει

Αποκριάτικο χορό στο

κέντρο “Κυρα Ελλη”,

στη Λεωφόρο Λαυρίου

στην Παιανία (έναντι

Jumbo), την Παρασκευή

22 Φεβρουαρίου 9μ.,μ.

Tηλέφωνα επικοινωνίας

22910 90356 -

6936596756

Βραβευμένες ταινίες από όλα τα μέρη του κόσμου προσφέρει το 5ο Πανόραμα Οικολο-

γικών Ταινιών που οργανώνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 

Το Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών με τίτλο «Παράθυρα στον Πλανήτη» συνεχίζει και

φέτος για  5η χρονιά στο κτήριο της οδού Τριπόδων 28 στην Πλάκα, Τετάρτες 20 και 27

Φεβρουαρίου αντίστοιχα και ώρες 18:00-23:00).

Χ.Ο.Ν. ΧΟΡΩΔΙΑ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

Πανελλήνιος Διαγωνισμός 2008

Προκήρυξη Πανελλήνιων Διαγωνισμών 2008 οργανώνει η

Χορωδία ορχήστρα Νέων Χ.Ο.Ν. από 6-13 Απριλίου.

Α’ Διαγωνισμοί 7-25 ετών και 35 Διπλωματούχοι

l Πιάνου - Αρμόνιου - Κιθάρας - Βιολιού - Βιολοντσέλου

- παραδοσιακών οργάνων.

l Τραγουδιού (κλασσικού, δημοτικού, Ελαφρού, Μοντέρνου)

l Χορωδιών (Σχολείων, Ωδείων, Πολιτισιτκών Φορέων)

l Πνευστών - Ακκορντεόν - βυζαντινής - εκκλησιαστι-

κής μουσικής

Β’ διαγωνισμοί Ανεξάρτήτου ηλικίας

Σύνθεσης- Ποίησης

l Χορωδίων (Δήμων - Συλλόγων - Οργανισμών - Ωδείων).

l Εκκλησιαστικών - Βυζαντινών - Παραδοσιακών χορωδιών

Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν πληροφορίες

στο τηλέφωνο 210 9835.767 ή στο διαδίκτυο Χ.Ο.Ν.

www.xonhellas.gr

O διαγωνισμός αυτός έχει γίνει θεσμός και ενεργείται

εδώ και 24 χρόνια.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

“Καβαφικός ποιητικός λόγος”

Ο Ερυθρός Σταυρός Παλαιού Φαλήρου - Αλίμου οργα-

νώνει λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στον Κ. Κα-

βάφη με θέμα: “Καβαφικός ποιητικός λόγος” με ομι-

λητή τον Γιάννη Κορναράκη, την Τετάρτη 20 Φεβρου-

αρίου στις 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Π. Φα-

λήρου (Αλκυόνης 25).

Απαγγελία ο ποιητής Μάρκος Δεληγιάννης.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Π. Φαλήρου.

O “Ρόβας”

χορεύει

Ο Σύνδεσμος Ηπειρω-

τών Νοτίων Προαστίων

Αττικής “Ο Ρόβας” ορ-

γανώνει τον ετήσιο χο-

ρό του στο κέντρο

“Βλάχος” στο Δίλοφο

Βάρης, την Τετάρτη 20

Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ.

με ζωντανή μουσική

από δημοτικό συγκρό-

τημα.

Πληροφορίες 

Β. Σιαμέτη (πρόεδρο)

6936265347

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΓΟΝΕΩΝ θα ξεκινήσει το ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ.

Οσοι γονείς ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέ-

φωνο 22990 42956

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ



Ένα χρόνο γεμάτο ξεχωριστές παραστά-

σεις έκλεισε το θέατρο Badminton και η

ADaM Productions, στις 11 Φεβρουαρίου

και το γιόρτασε με ένα πάρτυ που οργάνω-

σε στο φουαγιέ, με εκλεκτούς καλεσμένους αφού από-

λαυσαν το show Tablo. Παρόντες ήτανε παράγοντες της

παράστασης, ο ίδιος ο Gaetano Triggiano και η ομάδα

του, και φίλοι του Badminton. 

Οι οικοδεσπότες

Μιχάλης και Βα-

νέσα Αδάμ, αφού

είπανε δυο λόγια για την πορεία του θεάτρου σβήσανε το κεράκι

της τούρτας των «γενεθλίων τους» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά

ο Μιχ. Αδάμ ότι: «κάναμε πραγματικότητα αυτό που όλοι όταν το

ξεκινήσαμε μας νόμιζαν για τρελούς».

Το πάρτυ συνεχίστηκε με τρελή διάθεση, χορό και μουσικές εκ-

πλήξεις, με τον Gaetano Triggiano στα ντραμς!

Αριστερά η Βανέσα κι ο Μιχάλης Αδάμ κόβουν την τούρτα
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Μία από τις δυναμικότερες γυναίκες στον κόσμο, πρότυπο για τη δρά-

ση της για το περιβάλλον, έρχεται στην Αθήνα να μιλήσει για το έργο

της στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus. 

Η Γουάνγκαρι Ματάι (Wangari Maathai), η πρώτη Αφρικανή που τιμή-

θηκε με Νόμπελ Ειρήνης για τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη, τη δη-

μοκρατία και την ειρήνη θα μιλήσει για το περιβάλλον και την περι-

βαλλοντική ηθική. 

Γεννήθηκε το 1940 στην πόλη Νιέρι της Κένυας, στην Ανατολική Αφρι-

κή. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική που

ολοκλήρωσε διδακτορικές σπουδές. Σπούδασε Βιολογία στο Mount

St. Scholastica College στο Atchison του Κάνσας  και πήρε τον μετα-

πτυχιακό τίτλο της στο πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ το 1966. Έπει-

τα, συνέχισε τις σπουδές της για να αποκτήσει διδακτορικό στην Ανα-

τομία το 1971 από το πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι. Το 1976, πήρε την

έδρα του Τμήματος της Κτηνιατρικής Ανατομίας και έναν χρόνο αρ-

γότερα έγινε Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ανατο-

μίας, στο πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι. 

Εγκαταλείποντας μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα και μια άνετη ζωή,

η Γουάνγκαρι Ματάι επέστρεψε στη Κένυα για να αγωνιστεί για τον

δασικό πλούτο της χώρας της και να γίνει μια μαχητική οικολόγος.

«Δεν μετάνιωσα ποτέ που αποφάσισα να μείνω και να βοηθήσω στην

ανάπτυξη αυτής της χώρας. Πιστεύω ότι έχω αλλάξει κάτι. Αυτό που

μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση είναι ότι πολύς κόσμος με πλησιάζει

για να μου πει ότι η προσπάθειά μου τον έχει εμπνεύσει», έχει δη-

λώσει σε συνέντευξή της. 

Το 1976 υλοποίησε την ιδέα της φύτευσης δέντρων από καθημερι-

νούς ανθρώπους και το 1977 ίδρυσε έναν ευρείας βάσης κοινωνικό

οργανισμό, το «Κίνημα της Πράσινης Ζώνης» («Green Belt

Movement»), το μεγαλύτερο πρόγραμμα δενδροφύτευσης στην Αφρι-

κή. Η Γουάνγκαρι Ματάι έβαλε γυναίκες να φυτεύουν δέντρα δημι-

ουργώντας γ’ αυτές θέσεις εργασίας  και αναβαθμίζοντας την εικόνα

τους στην κοινωνία και την ποιότητα της ζωής τους. Μέσα από το κί-

νημα αυτό, περισσότερα από 30 εκατομμύρια δέντρα φυτεύτηκαν από

γυναίκες στα αγροκτήματά τους και σε καταυλισμούς σχολείων και

εκκλησιών σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Ωστόσο, ο αγώνας της δεν αποδείχθηκε καθόλου εύκολος. Ο άντρας

της, τη χώρισε στη δεκαετία του '80 κατηγορώντας την ως «άπιστη».

Το 1991 συνελήφθη και φυλακίστηκε, κάτι που είχε συμβεί και στο πα-

ρελθόν, για τις προσπάθειές της να προστατεύσει το περιβάλλον. 

Τον Δεκέμβριο του 2002, εκλέχθηκε στο κοινοβούλιο της Κένυας με

το συντριπτικό ποσοστό του 98% των ψήφων, εναντίον του προηγού-

μενου επί 24 χρόνια πρόεδρου της χώρας. Το  2003, ο πρόεδρος Mwai

Kibaki τη διόρισε Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 

Η είδηση της βράβευσής της με το Νόμπελ Ειρήνης το 2004, βρήκε

την Αφρικανή πολιτικό να διαδηλώνει υπέρ της προστασίας των δα-

σών στην Κένυα και να μοιράζει φαγητό σε χωρικούς που υποφέρουν

από την πείνα λόγω της λειψυδρίας. «Το περιβάλλον είναι πολύ ση-

μαντικό για την ειρήνη γιατί όταν καταστρέφουμε τους πόρους μας

και γίνονται σπάνιοι, τότε πολεμάμε για αυτούς», δήλωσε η ίδια. 

Διορίστηκε επίσης Πρέσβειρα Καλής Θέλησης για το Δασικό Οικοσύ-

στημα της Λεκάνης του Κονγκό. 

«Ζούσαμε σε μια καταπράσινη γη», γράφει στην αυτοβιογραφία της.

«Οι βροχές ήταν τακτικές, είχαμε άφθονο πόσιμο νερό παντού. Υπήρ-

χαν μεγάλα, καλοποτισμένα χωράφια με καλαμπόκι, φασόλια... Η πεί-

να ήταν κάτι άγνωστο...». Σήμερα που η αποικιακή κυριαρχία και η κα-

κοδιαχείριση προκάλεσαν, όπως λέει, φτώχεια, πείνα, διάβρωση των

εδαφών και πολιτική διαφθορά, η Γουάνγκαρι Ματάι αγωνίζεται για

ένα καλύτερο αύριο.  Ευτυχώς που υπάρχουν και τέτοιοι Άνθρωποι...

Το Megaron Plus
υποδέχεται τη 

«γυναίκα των δέντρων» ! 

Διάλεξη 
της Αφρικανής 

νομπελίστα
Wangari Maathai

Την Πέμπτη 28/2

Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 6μ.μ.

Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης αρχίζει μισή ώρα νωρίτερα

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

ΒΟΥΛΑ

Η Κάτω Βούλα

κόβει πίτα

Ο Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Κάτω Βούλας

οργανώνει εκδήλωση,

όπου θα κόψει την πα-

ραδοσιακή πίτα και θα

χορέψει το χορευτικό

του συλλόγου, με κα-

φέ, μεζέ και κρασί, την

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

στις 11 το πρωί στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Βού-

λας (οδός Πλαπούτα)

Χρόνος Badminton

Πιστεύετε στα μαγικά; Μια παράσταση που θα κλονί-

σει την λογική σας.

Ένα θεατρικό, μουσικό-χορευτικό, μα πάνω απ’ όλα

μαγικό θέαμα από τον Ιταλό μάγο Gaetano Triggiano.

Το “show “Tablo” επενδυμένο με υπέροχη μουσική

που σε ταξιδεύει, φωτισμό που δημιουργεί ατμόσφαι-

ρα μυστηρίου και τρικς που καταρρίπτουν όλους τους

νόμους της φύσης άφησε ενθουσιασμένους μικρούς

και μεγάλους. 

Θα σας ξαφνιάσει!

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ο Gaetano Triggiano και η Ηλέκτρα Βενετσάνου

Show Tablo

Το Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου Βάρης, οργα-

νώνει Φεστιβάλ Χορω-

διών στις 17 Φεβρουαρί-

ου και ώρα 7:00μ.μ. στο

Θέατρο του Δημοτικού

Σχολείου Βάρης, οδός

Aττιδος 4, Βάρη. 

Θα συμμετάσχουν οι χο-

ρωδίες: 

] Δημοτική Χορωδία

Ηλιούπολης. 

] Δημοτική Χορωδία Κα-

λυβίων.

] Μουσικόφιλολογικός

Σύλλογος Σαλαμίνας «Ο

ΑΠΟΛΛΩΝ». 

] Χορωδία ΕΣΤΙΑ Νέας

Σμύρνης. 

] Χορωδία Πνευματικού

Κέντρου Δήμου Βάρης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
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«Ο Απόστολος Παύλος μας φανερώνει πως πρέ-
πει τα λόγια να είναι καθάρια, δια να γροικούμεν
εκείνο, όπου είναι γραμμένον,  ό,τι  άν μιλούμεν
ή αν διαβάζωμεν και δεν γροικούμεν, είνε σαν να

ρίχνωμεν  τα λόγια μας, εις τον άνεμον».
Πατριάρχης  Κύριλος Λούκαρης ( 1572- 1638).

Προχτές σε μια λογοτεχνική –φιλολογική συζή-

τηση, το πέρας της απαγγελίας ενός κειμένου

ακολούθησε η προτροπή: «Να  το τυπώσετε».

Και κάποια κυρία κάποιας ηλικίας,  πρόσθεσε:

«Σε πολυτονικό». Και η ομήγυρη χειροκρότησε!

Εγώ  όμως όχι,  αν και  απολαμβάνω την καθα-

ρεύουσα ή την αρχαία και κατά συνέπεια και την

“ψιλή” και τη “δασεία”.

Η  Γλώσσα, δεν έχει πάψει ακόμη να  βάζει φω-

τιές αναταραχής, στην Ελληνική κοινωνία.  Και

ενώ φάνηκε, ότι οι παλιές συγκρούσεις, είχαν

καταγραφεί σαν ξεχασμένες εικόνες που ανή-

κουν στο παρελθόν, η αναζωογόνησή τους. έρ-

χεται σαν διάψευση.

Κάποτε όλοι θα πρέπει να καταλάβομε, ότι η

γλώσσα δεν είναι  μουσειακός πάπυρος εντα-

φιασμένος στο   μαυσωλείο, που θα πρέπει να

ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα εθνικής σωτηρίας.

Η γλώσσα, είναι το ζωντανότερο στοιχείο της

επιβίωσης, που μεγαλώνει και θεριεύει διαλε-

κτικά, μέσα στη σύγκρουση και επιθυμία  του

λαού που τη βιώνει.  Την επιθυμία που συντηρεί,

ο εκάστοτε χρόνος, της εκάστοτε   κοινωνίας

και είναι   ο χρόνος αυτός,   που στοιχειώνει τη

γλώσσα  μας και δεν την αφήνει να συρθεί σε-

εκ των άνω  αλλά ούτε εκ των κάτω-  εσφαλμέ-

νες ιδεολογικές καθοδηγήσεις. Η γλώσσα σαν

ζωντανό στοιχείο πλάθεται μέσα στην κοινωνία

που ζει, που ζεί γι’ αυτή και πάλλεται γι’ αυτή

και επιζεί μετά από αυτή. Αυτό  θα πεί ότι εγώ ο

“παλαιός” που έζησα κάποιες δεκαετίες μπρο-

στά, με ίσως διαφορετικά “πιστεύω” και διδακτι-

κές ιαχές ερεθίσματα και ανάγκες, βιώματα λά-

θη και αγώνες δεν θα πρέπει να επιβάλω,  το δι-

κό μου “θέλω”.   

Κατ΄ επέκταση η νεολαία η σημερινή  θέλει την

δική της γλώσσα, αυτή τη γλώσσα με την οποία

η ίδια  θα ζήσει,  αυτή τη γλώσσα που αυτή θα

χρησιμοποιήσει και όχι αυτή τη γλώσσα του πα-

ρελθόντος.

Σ’ αυτή τη θέση όμως πρέπει να υπάρχουν κα

κανόνες, οι  οποίοι προυποθέτουν ευπρέπεια

και σεβασμό της εθνικής συνέχειας και όχι ένα

ξεπούλημα στο “O.K.” και  στο αναμασσόμενο

“standard”. Η Coca Cola  μπορεί να είναι ωραίο

αναψυκτικό αλλά δεν είναι  εθνικό ποτό. Και τα

έθνη -με την καλή τους έννοια -όπως και οι λα-

οί, επιβιώνουν, αν και οπόταν τηρούν και σέβο-

νται τις παραδόσεις. Και φυσικά η γλωσσική

εξέλιξη, δεν έχει σχέση με την αμορφωσιά και

την αγραμματοσύνη. Δεν έχει σχέση με εκείνο

το ζωγράφο που  ανίκανος να περάσει μια πινε-

λιά στον καμβά, τον μουτζουρώνει με τα νύχια

προσπαθώντας να περάσει, σε εμένα τον αδαή

αλλά ορθολογικά σκεπτόμενο και όχι αφελή, το

νέο μήνυμα περί “τέχνης”. Όλα λοιπον έχουν

κανόνες.

Από τις  παλιότερες εποχές οι “λαϊκές” τάξεις

και οι Έλληνες της διασποράς εύρισκαν δυσκο-

λία στην εκφραστική χρησιμοποίηση και κατα-

νόηση της γλώσσας, που μιλούσαν οι μορφωμέ-

νοι και οι λόγιοι. Αλλωστε αυτό αποτελούσε και

ένα χαρακτηριστικό της ειδοποιού ταξικής δια-

φοράς που συνεπάγετο και την περιφρόνηση

του “λαϊκού” από την ανώτερη κοινωνία. Ακόμη

και στην αρχαία Αθήνα εκείνος που μιλούσε την

Αττική έβλεπε περιφρονητικά εκείνον που μι-

λούσε την Δωρική. (Και εμείς χτυπιόμαστε σαν

το φρούτο της “διγλωσσίας” να είναι καινούρ-

γιο). 

Το ότι ο χειρονάκτης ή προλετάριος ήταν,  και

δυστυχώς είναι αποξενωμένος εκ των πραγμά-

των και από τον αγώνα του καθημερινού,  για

κάθε πνευματική  βελτίωση  κανείς δεν το ελάμ-

βανε υπ΄όψιν. Ίσως μάλιστα αυτή η ανισότητα

και να βόλευε και τη διαιώνιση της επικρατού-

σας καθεστηκυίας τάξης, στο κάτι το διαφορετι-

κό.

Έτσι ο ελληνικός λαός,  ο απλός, βρέθηκε  ζα-

λισμένος σε ένα  γλωσσικό αλλαλούμ.  Ντοπιο-

λαλιές και φραγκολεβαντίνικες επιρροές μαζί

με φαναριώτικο καθωσπρεπισμό σε μια  τουρκι-

κή επιβολή συνέτειναν στην κατάσταση αυτή. 

Σιγά σιγά  όμως  ανασκουμπώθηκε  και παλεύο-

ντας ξελευτερώθηκε αποκτώντας την δική του

την “εμιλιά”, που λέμε στην Κρήτη  τη  δική του

την καθομιλουμένη. Μια καθομιλουμένη, όπου

αποδιώχνοντας την καθαρεύουσα και δημοτική

μαλιαρή, προέβη σε  μια δική της διαλεκτική σύ-

μπτυξη και  βρήκε τους δικούς της κανόνες

στην έκφραση. Συνεχίζοντας το πλάσιμό της

αποκεφαλίζει και τα περιττά στολίδια, απλου-

στεύεται, γίνεται πιο  εύχρηστη και ρίχνεται

στον αγώνα της καθημερινότητας. Η τεχνολογι-

κή εξέλιξη της  επικοινωνίας, η ευκολία με τα

μοντέρνα μέσα της μετακίνησης, επέφεραν

ανάμειξη του  απομονωμένου πληθυσμού της

περιφέρειας με  τον του κέντρου και το αντίθε-

το. Έφερε κοντά διαλέκτους  σε μια αθέλητη

πρόσμειξη, σε ένα κοινό παρονομαστή. Έτσι

που τώρα στα δικά μας χρόνια, να μην ακούμε

περιφρονητικά τον Θεσσαλό  ή τον Επτανήσιο,

τον Κρητικό  και τον Μανιάτη,  με τους διαλε-

κτικούς και ενίοτε και τραγουδιστικούς φωνητι-

κούς κυματισμούς, αλλά να καμαρώνουμε για

την γενιά μας, για τη φυλή μας, για τα χωριά

μας και για τις ρίζες μας. 

Έτσι γεννήθηκε η καθομιλουμένη. 

Η αλήθεια  πάντως είναι ότι μερικοί ή αρκετοί

από εμάς και εγώ μαζί, ηδονιζόμαστε από την

ομορφιά ενός  αρχαίου κειμένου ή  κειμένου

της καθαρεύουσας. 

Εμείς όμως δεν είμαστε οι  πολλοί και αν στο

βάθος  μας ρωτήσεις δεν θα θέλαμε  να επικοι-

νωνούμε γραφτά ή προφορικά σαν τον Γερμανό

που έρχεται στη χώρα μας  με  το ανά χείρας

αρχαιοπρεπές φυλλάδιο του “Γερμανού τουρί-

στα εν Ελλαδι”.    

Πρέπει να καταλάβομε όλοι, ότι η νέα γενιά,

δεν καταστρέφει τη γλώσσα,  αν ελληνοποιεί

κάποιες ξενικές λέξεις και εκφράσεις ή αν εξα-

πλουστεύει κάποιες ελληνικές. Τέτοια χτυπήμα-

τα η ελληνική  γλώσσα τα δέχεται από αιώνες

τώρα, τα καταπίνει αφομοιώνοντας  εις τα

καθ΄ημάς όπως καταπίνει και τις συμπεριφορές

των ασπόνδων φίλων της.

Για τη γλώσσα όμως όπως προανέφερα, πρέπει

να τηρούνται και οι   κανόνες. Ότι είναι χύμα,

παίρνει το σχήμα και τη μορφή του δοχείου

εντός του οποίου  εμπεριέχεται. Και εμείς  οι

παλιότεροι με κανένα τρόπο δεν θα θέλαμε να

το δούμε.

Αυτά για σήμερα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1) Χ. Π. Γουνελάς: “Η φιλοσοφία της Γλώσσας και η

Νεοελληνική Ποίηση”, Εκδ. Δελφίνι.1995

2) Γ. Κορδάτος: “Ιστορία του Γλωσσικού Ζητήματος”,

Εκδ. Μπουκουμάνη.1973.

3) Αν. Φραγκουδάκη: Η Γλώσσα και το Έθνος 1880-

1980, Εκδ. Αλεξάνδρεια.2002

Φιλοσοφικές σκέψεις 
στη Γλώσσα

(από ένα απλό άνθρωπο)

Βουβάθηκε το πανελλήνιο!!

Ο μικρός Παναγιώτης, εκείνα τα βαθιά γαλανά μά-

τια έσβησαν - το 1999 - γιατί δεν μπόρεσαν να εκτα-

μιεύσουν οι γονείς του, τα 120 εκατομμύρια δραχ-

μές που είχαν κατατεθεί, από την ευαισθησία του

συνόλου (θα λέγαμε) του ελληνικού λαού, για να

μπορέσει να ταξιδέψει στο Memorial και να χει-

ρουργηθεί.

Δεν εκταμιεύθηκαν για τυπικούς λόγους... (οποία

τραπεζική ευαισθησία)!

Κι έσβησε το αγγελούδι, δεν πρόλαβε...

Οι γονείς του είχαν αναθέσει την υπόθεση σε έναν

δικηγόρο ονομαζόμενο Κλαδά, όπως καταγράφηκε

στην εκπομπή “Ζούγκλα” του Μάκη Τριανταφυλλό-

πουλου.

– Τον είχαμε βάλει αλλά δεν έκανε τίποτα, είπε η

μάνα.

– Κι ύστερα στην υπόθεση με την Τράπεζα τον βρή-

καμε μάρτυρα υπεράσπισης της Τράπεζας!

Ο ίδιος αυτός άνθρωπος είναι Ειδικός Γραμματέας

στο (ΥΠΕΕ) πρώην ΣΔΟΕ.

Η ...αυθάδεια των κινητών

Ασκληπιείο Νοσοκομείο, Τρίτη μεσημέρι. Απολογισμός

από τον πρόεδρο Ηρακλή Καραγιώργο, μέσα στο Αμφι-

θέατρο· σκοτάδι και παράλληλα προβολή σλάιτς.

Τα κινητά δεν σταματούν να χτυπούν, και οι κάτοχοί τους

δεν σταματούν να απαντούν αλλά ούτε και να τα βάζουν

σε χαμηλή ένταση. 

Και μέσα στη σιωπή ακούγεται το λαϊκό άσμα από κινητό

βεβαίως: Αχ, δεν μας χωρίσουνε εμάς, καρδιά μου...

Κι έπεσε πολύ γέλιο, αλλά και η ατάκα του προέδρου:  να

βάλουμε και λίγο ουίσκυ.

Ασκληπιείου Απολογισμός

Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος για το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο, είναι αισιόδοξο. Δεν γνωρίζω

πόσο αληθινό είναι. Παρουσίασε μία αναβάθμιση του

Νοσοκομείου, στην εντατική μονάδα, στην καρδιολο-

γική, στο κεντρικό κτίριο, στον περιβάλλοντα χώρο.

Το θέμα είναι κατά πόσο θα πραγματοποιηθούν, ή θα

μείνουν στα χαρτιά, όπως προηγούμενα.

Με γιατρούς που συζητήσαμε πάντως λένε ότι δεν πά-

ει άλλο. “Τα χειρουργεία θα βάλουν λουκέτο, αφού

δεν έχουμε τραυματιοφορείς”.

Η δε πρόεδρος των Εργαζομένων  Δάλα, δήλωσε

“ένιωσα ότι βρισκόμουν σε κάποιο άλλο νοσοκομείο με

όλα αυτά που είδα”.

Το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία εμείς δεν το είδαμε,

ούτε στους φορείς ούτε στον τοπικό τύπο.

Εμείς πάντως δεν πυροβολούμε ακόμα τον ...πιανίστα·

θα περιμένουμε λίγο.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

«Η σχέση του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική κοι-
νωνία είναι ένας έρωτας που πέθανε»

Χρυσοχοϊδης

τ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Γραμματέ-

ας του ΠΑΣΟΚ

(Πέμπτη Αγίου Βαλεντίνου στο RED FM)

Για την ακρίβεια κύριε Χρυσοχοϊδη δεν πέ-

θανε· δολοφονήθηκε. Κι οι δολοφόνοι έχουν

όνομα. Λέγονται εκσυγχρονιστές, των οποί-

ων επιφανές μέλος είστε κι εσείς.

Κατά τα άλλα Happy Valentine

Με ...αγάπη Γρηγόρης
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Ειλικρινά απορώ, γιατί μιά ιδιαίτερα ανησυ-

χητική πτυχή της υποθέσεως Ζαχόπουλου δεν

έχει απασχολήσει ακόμα τον έντυπο και ηλε-

κτρονικό Τύπο μας.

Έχει προ πολλού καταστεί πασίγνωστο

και παραδεκτό, ότι ο πρώην γραμματέας του

Υπουργείου Πολιτισμού είχε από τον Αύγου-

στο του 2007 εκμυστηρευτεί στον φίλο του

σκηνοθέτη Γιώργο Μυλωνά τους φόβους του

ότι πρόκειται να πέσει θύμα εκβιασμού. Ο Γ.

Μυλωνάς με τη σειρά του ενημέρωσε φίλο του

αξιωματικό στη Γενική Ασφάλεια κι εκείνος

τον διοικητή της υπηρεσίας. Προτάθηκε τότε

στον Χρήστο Ζαχόπουλο να τεθεί υπό 24ωρη

παρακολούθηση από πράκτορες της Ε.Υ.Π.

ώστε να εντοπισθούν ο εκβιαστής ή οι εκβια-

στές. Και ο μεν Ζαχόπουλος  έγινε...Λαγόπου-

λος μόλις άκουσε για 24ωρη παρακολούθησή

του, η δε Ε.Υ.Π. είναι λογικό να έγινε από τό-

τε σκιά του, γιατί πρέπει να είναι κάποιος ιδι-

αίτερα αφελής για να πιστέψει ότι η κρατική

υπηρεσία πληροφοριών δεν θα παρακολου-

θούσε ένα κυβερνητικό στέλεχος του πολύ

στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, το

οποίο είχε καταγγείλει υποψίες εκβιασμού

του.

Κι εδώ είναι που προκύπτουν οι ιδιαίτε-

ρα ανησυχητικές σκέψεις. Είναι γνωστό ότι η

Ε.Υ.Π. ουδέποτε φημιζόταν ως πρότυπο στε-

γανότητας και ασφάλειας. Οι παραδοσιακά

στενές σχέσεις της μυστικής μας υπηρεσίας

με τις αντίστοιχες των Αμερικανών –και όχι

μόνο- έγιναν ακόμα στενότερες επί υπουργίας

Χρυσοχοϊδη, όταν εν όψει Ολυμπιακών Αγώ-

νων οι Αμερικανοί πράκτορες εγκαταστάθη-

καν στην Κατεχάκη ως στενός κορσές. Και δυ-

στυχώς για μας, η εδώ και δεκαετίες παραδο-

σιακά καλή συνεργασία υπήρξε πάντοτε αποι-

κιοκρατικού χαρακτήρα από πλευράς Αμερικα-

νών και ετεροβαρής. «Γεννήθηκες να παίρνεις,

να παίρνεις και να φεύγεις, γεννήθηκα να δί-

νω κι ας πονώ» που λέει κι ο Τόλης Βοσκό-

πουλος. Σ’ ένα στίχο όλη η ιστορία των ελλη-

νοαμερικανικών σχέσεων εδώ κι εξήντα χρό-

νια. Με δεδομένο λοιπόν ότι το περίφημο DVD

κυκλοφορούσε επί μήνες στην πιάτσα, ουδείς

νουνεχής άνθρωπος πρόκειται να πιστέψει ότι

η Ε.Υ.Π. δεν θα εξασφάλιζε ένα αντίτυπο,

εφόσον ο Χ. Ζαχόπουλος βρίσκεται στον πυ-

ρήνα του περιβάλλοντος του Κώστα Καραμαν-

λή εδώ και 20 χρόνια. Και ουδείς πρόκειται να

υπογράψει ποτέ και με τα δυό του τα χέρια ότι

το καυτό δισκάκι δεν πέρασε την πόρτα της

αμερικανικής πρεσβείας. Ενδεικτικά αναφέρω

την περίπτωση του Σταύρου Λάλα που πρά-

κτορες της Ε.Υ.Π. τον έδωσαν στους Αμερικα-

νούς, καθώς και την περίπτωση Οτσαλάν που

ενώ υποτίθεται ότι βρισκόταν υπό την προστα-

σία της Ε.Υ.Π. από τη στιγμή που για τελευ-

ταία φορά εισήλθε στην Ελλάδα μέχρι και τη

στιγμή που κατέφυγε στην πρεσβεία μας στο

Ναϊρόμπι, τελικά αποδείχθηκε ότι οι Αμερικα-

νοί ήταν ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για τις κι-

νήσεις του, αν δεν τις είχαν υποδείξει κιόλας.

Είναι ενδεικτικό πως κυκλοφορεί μετ’

επιτάσεως η πληροφορία ότι δύο-τρεις μέρες

πρίν την παραλαβή του επίμαχου DVD από τον

υπεύθυνο του γραφείου Τύπου του πρωθυ-

πουργού, Γιάννη Ανδριανό, ο Κώστας Καρα-

μανλής ακούστηκε στη διάρκεια δημόσιας εμ-

φανίσεώς του να λέει στον Χ. Ζαχόπουλο: «να

μη σε ξαναδώ στα μάτια μου». Κι εδώ έρχεται

να κουμπώσει η μαρτυρία του δημοσιογράφου

του Mega Δ. Καμπουράκη ότι το DVD εκτός

από πλούσιο θέαμα περιείχε και ακατάσχετη

λογοδιάρροια του Χ. Ζαχόπουλου για προσω-

πικά δεδομένα του πρωθυπουργού, της συζύ-

γου του και κορυφαίων υπουργών. Η εν γένει

συμπεριφορά του Χ. Ζαχόπουλου και οι εμφα-

νείς αδυναμίες του, τον καθιστούσαν εδώ και

καιρό εύκολο θήραμα με όρους διατροφικής

αλυσσίδας. Κι όπως τα αιλουροειδή της αφρι-

κανικής σαβάνας δεν διαλέγουν στην τύχη το

υποψήφιο θήραμά τους μέσα από τα εκατο-

ντάδες ζώα ενός κοπαδιού, αλλά επιλέγουν

το πιο αδύναμο, έτσι πράττουν και οι θηρευτές

της διεθνούς πολιτικής ζούγκλας. Ο Ζαχόπου-

λος ήταν ο προφανής εύκολος στόχος, η εν-

διάμεση μπάλλα του μπιλιάρδου που θα χτυ-

πούσε από σπόντα την επιθυμητή· η αχίλλειος

πτέρνα του Μαξίμου.

Η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβερνή-

σεως να πείσει ότι δεν εκβιάζεται είναι θεμιτή

και κατανοητή, όμως το κατά πόσο θα γίνει πι-

στευτή θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο

Σκοπιανό και στα ελληνοτουρκικά. Καθώς επί-

σης και από τα πακέτα των εξοπλιστικών προ-

γραμμάτων όταν αυτά αποκτήσουν ονοματε-

πώνυμο. Το βέβαιο είναι ότι το ενοχλητικό

DVD βρίσκεται ήδη στα χέρια πάρα πολλών

ώστε ο πρωθυπουργός μας να μπορεί να κοι-

μάται ήσυχος τα βράδια. Η σκανδαλώδης πτώ-

ση στα μαλακά του Θέμου Αναστασιάδη που

πιάστηκε με μέλι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στα

δάχτυλα χωρίς να μπορεί να υποδείξει την κυ-

ψέλη, αποδεικνύει – κατά την προσωπική μου

άποψη - τη συνδιαλλαγή στο παρασκήνιο,

όπως και η ευνοϊκή αντιμετώπισή του από την

υπηρεσία ειδικών ελέγχων. Το αλλοιωμένο

DVD που παραδόθηκε στη Δικαιοσύνη από το

Μαξίμου και από το οποίο είχαν σβυστεί οι εκ-

μυστηρεύσεις Ζαχόπουλου στη φίλη του, μας

δίνει μιάν ιδέα για το πως ακριβώς εννοεί ο

Κώστας Καραμανλής ότι η κυβέρνησή του δεν

εκβιάζεται. Έλα όμως που δεν είναι το μόνο

που κυκλοφορεί μιά που κανείς εκβιαστής δεν

βάζει όλα του τ’ αυγά σ’ ένα καλάθι.

Κι επανέρχομαι στην εμπλοκή της Ε.Υ.Π.

Συνιστά για μένα-και όχι μόνο-το κορυφαίο ζη-

τούμενο της Ζαχοπουλιάδας. Πως δηλαδή η

κρατική υπηρεσία πληροφοριών απεδείχθη

ανίκανη να προστατεύσει τον πρωθυπουργό

της χώρας από την κινούμενη βόμβα Ζαχό-

πουλου ενώ τον είχε θέσει υπό στενή παρακο-

λούθηση από τότε που αποκάλυψε στην

Ασφάλεια τα περί εκβιασμού του. Εδώ είναι το

ζουμί κι όχι στις ροζ ιστορίες και στα νομότυ-

πα σκάνδαλα στο Υπουργείο Πολιτισμού και

σίγουρα όχι στον καβγά μεταξύ δημοσιογρά-

φων. Απεδείχθη, δηλαδή, για μία ακόμα φορά

ότι κανείς Έλληνας δεν μπορεί να κοιμάται

ήσυχος για την προστασία των εθνικών του

μυστικών από την ελάχιστα μυστική και ελάχι-

στα αποτελεσματική Εθνική Υπηρεσία Πληρο-

φοριών. Οι αλλαγές ονομασιών και διοικητών

δεν φέρνουν τελικά κανένα αποτέλεσμα στο

“άβατο”  της Κατεχάκη.

Πράκτορες 000

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

«Το να παντρεύεσαι τον Αλέξη Κούγια κάτι σημαίνει· 
την έκανα κυρία Κούγια.
...εκείνη ήταν ένα απλό μοντέλο... όχι ότι θέλω να θίξω τα
κοριτσάκια που κάνουν αυτή τη δουλειά...», έτσι συγκρά-

τησα τη σχετική δήλωση Κούγια. Η φράση: «το να πα-

ντρεύεσαι, όμως, τον Αλέξη Κούγια...», αποδίδεται κατά

λέξη και ελέχθη με ιδιαίτερη έμφαση!

Ρώτησα λοιπόν την κόρη μου που προ ημερών γιόρτασε τα

εικοστά πέμπτα (25) γενέθλιά της, αν θα ήθελε έναν Αλέ-

ξη Κούγια για σύντροφό της. Της επεσήμανα μάλιστα ότι

είναι γνωστός δικηγόρος - πράγμα που γνώριζε, όπως

γνώριζε και την κυρία Βατίδου, ως μοντέλο - ότι έχει κό-

τερο, πολλά λεφτά και “βαρύ” όνομα, με ισχυρές γνωρι-

μές, προσθέτοντας, για να δώσω και μια νότα ανθρωπιάς

ότι όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του, του αρέσει η οικο-

γένεια και αγαπάει τα παιδιά.

Η απάντησή της ήταν απερίφραστη και κατηγορηματική:

– Οχι, βέβαια! πρώτον γιατί τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερη και
πάντα αδικαιολόγητη έπαρση (μου το είπε με μια λέξη του

νεανικού λεξιλογίου: «ψωνάρα»).

Δεύτερον, αλλά όχι υποδεέστερο, ότι δεν σέβεται τις γυ-

ναίκες, αφού δεν σέβεται τη μητέρα των παιδιών του, με

την οποία έζησε 7-8 χρόνια της ζωής του. Δηλαδή ένα τμή-

μα της μικρο-ιστορίας της ζωής του· άρα δεν σέβεται ούτε

τον εαυτό του.

Τρίτον και αξιοκρατικά πρώτο, δεν υπολογίζει όσο και

όπως πρέπει τα παιδιά του, στα οποία οφείλει, από υπο-

χρέωση προς αυτά, να τους εμπνεύσει την αγάπη και το

σεβασμό προς τη μητέρα τους, που αυτός τους τη διάλεξε

στο κάτω-κάτω.

“Κατινιές” της υψηλής κοινωνίας

Τέταρτον και ισάξιο με τα προηγούμενα. Είναι βίαιος, μου

είπε. 

Τον θυμάμαι να καβαλάει τα κάγκελα του τηλεοπτικού

σταθμού και να εισβάλει στη ζωντανή εκπομπή του Τρια-

νταφυλλόπουλου, να χαστουκίζει το Λαζόπουλο, να ει-

σβάλει στα γήπεδα...

Τώρα τον είδα θύμα ή θύτη ή και τα δύο (γ)δαρμένο να τρέ-

χει στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει τη μήνυσή

του. Και μου θύμισε κάτι αντράκια, που βγάζουν το αντρι-

λίκι τους σε καβγάδες, καταλήγοντας (γ)δαρμένοι στο

Αστυνομικό Τμήμα ή στο νοσοκομεόο.

Οπωσδήποτε δεν συνάδει προς τον σύγχρονο πολιτισμένο

άνθρωπο, που δραστηριοποιείται και ζει ως κοινωνικό πρό-

σωπο σ’ ένα δικαιακό κράτος, να επιλύει τις διαφορές του

με συμπεριφορές αυτοδικίας.  

Πολύ περισσότερο μάλιστα αν τυχαίνει το πρόσωπο αυτό,

εξ’ επαγγέλματος, να υπηρετεί ακριβώς αυτό τον τρόπο

επίλυσης των διαφορών και απονομής δικαίου: της θεσμο-

θετημένος δικαιοδοσίας.

Η όλη υπόθεση μάς θλίβει. Δεν μας δίνει τροφή “γιατί δεν

έχουμε τι να γράψουμε”. Μας ενδιαφέρει,  όχι ως προσω-

πική διένεξη, αλλά ως κοινωνικό φαινόμενο. Ανθρωποι της

“υψηλής” λεγόμενης κοινωνίας, τα “φωτεινά” πρόσωπα, τα

επιτυχημένα, κατά μία έννοια, να “αυτοκτονούν” κοινωνικά

και να καταλήγουν σε “κατινιές” που θα ζήλευαν τα σενά-

ρια μελό ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του ‘50.

Μας θλίβει για τα παιδιά, και μας ανησυχούν για την εξέ-

λιξή τους σε αυριανούς πολίτες.

Μας θλίβει, γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές οι κοι-

νωνικές καταβολές και επιδράσεις, τα πρότυπα και το υπε-

ρεγώ να υποσκελίζουν τη μόρφωση, την υψηλή κοινωνική

βαθμίδα κατάκτησης και τον καθωσπρεπισμό ενώ απελευ-

θερώνουν μεσαιωνικά και πρωτόγονα ένστικτα, εν είδει

αταβιστικών βιολογικών φαινομένων.

Πικρό αλλά αληθινό δίδαγμα. Τα πλούτη, η κοινωνική διά-

κριση και η “δύναμη”, αποδυναμώνονται και απογυμνώνο-

νται όταν δεν υπάρχει ευγένεια ψυχής, υψηλοφροσύνη και

ανθρωπιά. «Ετσι απογυμνωμένο σε συνεπαίρνουν και σε

στροβιλίζουν τα υπάνθρωπα πάθη, ο  υπέρμετρος εγωι-

σμός, το μίσος, ο φθόνος, η  αλαζονεία, η εκδίκηση, η αυ-

τοκαταστροφή, τέλος.

Αν δεχόμουν μια διάκριση ανάμεσα στους άνδρες και στις

γυναίκες, είναι ο ιπποτισμός! Κι αυτός όμως εξισορροπεί-

ται κι αντικαθρεφτίζεται από τη γυναικεία αρχοντιά!

Και ξέρετε κάτι; Ολα αυτά τα ωραία, που λέω παραπάνω,

φαίνονται, όχι στις καλές στιγμές, αλλά στις δύσκολες.

Οχι στο μήνα του μέλιτος, αλλά στο χωρισμό!

Και για να μη νομίζετε ότι θεωρητικολογώ, σας πληροφο-

ρώ ότι τα έχω βιώσει και προσωπικά. Είναι θεωρία, αποδε-

κτή εκ των προτέρων, ως ανατροφή και μόρφωση χαρα-

κτήρος, εφαρμοσμένη και επαληθευμένη στην πράξη.

Το κοινωνικό φαινόμενο Κούγια
Ενας άνθρωπος της γειτονιάς μας που “έχει μπει” πολλές φορές στο σπίτι μας

του Κ. Βενετσάνου
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Να δούμε εμείς πως λειτουργούμε. 

2001 2006 και πώς έχουμε συντάξει

ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης

Το 2005 εντάχθηκε σε μια μεγάλη ομά-

δα το Νοσοκομείο στην πρώτη γραμμή

της Περιφέρειας της χώρας, σε επίπε-

δο στρατηγικής αλλά και εποπτείας

αποκτά μία περίοπτη θέση και εντάσ-

σεται στον ασφαλιστικό σχεδιασμό

του Υπουργείου Υγείας. 

Εκανε μία αναφορά στο προσδόκιμο

όριο ζωής, και παρουσίασε χρονολογι-

κούς πίνακες που έδειξαν την αύξηση

του ορίου ζωής τα τελευταία χρόνια. 

Στις υποδομές η αναλογία κλινών σε

όλων των ειδών τα θεραπευτήρια ανά

την Ελλάδα, έχουμε υπερεπάρκεια.

Βέβαια κανείς πρέπει να εξετάσει πώς

είναι κατανεμημένες αυτές οι κλίνες. 

Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί ού-

τως ώστε ο χρήστης της δευτεροβάθ-

μιας περίθαλψης να επιλέγει το

Ασκληπιείο.

Ανθρώπινο δυναμικό σε γιατρούς βλέ-

πω ότι οι μισοί  βρίσκονται στην Περι-

φέρεια πρωτευούσης  και υπηρετούν

σε κάποιο νοσοκομείο 

Η αναλογία των γιατρών ανά 1000 κα-

τοίκους ήταν 4.9 το 2004  φέρνοντας

πρώτη την Ελλάδα επί 19 χωρών μέλη

του ΟΡΣΑ και τελευταία τη Βρετανία

με ποσοστό 2,3 ανά 1000 κατοίκους.

Επί του αριθμού των νοσηλευτών

έχουμε μία αυξητική τάση, αν λάβουμε

υπόψη ότι η αναλογία ανά 1000 κατοί-

κους   ήταν 1.4 το 1970 και σήμερα εί-

μαστε στο 3.8. Είμαστε στην τελευ-

ταία θέση των 19 χωρών, ενώ  πρώτη

είναι η Ολλανδία με 15 ανά 1000 κα-

τοίκους. Το δικαιολόγησε ότι δεν

υπάρχει ανταπόκριση στη ζήτηση και

όταν έρχονται οι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ

αρνούνται να αναλάβουν καθήκοντα

γιατί εργάζονται ήδη κάπου αλλού.

Σ.Σ. Και πώς να μην εργάζονται όταν
περιμένουν απάντηση τρία και πλέον
χρόνια!!! 

Πρώτη αιτία θανάτου είναι  οι κυκλο-

φοριακές παθήσεις. Οι Ελληνες είναι

πρώτοι καπνιστές σε όλη την Ευρώπη.

Αναφέρθηκε στα «Δυνατά σημεία»

του Νοσοκομείου που είναι:

1) Η εύκολη πρόσβαση και προσπελα-

σιμότητα των χρηστών με τη χρήση

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Τραμ) 

2) Η στρατηγική του θέση Ιδιαίτερη

χωροθέτηση στο νοσηλευτικό άξονα

της Υπ.ε. Αττικής, η οποία του παρέχει

τη δυνατότητα λειτουργίας και αντιμε-

τώπισης επειγόντων περιστατικών σε

καθημερινή βάση.

3) Η ιστορική σημασία του Νοσοκομεί-

ου και η μακρά παράδοση παροχής

υπηρεσιών υγείας.

4) Η καθημερινή ορθοπεδική εφημερί-

δα, η οποία απορροφά αποτελεσματι-

κά ένα μεγάλο μέρος επειγόντων περι-

στατικών της Νότιας και Ανατολικής

Αττικής.

5) Η μοναδικότητα τμημάτων όπως της

Φυσικής Ιατρικής και της Οδοντιατρι-

κής Ομάδας Α.με.Α που έχουν πανελ-

λαδική εμβέλεια.

6) Δυναμική ανάπτυξη των τμημάτων

με νέους διευθυντές

7) Η λειτουργία εξειδικευμένων μονά-

δων

8) Η απουσία μεγάλων Νοσοκομείων

στην περιοχή.

9)Σχεδιασμός δράσης βάσει σύγχρο-

νων μοντέλων διοίκησης νοσοκομεια-

κών μονάδων.

Τα «Αδύνατα Σημεία» του είναι:

Το θεσμικό καθεστώς ειδικού τύπου.

Ανεπαρκής και παλαιός Οργανισμός

Ανεπαρκή και έλλειψη εκσυγχρονι-

σμού κτιριακής υποδομής

Ελλειψη επαρκούς προσωπικού

Εθελοντισμός

Εγκατάσταση πληροφορικού συστήμα-

τος (κοινωνία της πληροφορίας).

Οι απειλές του

– Αύξηση απαιτήσεων

– Εξέλιξη της Τεχνολογίας

– Δυσμενής οικονομική κατάσταση. –

– Υποκοστολόγηση ιατρικών πράξεων

– Διεύρυνση του Ιδιωτικού Τομέα

– Γραφειοκρατικές διαδικασίες

– Ελλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης.

Εβαλε πέντε στρατηγικούς στόχους

Αναφέρθηκε σε συνεργασίες με συλ-

λόγους και εκδηλώσεις που πραγματο-

ποίησαν στο χώρο του Νοσοκομείου,

μόνο που η κοινωνία της Βούλας και

εμείς ως Τύπος δεν μάθαμε.

Αναφέρθηκε στη διαχείριση των μολυ-

σματικών αποβλήτων,  που είναι το μο-

ναδικό σ’ όλη την Ελλάδα που έχει πι-

στοποιηθεί για τις εκπτώσεις στο περι-

βάλλον.  

–  Εξήγγειλε την ανάπτυξη τους Μο-

νάδας Εντατικής Θεραπείας με άλ-

λα τρία κρεβάτια και της Καρδιολο-

γικής (εντατική) με άλλο ένα.

– Την ανακατασκευή του δευτέρου

ορόφου του Κονιαλίδειου (κεντρικό

κτίριο) 

–  την επιχορήγηση  το Υπ. Υγείας της

τάξεως των 4.000.000 ευρώ.

Γενικά έδωσε μία εικόνα ανάπτυξης
και νοικοκυρέματος του Ασκληπιείου
Νοσοκομείου, που ομολογώ ότι μας
γέννησε ερωτηματικά.
Είναι έτσι; Κι αν είναι πώς κάθε τόσο
εξαγγέλουν και από μία πώληση του
Ασκληπιείου; Κι αν δεν είναι έτσι  προς
τι αυτή η παρουσίαση;

Ας ευχηθούμε ότι γίνεται μια προσπά-
θεια ανασυγκρότησης του Νοσοκομεί-
ου και θα το παρακολουθούμε στενά.

Αννα  Μπουζιάνη

Απολογισμός στο Ασκληπιείο Βούλας
Ο σχετικά νέος πρόεδρος του Ασκληπιείου Ηρακλής Καραγεώργος έκανε απο-

λογισμό της πρώτης του χρονιάς στο Νοσοκομείο, στο Αμφιθέατρο την Τρίτη 12

Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Τον απολογισμό παρακολούθησαν ένας μεγάλος

αριθμός γιατρών, ενώ αντιθέτωςν οι νοσηλευτές ήταν ελάχιστοι.

Ο Ηρ. Καραγεώργος περιέγραψε κατ’ αρχήν για το Νοσοκομείο ως ένα ζωντα-

νό οργανισμό που αναπτύσσεται και αναπνέει. Και πρέπει να ξέρουμε μέσα σε

τι περιβάλλον αναπτύσσεται, με τι οικονομικούς δείκτες, για τις υποδομές στην

δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση με την υποστήριξη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουρ-

γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-

στασίας δημιούργησε  

το δίκτυο «Εθελοντικό Ταμείο Ζωής» το

οποίο θα συνδεθεί με το Εθνικό Κέντρο

Αιμοδοσίας και αποσκοπεί στη δημιουργία

τράπεζας αίματος από Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση της

κοινωνίας για την ανάγκη συστηματικής

εθελοντικής αιμοδοσίας και η δημιουργίας

πνεύματος αιμοδοσίας και κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης.

Στο δίκτυο συμμετάσχουν οι ακόλουθες

οργανώσεις:

Ευρωπαϊκή Έκφραση

ΚΕΑΝ - Ινστιτούτο ΔΔΗΚΕΟΜΑ

Ε.Κ.Τ.&Π.

Ι.Α.&Ε.  - ΠΕΣΠΑ - ΚΕΣΣΑ Δήμητρα

Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΕΕ)

Σας καλούμε όλους να ενώσετε τις δυνά-

μεις σας μαζί μας, να συμμετάσχετε στο

δίκτυο και μαζί να κάνουμε την εθελοντι-

κή αιμοδοσία, κίνημα στην Ελλάδα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Λ. Μαραθώνος 417 και Αχαϊας, Παλλήνη 153 51, τηλ/φαξ 210-3643223

e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr   -  http: //www.ekfrasi.gr

Δίκτυο «Εθελοντικό Ταμείο Ζωής»
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Συμπαράσταση στον

αγώνα για το πρώην 

αεροδρόμιο του Ελληνικού 

οι ανεξάρτητες κινήσεις
Με ψήφισμα των Ανεξάρτητων κινήσεων στην 4ης συνάντηση

τους στο  Ναύπλιο 19-20/1, οι εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων

Αυτοδιοικητικών Κινήσεων εξέφρασαν την συμπαράστασή τους

και δήλωσαν την ενεργή συμμετοχή τους στον αγώνα των τεσ-

σάρων Δήμων (Γλυφάδας Ελληνικού Αργυρούπολης Αλίμου),

φορέων κομμάτων για την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε οικι-

στική και εμπορική χρήση της περιοχής του πρώην αεροδρόμιου

του Ελληνικού... 

“Απαιτούμε τη δημιουργία και μόνο μητροπολιτικού πάρκου,

υψηλού πράσινου αναγκαίου για το λεκανοπέδιο μετά μάλιστα

και από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού σε Πάρ-

νηθα Πεντέλη Υμηττό. 

Υποστηρίζουμε ότι τα σενάρια της Κυβέρνησης για εξασφάλιση

πόρων για την κατασκευή του πάρκου μέσα από την εκποίηση

γης δεν ευσταθούν γιατί το 85% της χρηματοδότησης μπορεί να

καλυφθεί από το Δ΄ Κ.Π.Σ. 

Απαιτούμε τη δικαίωση των αγώνων 4.5 εκατομμυρίων πολιτών

του Λεκανοπεδίου για ανθρώπινο περιβάλλον”. 

Εναν νέο χώρο τέχνης απέκτησε η Βούλα. Τη νέα

γκαλερί της Τίνας Καμπάνη (Βασ. Παύλου 82).

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, έγιναν τα εγκαίνια της

έκθεσης ζωγραφικής και γλυπτικής σύγχρονων Ελ-

λήνων καλλιτεχνών στην γκαλερί της ζωγράφου.

Τοπικοί παράγοντες, άνθρωποι των Τεχνών και των

Γραμμάτων, δημοσιογράφοι, καθώς και γνωστοί συλ-

λέκτες από όλη την Ελλάδα, τίμησαν με τη παρου-

σία τους τη ζωγράφο και γκαλερίστα Τίνα Καμπάνη.

Για πρώτη φορά στο κέντρο των Νοτίων προαστίων,

έχει κανείς την  ευκαιρία να δει από κοντά και να

αποκτήσει έργα παλαιότερων σημαντικών ζωγρά-

φων, όπως του Σπύρου Βασιλείου και του Θανάση

Τσίγγου, καθώς και σύγχρονών μας όπως των Θεό-

δωρου Μανωλίδη, Απόστολου Τσιρογιάννη, Μηνά

Σεμερτζιάν, Αντώνη Πολιτάκη, μαζί με έργα των κα-

θηγητών Κυριάκου Μορταράκου και Γιώργου Μήλι-

ου.

Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και γλυπτά των

διεθνούς εμβέλειας πλαστικών δημιουργών μας, Τά-

κη, Κώστα Κουλεντιανού και Γιώργου Ζογγολόπου-

λου, του καθηγητή Γιώργου Χουλιαρά και της Φρό-

σως Μιχαλέα. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει ως τις 29

Φεβρουαρίου.

Στον ίδιο χώρο (The Studio) μπορείτε να βρείτε και

σπάνια χαρακτικά μεγάλων μουσειακών καλλιτε-

χνών, όπως Πικάσσο, Μιρό, Νταλί, Μπαίηκον, Μα-

γκρίτ, Κουνέλλη, Πράσσινου, αυθεντικά και υπογε-

γραμμένα από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και με

ποιστοποιητικά γνησιότητας.

Επίσης λειτουργεί και μαγαζί (The Shop) με πολλά

είδη δώρων, κοσμήματα, μικρογλυπτά, αφίσες, διά-

φορα χρηστικά αντικείμενα, με ιδιαίτερο γούστο και

σε καλές τιμές.

The Shop - The Studio - The Gallery
Β. Παύλου 82 (πίσω από τη Eurobank) Βούλα  

Τηλ. 210 4818386 / 6944462773     www.tkambani.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτ. - Τετ 10π.μ.-3μ.μ., 

Τρ. - Πεμ. - Παρ.10π.μ.-2.30μ.μ.&6μ.μ.9μ.μ.

Σαβ. 11π.μ.-3μ.μ.

Ο γνωστός ζωγράφος Αντώνης Πολιτάκης με τη ζωγράφο Τίνα
Καμπάνη.

Η πρόεδρος του Ν.Ο.Βουλιαγμένης  Στέλλα Λαζάρου Τίγκα και ο
πρώην πρόεδρος  Γεώργιος Καμπάνης με τη ζωγράφο στη μέση.

The Shop - The Studio - The Gallery

Την έκθεση του Γρηγόρη Σερε-

μετάκη εγκαινίασε το Art

Gallery Cafe (Ιπποκράτους 1

Βούλα), την Παρασκευή 15/2. 

Η έκθεση θα διαρκέσει εως τις

29 Φεβρουαρίου, καθημερινά

9.00-14.00 και 18.00-22.00.

Κυριακή και Δευτέρα κλειστά

Συγκέντρωση – συζήτηση για

τη χρήση του ανενεργού πλέ-

ον αεροδρομίου Ελληνικού

πραγματοποίησε η τοπική ορ-

γάνωση του ΛΑ.Ο.Σ, σε ξενο-

δοχείο της Γλυφάδας.

Είχαν κληθεί οι Δήμαρχοι των

όμορων Δήμων, με σκοπό

όπως είχαν ανακοινώσει οι

διοργανωτές, να τοποθετη-

θούν, για το μητροπολιτικό

πάρκο του αεροδρομίου, τόσο

ο Πρόεδρος του ΛΑ.ΟΣ. Γ. Κα-

ρατζαφέρης, όσο και οι Δή-

μαρχοι, που διαφωνούν με την

πρόταση Σουφλιά, για μερική

οικοπεδοποίηση.

Τελικά παρουσιάστηκε και μί-

λησε αντί του Γ. Καρατζαφέρη

– ο οποίος εκωλύετο, όπως

δηλώθηκε – ο πανταχού πα-

ρών βουλευτής του ΛΑ.ΟΣ.

Άδ. Γεωργιάδης, ο οποίος με-

τέφερε το χαιρετισμό και τις

θέσεις του. Δήλωσε λοιπόν

ρητά ότι δεν πρόκειται το αε-

ροδρόμιο Ελληνικού να οικο-

πεδοποιηθεί μερικώς έστω,

όπως επιδιώκει ο Γ. Σουφλιάς,

σε καμία περίπτωση. 

Από πλευράς Δημάρχων παρέ-

στησαν, ο Δήμαρχος Γλυφά-

δας, ο Δήμαρχος Αλίμου, Αντι-

δήμαρχοι άλλων Δήμων και ο

τ. Δήμαρχος Γλυφάδας Στ.

Λανδράκης κ.α. 

Θεωρώ υποχρέωσή μου να κά-

νω ορισμένες καλοπροαίρετες

επισημάνσεις: 

1ον: Όταν ανακοινώθηκε ότι

θα είναι ο Καρατζαφέρης,

έπρεπε να ήταν ο Καρατζαφέ-

ρης. 

2ον: Όταν γίνεται μια συγκέ-

ντρωση για το αεροδρόμιο, να

είναι γι’ αυτό και όχι επ’ ευκαι-

ρία για το Σκοπιανό και γενική

κριτική στην Κυβέρνηση.

3ον: Για ένα τέτοιο σοβαρό θέ-

μα δεν έχει σημασία ποιός εί-

ναι ο προσκαλών κι αν διαφω-

νείς μαζί του ιδεολογικά. Αρ-

κεί να συμφωνείς μαζί του στο

συγκεκριμένο θέμα. Ένα κόμ-

μα λοιπόν του ελληνικού κοι-

νοβουλίου προσκαλεί σε κοινό

αγώνα και έπρεπε όχι μόνο να

παρίστανται όλοι οι Δήμαρχοι,

αλλά να κινητοποιήσουν και

κόσμο. 

Αλλιώτικα, ας κάνουν την συ-

γκέντρωση οι Δήμαρχοι και ας

καλέσουν τους αρχηγούς και

τους εκπροσώπους όλων των

κομμάτων. Ο ίδιος ο Καραμαν-

λής πριν τις εκλογές του 2004

είχε παραστεί και είχε κάνει

ευνοϊκές δηλώσεις. 

4ον: Όταν αγωνιζόμαστε για

κάτι, απαραίτητο είναι να μη

γενικολογούμε, να μη αορι-

στολογούμε, να μελετούμε και

να γνωρίζουμε τα δεδομένα

και να έχουμε τεκμηριωμένες,

συγκεκριμένες προτάσεις. 

Να γνωρίζουμε πριν απ’ όλα τι

λέει ο νόμος για το αεροδρό-

μιο… «Ελευθ. Βενιζέλος»,

γιατί στην κύρωση της συμφω-

νίας γι’ αυτό το αεροδρόμιο

αναφέρεται τι θα γίνει το Ελ-

ληνικό… γενικώς και αορί-

στως «κατά το μεγαλύτερο

μέρος» πράσινο. 

Αυτά τα ολίγα, γιατί μ’ ενδια-

φέρει ως κάτοικο της περιο-

χής, τι πρόκειται να γίνει εκεί

πέρα.                              Κ.Β. 

Το ΛΑ.ΟΣ. κινητοποιείται για το πρώην Αεροδρόμιο

Στο πάνελ διακρίνουμε το Δήμαρχο Γλυφάδας Γ. Θεωδορόπουλο, το Βου-
λευτή του ΛΑ.ΟΣ. Άδωνη Γεωργιάδη με εκπροσώπους άλλων φορέων. 

Προχθές Τετάρτη μετά τις 12 το βράδυ, δεχτήκαμε

αγωνιώδη τηλεφωνήματα από καταστηματάρχες του

διλόφου Βάρης (Βλάχικα) για δύσοσμα νερά που ανα-

βλίζουν από φρεάτια. Πήγαμε επιτόπου, βρήκαμε εκεί

και την ΕΥΔΑΠ, εξ’ ου και η φωτογραφία και πράγματι

μυριστήκαμε και μετά είδαμε ότι πράγματι συμβαίνει.

Σε συζήτηση που είχαμε και με τους καταστηματάρχες

και με τους εργάτες της ΕΥΔΑΠ μας είπαν ότι αυτό

συμβαίνει συχνά, και συμβαίνει συχνά γιατί υπάρχουν

μέσα στους αγωγούς υπολείμματα από την κατασκευή

τους (μπετά, μπάζα κλπ). Ο δρόμος ανοίκει στο ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ και τα φρεάτια ανήκουν στην ΕΥΔΑΠ· όμως ευ-

θύνη του Δήμου είναι να πιέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ να σκύ-

ψει στο πρόβλημα. 

Δύσοσμα νερά στη Λ. Βάρης
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Η Ενωση Κρητών Βούλας Βάρης Βου-

λαγμένης έκοψε την παραδοσιακή βα-

σιλόπιτα στις 3 Φεβρουαρίου, στην

Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας.

Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, το χο-

ρευτικό της Ενωσης έδωσε μία εύθυμη

κρητική νότα.

Ενωση Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης
έκοψαν παραδοσιακά την πίτα

Αριστρά ο πρόεδρος της Ενωσης Γιώργος Λεμονάκης, με τον Παπα-Γιώργη από τον Αγιο
Νεκτάριο και τον Λεωνίδα Κατερίνη.
Δεξιά τα παιδιά του χορευτικού δίνουν μία γιορτινή νότα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με κα-

λωσόρισμα από την Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Καλυβίων Μαρία

Κόλλια, και στη συνέχεια το

λόγο πήρε η Project Manager

του Προγράμματος MEDINS

από την Περιφέρεια της Σικε-

λίας κα Alessandra De Caro, η

οποία στη σύντομη ομιλία της

αναφέρθηκε στους στόχους

του προγράμματος που είναι η

καταλογογράφηση, η προώθη-

ση και η ανάδειξη της άυλης

πολιτιστικής κληρονομιάς των

μεσογειακών χωρών.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι

ομιλίες της Δρ. Andriana

Fresina με θέμα τα «Συστήμα-

τα καταλογογράφησης της

Περιφέρειας Σικελίας» και της

Δρ. Selima Giuliano για το

«Δελτίο απογραφής Άυλης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

από την Περιφέρεια της Σικε-

λίας, ενώ από το Δήμο Καλυ-

βίων η Δρ. Ζωή Μάργαρη,

Εθνολόγος – Κοινωνική Αν-

θρωπολόγος, Καθηγήτρια ΤΕΙ

Ηπείρου και Επιστημονική

Υπεύθυνη του Προγράμματος

MEDINS στο Δήμο Καλυβίων,

έκανε παρουσίαση με θέμα

«Άυλη πολιτιστική κληρονο-

μιά των Καλυβίων και Ερευνη-

τικό Πρόγραμμα MEDINS: Κα-

ταγραφή, Προβολή και Ανά-

πτυξη». 

Ο κύκλος των ομιλιών ολοκλη-

ρώθηκε με τον   Νίκο Παπα-

γιαννάκο, Αρχιτέκτονα, DEA,

Γεωγραφίας, Αρχαιολογίας &

Ιστορίας της Τέχνης, Πρόεδρο

του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελε-

τών ΝΑ. Αττικής, με θέμα τη

«Συμβολή της Εταιρείας Μελε-

τών στην Καταγραφή της Τοπι-

κής Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς».

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με

την παρουσίαση Λαϊκών Τελε-

τουργικών Δρώμενων: Εθιμι-

κός Στολισμός Νύφης και Κέ-

ντημα Γαμήλιου Άρτου. Μέλη

του Χορευτικού Τμήματος του

Δήμου Καλυβίων αναπαράστη-

σαν το στολισμό της νύφης με

την παραδοσιακή φορεσιά της

περιοχής, η οποία είναι μονα-

δική για την πολυτέλειά της,

τη μεγαλοπρέπεια και το μό-

χθο που απαιτούσε για να κα-

τασκευαστεί. Η φορεσιά αυτή

αποτελείται από: το φούντι

(πουκάμισο), το τζάκο, τη σι-

γούνα ή τη γρίζα, την ποδιά

και το ζωνάρι, ενώ η εμφάνιση

συμπληρωνόταν από το μαντή-

λι (τσεμπέρι) και τα κοσμήμα-

τα. Η νυφική φορεσιά είναι κε-

ντημένη πότε με πολύχρωμα

μετάξια και πότε με χρυσό,

ενώ το φάρδος του κεντήμα-

τος ποικίλλει ανάλογα με τον

πλούτο της νύφης. Το χρώμα

που κυριαρχεί είναι το κόκκινο,

χρώμα της γονιμότητας, της

ευρωστίας και της ζωής και

βασικό σχέδιο το βελανίδι-

σύμβολο της γυναίκας και η

βελανιδιά, το δέντρο της Μη-

τριαρχικής Μεγάλης Θεάς.

Μετά τον στολισμό, ακολού-

θησε αναπαράσταση του γα-

μήλιου γλεντιού με χορούς και

τραγούδια, καθώς και παρου-

σίαση παραδοσιακών χορών

και αποκριάτικων δρώμενων

από το Τμήμα Ελληνικών Χο-

ρών του Δήμου Καλυβίων.

Η «Κυρά –Σαρακοστή» ήταν

ένα πολύ όμορφο δρώμενο

που παρουσίασαν τα παιδιά

του  2ου Νηπιαγωγείου Καλυ-

βίων, (αυτοσχέδιο ημερολόγιο

για τις ημέρες της Μεγάλης

Σαρακοστής).

Στο Αμφιθέατρο παρουσιάστη-

καν εκθέσεις Παραδοσιακού

Κεντήματος και Κοπανελίου

από τις ομάδες    εργασίας των

τμημάτων της ΝΕΛΕ καθώς και

εκθέσεις Κεραμικής – Αγγειο-

πλαστικής, φωτογραφίας. 

Επίσης οι παρευρισκόμενοι  εί-

χαν την δυνατότητα με την

βοήθεια εκπαιδευτή, να έρ-

θουν σε επαφή με τον πηλό

και να φτιάξουν τα δικά τους

δημιουργήματα στον τροχό.

Στο Κόγκο Παλλάς έκοψε την πίτα του ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος, με πολύ κόσμο και

συμμετοχή μουσικού συγκροτήματος από τον τενόρο Αρη Μπέλο, τη σοπράνο Αντονέλ-

λα Ορεφίτσε και την πιανίστα Ρεγγίνα Μπελέτσκαγια.

Η πρόεδρος του Ομίλου κ. Θεοδωρακάκου-Ζόμπολα έκοψε την πίτα και ο αντιπρόεδρος

Τρ. Γιατίλης μίλησε “Περί της εννοίας της  τύχης”.
Τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου απένειμαν  στον Κώστα Παπαδόπουλο (ιδιοκτήτη του

ξενοδοχείου Κόγκο Παλλάς ).

Ακολούθησε δεξίωση και ο κόσμος ξεφάντωσε τραγουδώντας μαζί με τους μουσικούς.

Ευχάριστη μουσική βραδιά με τον

Αττικό Πνευματικό Ομιλο Γλυφάδας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – MEDINS
Συνάντηση Τοπικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα 

Την περασμένη Πέμπτη 7/2  το Αμφιθέατρο του

Δημαρχιακού Μεγάρου Καλυβίων γέμισε από κό-

σμο, που  αγκάλιασε την εκδήλωση της συνάντη-

σης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Καλυ-

βίων με χώρες της Μεσογείου με το πρόγραμμα

Medins (Καταγραφή, Προβολή και Προώθηση της

Τοπικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Η νύφη με όλες τις αντιπροσωπείες των χωρών σε αναμνηστική φωτογραφία.
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Ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικο Συμβούλιο

Βούλας,  ΒΟΥΛΑ - ΔΑΔΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ  Αγγελος Αποστολάτος, μέσα σε μία

κατάμεστη αίθουσα στο Blaser Suites έκοψε παραδοσιακά τη βασιλόπιτα, αφού

ευλόγησε ο Παπα-Γιώργης από τον Αγιο Νεκτάριο του Πανοράματος.

Στον τυχερό που κέρδισε το φλουρί, διέθεσε 5 ημέρες διαμονής στα “Αποστο-

λάτα” του Βόλου.

Ο Αγγελος Αποστολάτος ευχήθηκε στον κόσμο καλή χρονιά, δήλωσε παρόν

στα δρώμενα της πόλης και δυναμικά, αφού τα “Αποστολάτα” του Βόλου, που

κατασκεύαζε τελείωσαν και απέκτησε περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Τάραξε τα νερά της πόλης, και με την κοσμοσυρροή που είχε στην εκδήλωση αλλά

και με τη δήλωση ότι θα είναι παρόν  και στο μέλλον των δημοτικών εξελίξεων.

Δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους, αλλά και πολίτες που εξέφρασαν τη

δυσαρέσκειά τους για την παρούσα δημοτική Αρχή, για τα καθημερινά προβλή-

ματα που δεν αντιμετωπίζονται, για τα σχολεία που λείπουν, για το Γηροκομείο

που μένει σκελετός, για το πάρκο που έγινε πλατεία και τσιμεντώνεται με εκα-

τομμύρια ευρώ σπατάλη.

Κοσμοσυρροή στην πίτα του Αποστολάτου

Στον “Τσολιά” προχθές

Πέμπτη, ο Δήμος Βάρης

μαζί με όλους τους ερ-

γαζόμενους του Δήμου

έκοψαν την παραδοσια-

κή πίτα, έφαγαν τα καλο-

ψημένα  κοψίδια του

Μπαρμπα-Γιάννη και δια-

σκέδασαν όλοι μαζί, σαν

οικογένεια όπως χαρα-

κτηριστικά είπε ο Δήμαρ-

χος.

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ έκοψε πίτα  

με τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Ο Δήμαρχος 

Παν. Καπετανέας 
με τον πρόεδρο

των εργαζομένων
και τον Μπάρμπα-

Γιάννη.

Οι εργαζόμενοι
έκαναν δώρο μία
ψηφιακή μηχανή
στο Δήμαρχο για

να αποτυπώνει
τις καλές και τις

κακές στιγμές.

Γάμος  -  Βάφτιση

…και ότι άλλο κάνετε και 
θέλετε να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 - Τσιάνη Μ. 6947.800190

Εγκαινίασε τα νέα του γραφεία ο ΛΑ.ΟΣ.
Έγιναν την Πέμπτη το βράδυ τα

εγαίνεια του νέου κτηρίου του

ΛΑ.Ο.Σ που βρίσκονται στην οδό

Καλλιρόης 52 (δίπλα στο ΦΙΞ).

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία

των πολιτών που αψήφισαν και το

τσουχτερό κρύο και τη γιορτή του

Αγίου Βαλεντίνου, και προσήλθαν

στα νέα γραφεία του κόμματος να

ακούσουν τον Πρόεδρό του Γιώρ-

γο καρατζαφέρη. Ο πρόεδρος

στην ομιλία του καυτηρίασε την

πολιτική και των δύο κομμάτων

εξουσίας, τα οποία χαρακτήρισε

ανεπαρκή στην άσκηση φιλολαϊ-

κής πολιτικής με συνέπεια να

βουλιάζουν σε λίμνες σκανδάλων

την ώρα που ο λαός πασχίζει να

επιζήσει με τα πενιχρά εισοδήμα-

τα και τις ανύπαρκτες υπηρεσίες

κοινωνικών παροχών. 

Εντύπωση έκανε η δήλωση ότι

το ΛΑ.Ο.Σ είναι η ανερχόμενη

πολιτική δύναμη και βρίσκεται σε

τροχιά εξουσίας η οποία θα είναι

πάντα υπέρ του λαού.

Αργύρης Σιδέρης
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Στο Σπίτι του Τύπου, στο

Κολωνάκι, που έχουν

εγκατασταθεί οι Ενώσεις

Τύπου, έκοψαν την πίτα

επτά ενώσεις μαζί.

Ο Υπουργός Επικρατείας

Θ. Ρουσόπουλος, ως ο

μεγάλος οικοδεσπότης,

καλωσόρισε τους εκπρο-

σώπους των ενώσεων και

αφού έκανε μια ανακεφα-

λαίωση δράσης του

Υπουργείου στα θέματα

του Περιφερειακού Τύ-

που, έθεσε τους στόχους

για τη νέα χρονιά, στα

πλαίσια των δυνατοτήτων

παρέμβασης του τοπικού

Τύπου στην ανάδειξη των

τοπικών ροβλημάτων και

της ανάπτυξης λέγοντας

μεταξύ άλλων: «Ο στό-

χος που μαζί θέσαμε πα-

ραμένει και είναι σαφής:

Να πετύχουμε την ανα-

βάθμιση του περιβάλλο-

ντος μέσα στο οποίο λει-

τουργεί ο Περιφερειακός

Τύπος. Να εξασφαλίσου-
με με συγκεκριμένες
δράσεις και μετρήσιμα
αποτελέσματα την οικο-

νομική βιωσιμότητα, την
ανεξαρτησία, την κοινω-
νική αποδοτικότητα των
φύλλων της Περιφέρει-
ας.
Να πετύχουμε την πλήρη

αξιοποίηση των δυνατοτή-

των της νέας τεχνολογίας. 

Να ενισχύσουμε τη συμ-

βολή του Περιφερειακού

Τύπου στη διαμόρφωση

της δημόσιας σφαίρας

των τοπικών κοινωνιών,

στην ανάδειξη των προ-

βλημάτων και των δυνα-

τοτήτων της Περιφέρειας

και στην ευρύτερη οικο-

νομική και κοινωνική ανά-

πτυξη της χώρας».

Μετά το κόψιμο της πίτας

(το φλουρί κέρδισε το ρα-

διόφωνο) συζήτησε με

τις ενώσεις προβλήματα

που προέκυψαν από την

εφαρμογή του Νόμου,

δήλωσε ότι είναι ανοι-

χτός σε προτάσεις και

όπου δύναται να γίνει

διορθωτική κίνηση.

Ο Υπουργός Επικρατείας Θοδωρής Ρουσόπουλος με τον διευθυ-
ντή Τύπου του Πρωθυπουργού Ανδριανό.

Ο Υπουργός Επικρατείας Θοδωρής Ρουσόπουλος ενώ συζητάει
με εκπροσώπους των Ενώσεων 

Σπίτι μου σπιτάκι μου, φτωχοκαλυβάκι μου

Η Ελλάδα είναι ο ιδανικός τόπος κατοικίας για κάθε σύγχρονο Ευρωπαίο

και όχι μόνο, αφού συνδυάζει ήλιο, θάλασσα, βουνά, καθαρό αέρα και φι-

λόξενους κατοίκους. Είμαστε στενά συνδεδεμένοι με το θεσμό ιδιοκτη-

σίας της ακίνητης περιουσίας, κάτι το οποίο περνά από γενιά σε γενιά κα-

θώς, αποτελεί βασικό όνειρο για κάθε έναν από εμάς να έχουμε το δικό

μας σπίτι. Ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσουμε το δικό

μας σπίτι χωρίς να χάσουμε τον ύπνο μας;

Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα. 

Ας ξεκινήσουμε με την προϋπόθεση ότι εφόσον ο θεός, μας έχει καλά θα

έχουμε και την όρεξη να δουλεύουμε και να χτίσουμε το σπίτι μας σιγά –

σιγά ή να πάρουμε ένα δάνειο και να το εξοφλούμε. 

Τον τελευταίο καιρό βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με ειδήσεις για την κα-

τάρρευση των στεγαστικών δανείων στην Αμερική, η οποία είχε σαν απο-

τέλεσμα την καταγραφή ζημιών σε πολλές τράπεζες. Δεν πειράζει όμως…

οι Τράπεζες αυτές έχουν πάρα μα πάρα πολλά κέρδη. Μεγάλη ζημία θα πά-

θουν μόνο αυτές που αγόρασαν παράγωγα, πάνω στα στεγαστικά δάνεια

χαμηλής εξασφάλισης, πληρώνοντας έτσι την πλεονεξία τους. 

Στη χώρα μας δεν έχουμε στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. Το

ποσοστό της χορήγησης δεν ξεπέρασε ποτέ το 100% της αξίας του ακί-

νητου. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα οι τράπεζες ακολουθούν αυ-

στηρότερες οδηγίες στην χορήγηση κάθε μορφής δανείου. 

Στην αγορά σήμερα υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα προς πώληση τα οποία πε-

ριμένουν τους υποψήφιους αγοραστές. Η υπερπροσφορά αυτή έχει προ-

έλθει από τις πολλές άδειες που έβγαλαν οι κατασκευαστές πριν την επι-

βολή του ΦΠΑ. Η εμπειρία που έχουμε στο κομμάτι του Real Estate έχει

αποδείξει ότι η αξία των ακινήτων αυξάνει διαχρονικά δηλαδή είναι δύ-

σκολο ένα ακίνητο του χρόνου να κοστίζει φθηνότερα από φέτος. 

Η γνώμη μου είναι ότι αν έχουμε βρει το ακίνητο που καλύπτει τις στεγα-

στικές ή επενδυτικές μας ανάγκες, σήμερα είναι καλή στιγμή να το αγο-

ράσουμε. Ακόμα και στην περίπτωση όπου κατασκευάζουμε οι ίδιοι ένα

ακίνητο, τα εργατικά, το κόστος των υλικών και οι αμοιβές των μηχανικών

αυξάνουν μέρα με τη μέρα. 

Το κόστος δανεισμού σήμερα μπορεί να μην είναι το ίδιο με την εποχή που

το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν στο 2% αφού σή-

μερα είναι 4%. Πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι βρισκόμαστε

σε μια εποχή που τα επιτόκια θα αρχίσουν να πέφτουν.

Το σημαντικότερο είναι ότι οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να πάρουν

μερίδιο αγοράς στην στεγαστική πίστη προσφέρουν επιτόκια χαμηλότερα

από το κόστος δανεισμού των ίδιων. Για παράδειγμα μεγάλη ιδιωτική τρά-

πεζα προσφέρει στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο 3,25%, τη στιγμή που δίνει

επιτόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 5%. Στις επιλογές των δανειοληπτών

θα πρέπει να προσθέσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε ελβετικό

φράγκο αφού όμως οι υποψήφιοι μελετήσουν καλά τους όρους και συζη-

τήσουν με το τραπεζικό στέλεχος, που τους εξυπηρετεί, πολύ καλά τις λε-

πτομέρειες του δανείου. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια χρηματοδότηση

συνίσταται για μακροπρόθεσμο δανεισμό. Αξίζει να αναφέρω ότι οι τράπε-

ζες εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης δανείων σε δολάριο εκμεταλ-

λευόμενες την ισοτιμία μεταξύ του Αμερικάνικου νομίσματος με το Ευρώ. 

Η χρονιά που μας πέρασε ήταν πολύ καλή για τη στεγαστική πίστη καθώς

τα υπόλοιπά της αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό. Ποιοι παίρνουν όμως

στεγαστικά δάνεια; Η έρευνα λέει ότι οι υφιστάμενοι πελάτες των στεγα-

στικών δανείων λαμβάνουν και το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων δανείων

καθώς είτε αλλάζουν σπίτι και πάνε σε μεγαλύτερο, είτε αγοράζουν δεύ-

τερη εξοχική κατοικία, είτε αγοράζουν κάποιο άλλο ακίνητο για .Το γεγο-

νός αυτό έχει αναγκάσει τις τράπεζες να δημιουργούν συνεχώς νέα προ-

γράμματα, για αλλαγή κατοικίας, για αγορά εξοχικής κατοικίας δίνοντας τη

δυνατότητα στους πελάτες να έχουν χρόνο να πουλήσουν το παλιό αφού θα

έχουν ήδη αγοράσει το νέο σπίτι που κατασκευάζεται. 

Πάντως όταν αγοράζουμε ή χτίζουμε ένα ακίνητο, τα προγράμματα με πε-

ρίοδο χάριτος εξυπηρετούν. Επιπλέον υπάρχει και το πρόγραμμα της το-

κοπληρωμής όπου ο πελάτης πληρώνει μόνο τόκους και εξοφλεί το κεφά-

λαιο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα όταν κάποιος

σκοπεύει να πουλήσει ένα ακίνητο ή περιμένει ένα εφάπαξ, μέχρι τότε

μπορεί να πληρώνει μόνο τόκους εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη δόση. 

Ένα μεγάλο ατού που έχουν οι δανειολήπτες σήμερα είναι η απειλή μετα-

φοράς του δανείου τους σε ανταγωνιστική τράπεζα. Μόλις ο πελάτης δεί-

ξει τέτοιο ενδιαφέρον, αμέσως γίνεται αποδέκτης καλύτερης προσφοράς

από την δική του την τράπεζά. 

Η ασφάλιση του δανείου είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς

έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν θα βρεθεί η οικογένεια μας στο δρόμο αν κά-

τι πάει στραβά στην υγεία μας. 

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι ο νόμος της ελεύθερης αγοράς και του

ανταγωνισμού λειτουργεί στον τραπεζικό χώρο και οι πελάτες που ψά-

χνουν, τελικά βγαίνουν κερδισμένοι. Γιώργος Ναυπλιώτης

Επτά ενώσεις περιφερειακού

Τύπου και Ραδιοφώνου
έκοψαν πίτα με τον Υπουργό Επικρατείας Θ. Ρουσόπουλο

Στεγαστικό δάνειο

τώρα ή ποτέ!

Προ ημερησίας στσο προχθεσινό Δη-

μοτικό συμβούλιο (13/2) της Παλλή-

νης, η μείζονα μειοψηφία  υπό τον Θ.

Γκοτσόπουλο, έθεσε κατεπείγον θέ-

μα το Λόφο Λεβίδη, που από πληρο-

φορίες του αγοράζεται από ιδιώτη.

Μεθοδευμένα μυστική διαδικασία πώ-

λησης του Λόφου Λεβίδη, τη χαρα-

κτήρισε η μειοψηφία και εξήγησε ότι

περίεργη εταιρεία με έδρα την Λευ-

κωσία αγοράζει τον Λόφο Λεβίδη

έναντι 6.000.000€. 

Απ’ την άλλη περιέργως η Περιφέρεια

Αττικής (το κράτος δηλαδή) αποφασί-

ζει μόνη της, χωρίς να ενημερώσει

τον Δήμο Παλλήνης, όπως τουλάχι-

στον τους  διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς, αλλά ούτε

ασκεί τα δικαιώματα του Δημοσίου,

που εκ του νόμου απορρέουν, όταν

πωλείται ιδιωτικό δάσος.

Τα ερωτήματα πολλά και

αναπάντητα:

1. Γιατί αυτή η περίεργη μυστικότητα;

2. Αφού ο Δήμαρχος από τον Δεκέμ-

βριο σύμφωνα με τα λεγόμενά του,

κάτι είχε ακούσει, γιατί δεν ερεύνη-

σε το θέμα;

3. Πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία να

αγοράζει μια έκταση, όπου οι μονα-

δικές επιτρεπόμενες χρήσεις είναι

δάσος, με δικαίωμα μόνο επισκευής

της υπάρχουσας ερειπωμένης κα-

τοικίας, δίνοντας ένα τόσο μεγάλο

χρηματικό ποσό;

Είναι προφανές - συνεχίζει η μειοψη-

φία - ότι μετά την τσιμεντοποίηση του

Λόφου Ο.Τ.Ε. χωρίς καμιά αντίδραση

της Διοίκησης του Δήμου  όταν θε-

σμοθετήθηκε το 2001-2002, πρέπει

να μην επιτρέψουμε να χαθεί και ο

Λόφος Λεβίδη, που είναι γνωστό τι

σηματοδοτεί για την πόλη. 

Πρέπει άμεσα, το συντομότερο δυνα-

τόν να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμ-

βούλιο και με συγκεκριμένες προτά-

σεις – αποφάσεις να αντιμετωπίσου-

με το ζήτημα. 

Όχι άλλες υποχωρήσεις στην ποιό-

τητα ζωής μας. Το περιβάλλον και η

ιστορία της Παλλήνης το επιβάλ-

λουν.

Η Δημοτική Ομάδα του Συνδυασμού

«Παλλήνη – Μέλλον»

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

Γιώργος Σμέρος, Γιώργος Μερτζάνος

Πόπη Ζινέλη, Μαρία Λεβαντή

Κώστας Χατζησταματίου

Μεθοδευμένη μυστική διαδικασία 

πώλησης του Λόφου Λεβίδη
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Ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

Η παραλιακή λεωφόρος ήταν σχε-
δόν άδεια. Ο χιονιάς και η αργία
είχε κρατήσει τον κόσμο στη θαλ-
πωρή του σπιτιού του. Στον σταθ-
μό του μετρό βρήκα εύκολα θέση
για το αμάξι. Μέσα στον συρμό
πολλές αλλοδαπές που μιλούσαν
δυνατά. Παραπέρα καλοντυμένοι
κύριοι με γραβάτα και παλτό. Δυό
κυρίες με γούνες και μαλλιά κομ-
μωτηρίου.

Δεν συμπληρώθηκαν όλες οι θέ-
σεις. Στο κεντρικό σταθμό κατεβή-
καμε δέκα άνθρωποι. Κατηφόρισα.
Πέρασα άνετα στο φανάρι απένα-

ντι. Με άγγιξε του βλέμμα του ζη-
τιάνου που άπλωνε το μελανια-
σμένο χέρι του.
Με μούδιασε η φωνή της γερόντι-
σας έξω από τη βιτρίνα. Γεμάτη η
εκκλησία νέους. Είναι βλέπεις πα-
ρεκλήσι της θεολογικής σχολής
του πανεπιστημίου. Μια ατμόσφαι-
ρα αλλιώτικη όπου μπλέκονται τα
ζεστά μάτια, οι ταπεινές μορφές,
το μοσχολίβανο και η σκιά του γέ-
ροντα ιερέα.
Περίμεναν ευλαβικά να πάρουν το
αντίδωρο από το χέρι του. Μια
μπουκιά ψωμάκι ζυμωμένο με προ-
ζύμι, προσευχή και πίστη. Κού-

μπωσα το παλτό μου και βγήκα.
Πήρα τον δρόμο της επιστροφής.
Ο αέρας χτυπούσε ανελέητα το
πρόσωπό μου. Ενοιωσα τη μυρω-
διά του ψημένου κάστανου. Έβγα-
λα το δεξί μου γάντι. Αγόρασα κά-
στανα και τα έφαγα με βουλιμία.
Χώθηκα στο καφενείο στη δεξιά
πλευρά του δρόμου, δίπλα στα
λουλούδια. Ρούφηξα έναν ελληνι-
κό καφέ με καϊμάκι. Κοίταξα το
ρολόι μου. σηκώθηκα να φύγω.
Ξανά στο μετρό και πίσω. Χωρίς
να στριμωχτώ. Χωρίς να καθυστε-
ρήσω. Όμορφη που είναι η Αθήνα,
όταν απολαμβάνεις τον  παγωμέ-
νο αγέρα ενώ οι υπόλοιποι κοιμού-
νται! 

Αξέχαστο πρωϊνό Κυριακής που
πήγα στο εκκλησάκι της Παναγιάς
στην Καπνικαρέα μέσω της Ερμού,

Μοναχικός, παγωμένος περίπατος

Βάσω Αλεξανδροπούλου 10.2.08

Γελάσαμε πάλι.

Με τα "ανέκδοτα" που ακούσαμε

στην Διημερίδα της Τοπικής

Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων

Νομού Αττικής (στην ουσία: του

Λεκανοπεδίου των Αθηνών και

του Πειραιώς) με τίτλο "ΑΠΟΡ-

ΡΙΜΜΑΤΑ - ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ".

Γιατί μόνο ως ανέκδοτα μπο-

ρούν να χαρακτηρισθούν τα λε-

χθέντα από τους κ.κ. Νάκο (Υφυ-

πουργό Εσωτερικών), Κακλαμά-

νη (Δήμαρχο της Αθήνας), Χιω-

τάκη (Πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Ν.Α.)

και Καλογερόπουλο (Πρόεδρο

της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), αν δεν θέλει κά-

ποιος να χρησιμοποιήσει βαρείς

χαρακτηρισμούς και τους απο-

καλέσει Ψεύτες.

Δεν θα γίνει ΧΥΤΑ στο Γραμμα-

τικό, είπαν, αλλά ΧΥΤΥ. Για τους

μη γνωρίζοντες ΧΥΤΑ σημαίνει

Χώρος Υγειονομικής Ταφής

Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Χώρος

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-

μάτων. Η διαφορά τους τερά-

στια. Ο ΧΥΤΑ είναι μια κατάστα-

ση λίγο καλύτερη - αν υλοποιη-

θεί σωστά - από την Χωματερή

των Λιοσίων. Πού είναι όμως το

"ανέκδοτο" ή το Ψέμα;

Για να χαρακτηρισθεί ως ΧΥΤΥ ο

χώρος υποδοχής θα πρέπει να

τα σκουπίδια να έχουν υποστεί

ολοκληρωμένη επεξεργασία.

Που σημαίνει:

•  Διαλογή στην πηγή (με την

διαδικασία της ανακύκλωσης) 

•  Σταθμοί μεταφόρτωσης (για

την συμπίεση και άρα την μεί-

ωση του όγκου) 

• Μηχανική ανακύκλωση και κο-

μποστοποίηση (μέσω ΕΜΑΚ

Εργοστασίων Μηχανιής Ανα-

κύκλωσης και Επεξεργασίας,

Κομποστοποίησης) 

• η Άλλης Μορφής Επεξεργασία

(Καύση, Πυρόλυση κ.λ.π.)

Τότε και μόνο τότε υπάρχει Υπό-

λειμμα που οδηγείται στον Χώ-

ρο Υγειονομικής Ταφής Υπο-

λειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Άρα όταν:

• Η ανακύκλωση είναι σε εμ-

βρυακή κατάσταση με φωτει-

νές μόνο ελάχιστες εξαιρέ-

σεις (Δήμοι Παιανίας, Ελευσί-

νας). 

• Δεν έχει γίνει ΚΑΝΕΝΑΣ Σταθ-

μός Μεταφόρτωσης. 

• Δεν προβλέπεται η ιδρυση και

λειτουργία ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΜΑΚ. 

• Δεν προβλέπεται η ίδρυση και

λειτουργία ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΡΓΟ-

ΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ, ΠΥΡΟΛΥ-

ΣΗΣ. 

• Η εργολαβική σύμβαση έχει

υπογραφεί για το έργο "Κατα-

σκευή ΧΥΤΑ στον ΟΕΔΑ Μαύ-

ρο Βουνό Γραμματικού".

Τότε για πιο υπόλειμμα μιλάμε;

Κι αν δεν "γελάσατε" ακόμη

ακούστε κι αυτό.

Είπε ο κ. Νάκος, ο υφυπουργός

Εσωτερικών: "Ήρθε κανένας
Δήμαρχος στο Υπουργείο να
ζητήσει χρήματα για την Ανακύ-
κλωση και δεν πήρε;", θέλοντας

να δείξει ότι το Υπουργείο προ-

ωθεί την Ανακύκλωση.

Και αυτό το έλεγε παρουσία του

πρώην Προέδρου της Κοινότη-

τας Βαρνάβα Γιώργου Κόλλια, ο

οποίος, ως Πρόεδρος, είχε υπο-

βάλλει για χρηματοδότηση την

"Ολοκληρωμένη Μελέτη Ανακύ-

κλωσης και Οικιακής Κομπο-

στοποίησης στην Κοινότητα

Βαρνάβα" και η απάντηση ήταν

ΟΧΙ (μετ΄ επαίνων για την προ-

σπάθεια, είναι αλήθεια). Κι όχι

με ένα απλό έγγραφο στο

Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά

και με αυτοπρόσωπη παρουσία

και συζήτηση στο γραφείο του

ίδιου του κ. Νάκου.

Πάντως στους παραπάνω κυρί-

ους βγάζουμε το καπέλο.

Γιατί μπορούν να λένε τόσο χο-

ντρά ψέματα, με τόση σοβαρο-

φάνεια, μπροστά σε τόσο πολύ

κόσμο.

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Δεν θα γίνει ΧΥΤΑ στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ αλλά ΧΥΤΥ 
Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Μια ευχή, μια συνδρομή
με ποιητική έκφραση

Ιδιότυπο και ποιητικό τρόπο διάλεξε αγαπητός ανα-

γνώστης μας από τη Μηλαδέζα της Βάρης για να

μας στείλει τη σύνδρομή του και να προτρέψει και

άλλους αναγνώστες ν’ ανταποκριθούν αναλόγως.

Επί του θέματος υπάρχει ολοσέλιδη διευκρίνηση

στην εφημερίδα.

Ευχαριστούμε τον αγαπητό αναγνώστη καθώς και

όλους όσους μας αποστέλουν τη συνδρομή τους,

διαδηλώνοντας έτσι την απόφασή τους, ο τύπος να

μην εξαρτάται από συμφέροντα οικονομικά και πολι-

τικά, είτε της κεντρικής διοίκησης, είτε του κατο-

πτρικού της ειδώλου, της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάθε Δήμαρχος, κάθε Νομάρχης και κάθε υπηρεσία

τους, ακόμη, το δικό τους βιλαέτι!

Λάβετε γνώση ποιητικής έκφρασης και συνειδητής

πράξης του αναγνώστη μας.

Χρόνια πολλά συνδρομητές, 

σας εύχομαι προφρόνως,

την ευτυχία σπίτια σας,

να φέρει ο νέος Χρόνος,

και στην εφημερίδα μας να στείλει λίγο λάδι

γιατί δεν βγαίνει φως 

μέσα από το σκοτάδι...

........

Μ’ αυτά τα λίγα που ‘γραψα, 

πολλά θα καταλάβετε

και χώσατε το χέρι σας, 

στην τσέπη σας να βγάλετε
......                                                                   Ι.Θ.

Για την απελπιστική κατάσταση

των πεζών σε αυτή τη χώρα

Επειδή έζησα μια ζωή στο εξωτερικό η κατάστα-

ση σε αυτή τη χώρα, τη πατρίδα μας, μπορεί να

χαρακτηριστεί  ηπιότατα τρελοκομείο.

Λέγεται αυτό που συμβαίνει εδώ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;;

Όλοι μου λένε, ότι πρέπει στα σχολεία να γίνε-

ται το μάθημα συμπεριφοράς. Ασφαλώς: αλλά

μέχρι να ενηλικιωθούν αυτά τα παιδιά θα τα

έχουν ξεχάσει όλα αφού θα βλέπουν τους γο-

νείς τους να συμπεριφέρονται ακριβώς αντίθετα.

Η μόνη λύση κατά τη ταπεινή μου γνώμη μου εί-

ναι ο έλεγχος από την Αστυνομία (Τροχαία και

Δημοτική) και η επιβολή προστίμων. 

Έτσι μάθαμε και εμείς οι Έλληνες στο εξωτερικό

και συμμορφωθήκαμε με τα δεδομένα της εκεί

κοινωνίας.

Σας Χαιρετώ

Α. Ν., Βάρκιζα
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Στις 30 Ιανουαρίου εντάχθηκε και εγκρί-

θηκε ως έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημόσιου

Ιδιωτικού Τομέα) η μελέτη, χρηματοδότη-

ση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική

διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων  σε

ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Σκοπός της σύμπραξης είναι η κατασκευή

έργου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη

των αθλητικών δραστηριοτήτων στην πε-

ριοχή μας και την κάλυψη όλων των ανα-

γκών άθλησης.

Δηλαδή τα αθλητικά έργα γίνονται με

συμφωνία και οικονομική συμμετοχή του

Δήμου που γίνεται το έργο και ιδιώτη. 

Η σύμπραξη περιλαμβάνει  μελέτη, χρη-

ματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και

τεχνική διαχείριση πέντε κλειστών γυ-

μναστηρίων και δύο  κολυμβητηρίων, και

συγκεκριμένα των κλειστών γυμναστη-

ρίων των Δήμων Αίγινας, Ελληνικού, Πα-

λαιού Φαλήρου, Μαραθώνα και Μαρκό-

πουλου και τα κολυμβητήρια των Δήμων

Βάρης και Σπάτων, για διάρκεια 27 ετών

από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύ-

μπραξης. 

O Ιδιωτικός Φορέας που θα επιλεγεί θα

αναλάβει την παροχή όλων των αναγκαί-

ων υπηρεσιών συντήρησης και εν γένει

τεχνικής διαχείρισης (καθαριότητα, φύ-

λαξη), προκειμένου οι παραπάνω υποδο-

μές να είναι πλήρως διαθέσιμες προς λει-

τουργία από τους οικείους Δήμους. (Να

θυμίσουμε εδώ ότι ο Δήμος Βάρης έχει

παραχωρήσει το οικόπεδο για το σκοπό

αυτό).

Η σύμπραξη αυτή είναι η πρώτη από μια

σειρά έργων μεταολυμπιακής αξιοποίη-

σης που θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα

και εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατη-

γικών στόχων του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και της Γενικής Γραμματείας Ολυ-

μπιακής Αξιοποίησης, που είναι η ενίσχυ-

ση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε δη-

μοτικό επίπεδο και η ταυτόχρονη ανάπτυ-

ξη του σχολικού αθλητισμού αλλά και ευ-

ρύτερων αθλητικών και πολιτιστικών δρα-

στηριοτήτων για την ανάπτυξη πυρήνα

ομαδικού αθλητισμού.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα παραδο-

θούν μετά την ολοκλήρωση της κατα-

σκευής τους στους οικείους Δήμους

προς χρήση και διάθεση στους δημότες.

Οι Δήμοι θα αναλάβουν, πέραν της κάλυ-

ψης των λειτουργικών δαπανών (ΟΚΩ,

κατανάλωση πετρελαίου, μισθοδοσία γυ-

μναστών) των γυμναστηρίων / κολυμβη-

τηρίων, και την κάλυψη των λειτουργικών

δαπανών που σχετίζονται με την τεχνική

διαχείριση των υποδομών (καθαριότητα

και φύλαξη), τα οποία και θα καταβάλ-

λουν οι Δήμοι στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να κατα-

βάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το

διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.
Στοιχεία από την ιστοσελίδα των ΣΔΙΤ

Κλειστό Γυμναστήριο στο Πόρτο Ράφτη

και Κολυμβητήριο στη 

Βάρη και στα Σπάτα

Υπεγράφη η

Κατασκευή

Βρεφονηπιακού

σταθμού 

Ραφήνας

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  

Λ. Κουρή η σύμβαση με την «ΠΟΛΥ-

ΚΤΩΡ ΑΤΕ», ανάδοχο μετά από δια-

γωνισμό του έργου «Κατασκευή

Βρεφονηπιακού σταθμού Ραφήνας»

δυναμικότητας 80 περίπου βρεφών

και νηπίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται στα 910.000 ευρώ

και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί

κατά 60% από την Νομαρχία Ανατο-

λικής Αττικής και κατά 40% από την

Κοινότητα Ανθούσας. 

Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια

της αναβάθμισης των κοινωνικών υπο-

δομών της Ανατολικής Αττικής ώστε

να αντιμετωπιστεί η αλματώδης κατά

τα τελευταία χρόνια αύξηση του πλη-

θυσμού, που έχει αναλάβει η Νομαρ-

χία  προκειμένου να σταθεί αρωγός

στην εργαζόμενη μητέρα. 

Σύμφωνα με σύμβαση η κατασκευή

του βρεφονηπιακού σταθμού Ραφή-

νας προβλέπεται να ολοκληρωθεί

μέχρι τις αρχές του 2009.

Εργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα)

Οι λέξεις που διαβάζουμε και ακούμε στα πρω-

τοσέλιδα των εφημερίδων και σε όλα τα Μέσα

Μαζικής Ενημέρωσης εδώ και πολλές εβδομά-

δες. Παρόμοια και γεμάτα αγανάκτηση τα συ-

ναισθήματα που νιώθουμε όλοι εμείς οι πολίτες

από τα τεκταινόμενα στην πολιτική και την κοι-

νωνία. 

Αποτέλεσμα; Ο απλός άνθρωπος κάθε μέρα,

όλο και περισσότερο, να απέχει από την πολιτι-

κή και τον κοινωνικό διάλογο για τα μεγάλα

προβλήματα, που παραμένουν δυστυχώς άλυ-

τα.

Γιατί υπάρχουν πολλά και μεγάλα προβλήματα: Η ακρίβεια

σήμερα είναι ο μεγαλύτερος και ο ανίκητος όπως αποδει-

κνύεται «εχθρός» της καθημερινότητάς μας. 

Στην εξωτερική πολιτική τα κρίσιμα θέματα της χώρας είναι

ανοιχτά. Το ασφαλιστικό εξελίσσεται σε μεγάλο βραχνά, που

θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμη, και όπως δεί-

χνουν τα πράγματα δε φαινεται ότι οι λύσεις που προωθού-

νται από τη ΝΔ θα είναι τελικά προς όφελος των εργαζομέ-

νων.

Την ίδια στιγμή για κάποιους αυτά είναι ψιλά γράμματα. Γιατί

εκείνοι βρίσκονται στο… αδιέξοδο να δικαιολογήσουν το πώς

απέκτησαν εκατομμύρια ευρώ αλλά και να κάνουν μπίζνες

που ο απλός Έλληνας ούτε μπορεί να φανταστεί.

Όλα πλέον γίνονται για τον εύκολο πλουτισμό. Ο Έλληνας

και όσα τον απασχολούν θυσιάζονται στο βωμό του εύκολου

χρήματος!

Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος της πλή-

ρους αποχής του πολίτη από την πολιτική και την κοινωνία. 

Σε λίγο καιρό τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας θα τα χειρί-

ζεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων που θα παίρνουν

κρίσιμες αποφάσεις, καλές ή κακές, χωρίς την

συμμετοχή των πολιτών, χωρίς την παρέμβαση

του ενεργού πολίτη. Και αυτό δεν αρμόζει στη δη-

μοκρατία.

Είναι ανάγκη να πιέσουμε όλοι μαζί, πολίτες και

πολιτικοί, φορείς και σύλλογοι, άνθρωποι των επι-

στημών και των γραμμάτων για μια ριζική αλλαγή πολιτικής.

Μιας πολιτικής με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μιας πολιτικής

που θα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματά του πολίτη και λύ-

σεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Σίγουρα η κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει καθολικά και όλοι

μας έχουμε τη δική μας ευθύνη για την άσχημη τροπή που

έχουν πάρει τα πράγματα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να

πούμε το δικό μας όχι, μικρό ή μεγάλο, ένα όχι στην παρακμή

και την σήψη, ένα όχι στον ωχαδελφισμό και την αδιαφορία. 

Είναι αναγκαίο να πάρουμε την τύχη μας και το μέλλον των

παιδιών μας στα χέρια μας και να απαιτήσουμε αυτό που μας

αξίζει και δικαιούμαστε.  

Τι πρέπει να γίνει; Να μπει ένα φρένο στην νοοτροπία του εύ-

κολου πλουτισμού, να υπάρξει συστηματική φορολόγηση των

μεγάλων εισοδημάτων, με στόχο την δίκαιη

αναδιανομή του πλούτου, και να ενεργοποιήσει

επιτέλους το Κράτος σοβαρούς και ανεπηρέα-

στους -από τον οποιονδήποτε- ελεγκτικούς μη-

χανισμούς, που θα αγρυπνούν και θα λένε στοπ

στην παρανομία. Ήδη το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος

Παπανδρέου μέσα στο πρόγραμμα του δίνει βα-

ρύτητα και προτεραιότητα στα παραπάνω με

στόχο μια δίκαιη κοινωνία των πολιτών. 

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πρέπει ο πολίτης

να κάνει και τις ανάλογες επιλογές. Η πρώτη

επιλογή είναι ατομική. Να μη συμβιβαστεί δη-

λαδή με το υπάρχον σκηνικό. 

Η δεύτερη επιλογή είναι αυτούσια πολιτική. Και

δεν αφορά μόνο τα κόμματα, αλλά και τα πρό-

σωπα. Όπλο του πολίτη και μέσο για μια καλύ-

τερη και δίκαιη κοινωνία είναι η εκλογή και ανά-

δειξη ανθρώπων που θα έχουν τα ίδια χαρακτη-

ριστικά με εκείνον και θα τον εκπροσωπούν επάξια. Ανθρώ-

πων που εργάζονται σκληρά, που έχουν τις ίδιες ανησυχίες,

προβληματισμούς και θέλω. 

Με την ίδια αγωνία για την καθημερινότητα αλλά και την ελ-

πίδα για το μέλλον των παιδιών τους. Ανθρώπων με ενδιαφέ-

ρον για τα προβλήματα του απλού Έλληνα και όχι με στόχο

την στυγνή και για δικό τους όφελος διαχείριση της εξουσίας.

* Α΄ επ. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Περιφ. Αττικής

Νομαρχιακός Σύμβουλος

Διευθυντής Λειτουργίας ΕΡΤ

pantelis@aspradakis.gr  -  www.aspradakis.gr

2106669332   -   6936667028

Στο βωμό του εύκολου χρήματος

ΠΑΡΑΚΜΗ, ΣΗΨΗ, ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ

Παντελής Ασπραδάκης*
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Σε χρόνιο πρόβλημα έχει εξελιχθεί η

αδυναμία του ΙΚΑ Λαυρίου να καλύ-

ψει τις ανάγκες για μικροβιολογικές

εξετάσεις των ασφαλισμένων και συ-

νταξιούχων του ΙΚΑ, λόγω της ανυ-

παρξίας παρασκευαστών μικροβιολό-

γων. Αποτέλεσμα είναι να ταλαιπω-

ρούνται χιλιάδες άνθρωποι που δεν

μπορούν να εξυπηρετηθούν από το

Κέντρο Υγείας Λαυρίου και αναγκά-

ζονται να καταφύγουν είτε στο ΙΚΑ

Κορωπίου, που βρίσκεται 35 χιλιόμε-

τρα μακριά, είναι επίσης υποστελεχω-

μένο και εξυπηρετεί ήδη οριακά τους

κατοίκους της περιοχής αρμοδιότη-

τάς του είτε σε ιδιωτικά μικροβιολογι-

κά εργαστήρια.

Η βουλευτής περιφέρειας Αττικής

Εύη Χριστοφιλοπούλου έχει επανει-

λημμένα επισκεφθεί και συνομιλήσει

με τους εργαζόμενους και τους

ασφαλισμένους που ταλαιπωρούνται

καθημερινά λόγω

της ιατρικής, νο-

σηλευτικής και δι-

οικητικής υποστε-

λέχωσης των δύο

πρωτοβάθμιων

υπηρεσιών υγείας

αλλά και της συ-

στέγασής τους.

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, επι-

σκέφθηκε για ακόμη μια φορά το Κέ-

ντρο Υγείας Λαυρίου, όπου συναντή-

θηκε με τον Δήμαρχο Δημήτρη Λου-

κά, σε μια κοινή προσπάθεια να δοθεί

λύση στο πρόβλημα. Ακόμη, συναντή-

θηκε με το Προεδρείο του Σωματείου

Συνταξιούχων ΙΚΑ Λαυρίου, μέλη του

ΚΑΠΗ της περιοχής και επισκέφθηκε

τις υγειονομικές και διοικητικές υπη-

ρεσίες του ΙΚΑ, όπου συζήτησε με

τους εργαζομένους και τους ασφαλι-

σμένους, διαπιστώνοντας ιδίοις όμ-

μασι τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι πολίτες της περιοχής. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, για μια φο-

ρά ακόμη επαναφέρει το θέμα στη

Βουλή με ερώτησή της προς τους

υπουργούς Απασχόλησης & Κοινωνι-

κής Προστασίας και Υγείας & Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης. Η εξεύρεση μιας

άμεσης και οριστικής λύσης αποτελεί

υποχρέωση των δύο αρμόδιων υπουρ-

γείων ώστε να απολαύσουν επιτέ-

λους οι κάτοικοι της περιοχής το επί-

πεδο πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγεί-

ας που αρμόζει σε πολίτες του 21ου

αιώνα. Για τον λόγο αυτό η Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου ζητά με την ερώτησή

της το ακριβές και δεσμευτικό χρονο-

διάγραμμα μεταστέγασης των υπηρε-

σιών του ΙΚΑ Λαυρίου καθώς και την

επαρκή ιατρική και νοσηλευτική στε-

λέχωσή του, όπως και του Κέντρου

Υγείας.  

Βασίλης Οικονόμου 

«Η υποστελέχωση του ΙΚΑ Λαυρίου ταλαιπωρεί χιλιάδες ασφαλισμένους»

Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά

τις ελλείψεις που εμφανίζονται στα

κατά τόπους Κέντρα Υγείας. Πιο

συγκεκριμένα αναφέρομαι στο Κέ-

ντρο Υγείας Λαυρίου στο οποίο

ύστερα από σχετική απόφαση, θα

γίνονται πλέον μόνο όσες μικρο-

βιολογικές εξετάσεις κρίνονται ως

επείγουσες ενώ για τις υπόλοιπες

οι κάτοικοι της περιοχής του Λαυρίου θα εξυπηρετού-

νται από το ΙΚΑ Κορωπίου. 

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων η απόφαση

παραμένει σε ισχύ καθώς όπως μας έγινε γνωστό τόσο

στο  ΙΚΑ Λαυρίου υπάρχει έλλειψη ιατρείων όσο και στο

Κέντρο Υγείας Λαυρίου υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ταλαιπωρία των κατοί-

κων του Λαυρίου καθώς παραπέμπονται για τις συγκεκρι-

μένες εξετάσεις στο ΙΚΑ Κορωπίου το οποίο βρίσκεται σε

αρκετά μεγάλη απόσταση από το Λαύριο.

Γιατί δεν έχουν καλυφθεί τα κενά και τι χρονοδιά-

γραμμα έχουν; ερωτά ο βουλευτής.

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Οι βουλευτές Περιφέρειας του ΠΑΣΟΚ ερωτούν

Τα αντανακλαστικά του «βαρέ-

ως πυροβολικού» της περιφέρει-

ας Αττικής, αντέδρασαν με

«προειδοποιητικές βολές» προς

το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

υπό τύπον «επίκαιρης ερώτη-

σης» προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ-

ΔΕ Γ. Σουφλιά, που κατατέ-

θηκε στη Βουλή, από τον Θε-

όδωρο Πάγκαλο και αναμέ-

νεται να συζητηθεί εντός

του μηνός. 

Η ερώτηση αναφέρεται ρητά

στα δημοσιεύματα των τοπι-

κών εφημερίδων (κοίτα πρω-

τοσέλιδα δημοσιεύματα

«7ης»), στις κινήσεις των

πολιτών της Κάντζας και της

Παλλήνης γενικότερα καθώς και

στις ομόφωνες αποφάσεις του

Δημ. Συμβουλίου Παλλήνης και

του Νομαρχ. Συμβουλίου, που

αναφέρονται στην μετατροπή

της έκτασης ΚΑΜΠΑ σε μεγάλο

εμπορικό κέντρο. (Απόρριψη

Περιβαλλοντικής Μελέτης κλπ).

Ο Βουλευτής αναφέρει μεταξύ

άλλων, χαρακτηριστικά: «Με

ανακοινώσεις τους σε τοπικές

εφημερίδες οργανώσεις πολι-

τών της Κάντζας και της Παλλή-

νης εκφράζουν τις έντονες ανη-

συχίες τους σχετικά με τη σχε-

διαζόμενη κατασκευή εμπορικού

κέντρου στη Κτήμα Καμπά στην

Κάντζα. Μια τέτοια εξέλιξη, λί-

γους μήνες μετά τις πυρκαγιές

στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και

την Πεντέλη, θα οδηγήσει στην

τσιμεντοποίηση του τελευταίου

μεγάλου ελεύθερου χώρου της

περιοχής

τους. Όπως

αναφέρεται

σχετικά, η εν

λόγω επέν-

δυση θα προ-

καλέσει αύ-

ξηση κατά 10

έως 20 φορές

της διερχό-

μενης από την Κάντζα κυκλοφο-

ρίας επιβατικών αλλά και φορτη-

γών αυτοκινήτων με συνέπεια

τη ραγδαία αύξηση της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης και της

ηχορύπανσης, την περαιτέρω

μόλυνση του υδροφόρου ορίζο-

ντα και την αύξηση της εγκλη-

ματικότητας με αποτέλεσμα τη

δραματική επιβάρυνση του περι-

βάλλοντος, την ουσιαστική υπο-

βάθμιση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων και την απαξίωση των

περιουσιών τους.

Με καταγεγραμμένη επισήμως

την πλήρη αντίθεση της τοπικής

αλλά και της ευρύτερης κοινω-

νίας στο προταθέν έργο, παρα-

μένει στις προθέσεις του η απο-

δοχή της προτεινόμενης επέν-

δυσης; Εάν ναι, σε ποια στοιχεία

βασίζεται η εμμονή του και πώς

σχεδιάζει να διαχειριστεί την

αντίδραση των πολιτών;

Με στόχο να αναλυθούν οι

πτυχές των ευρωπαϊκών

εσωτερικών και εξωτερικών

πολιτικών που προωθούν

"ανθρώπινες" εργασιακές

συνθήκες  σε ολόκληρο τον

κόσμο, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή οργάνωσε στις Βρυ-

ξέλλες, συνέδριο με θέμα

"Αξιοπρεπής εργασία για

όλους: Κινητοποίηση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και

των εταίρων της". Την Επι-

τροπή Απασχόλησης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

εκπροσώπησε η ευρωβου-

λευτής της ΝΔ, Μ. Πανα-

γιωτοπούλου-Κασσιώτου,

εισηγήτρια της σχετικής Έκ-

θεσης, που ψηφίστηκε από

την Ολομέλεια τον Μάιο/07.  

"Στις εξωτερικές πολιτικές

της ΕΕ, οι αξιοπρεπείς συν-

θήκες εργασίας προωθού-

νται μέσω της αναπτυξιακής

πολιτικής και της εξωτερι-

κής βοήθειας. Η ΕΕ υποστη-

ρίζει ότι το κοινωνικό της

μοντέλο στηρίζεται σε αρ-

χές και αξίες που μπορούν

να χρησιμεύσουν ως παρά-

δειγμα στις τρίτες χώρες. 

Στο εσωτερικό της, η πλήρης

απασχόληση, η καταπολέμη-

ση της αδήλωτης εργασίας,

η ίση μεταχείριση και η κοι-

νωνική ένταξη είναι στόχοι

που επιτυγχάνονται σε βά-

θος χρόνου, με διαρκή προ-

σπάθεια για διάλογο, συνέρ-

για και χρηστή διοίκηση, στο

πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης

διακυβέρνησης στην υπηρε-

σία του ανθρώπου", υπο-

γράμμισε η ευρωβουλευτής.

Η ατζέντα της αξιοπρεπούς

εργασίας, πρόταση της

Δ.Ο.Ε στον ΟΗΕ, προωθεί-

ται σε ευρωπαϊκό επίπεδο

από το 2006, με αποκορύ-

φωμα την πρόσφατη από-

φαση του Ευρ. Συμβουλίου

(Δεκέμβριος 2007), με την

οποία  ενσωματώνεται στην

κοινωνική πολιτική της Ένω-

σης. 

Προώθηση των αρχών της

Αξιοπρεπούς Εργασίας

Κτήμα  ΚΑΜΠΑ 
επίκαιρη ερώτηση του Θεόδωρου Πάγκαλου

O Υφυπουργός Ανάπτυξης  Γιώργος Βλάχος υπέγραψε   από-

φαση με αριθμ. Κ1-132/24-1-08 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

176/β/6-2-08 και προβλέπει την θέσπι-

ση του «Ενιαίου Κανονισμού Αρμο-

διοτήτων και Λειτουργίας του Διοικη-

τικού Συμβουλίου Επιμελητηρίων».

Με τον νέο «Κανονισμό» θεσπίζεται

πλέον Ενιαίο Πλαίσιο λειτουργίας των

Επιμελητηρίων όλης της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται οι

αρμοδιότητες και η εσωτερική λει-

τουργία του Διοικητικού Συμβουλί-

ου, ρυθμίζονται θέματα διαδικασίας αλλά και καθορίζεται ο

τρόπος λήψης αποφάσεων.  

Η Υπ. Απόφαση έρχεται σε εφαρμογή  του νόμου

3419/2005 για το  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η)  και

εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», (Φ.Ε.Κ

297/Α/6-12-2005).

Ενιαίο Πλαίσιο λειτουργίας

των Επιμελητηρίων 
υπέγραψε ο Υφ. Ανάπτυξης Γ.Βλάχος



16 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16, ΤΡΙΤΗ 19 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Αννα Κορσάνου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

Σταδίου 51 Αθήνα, τηλ. κιν. 6937523113

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει Δευτέρα 13/2

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 19/2, 7μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ 2 γρα-

φεία, συνολικά 82τ.μ., 2ος όροφος, Voula Centre, Βασ.

Παύλου, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική

χρήση, τηλ. 210 8993.505

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ σε τιμή ευκαιρίας:

σκρίνιο, τραπεζαρία ροτόντα, 6 καρέκλες και 2 πολυ-

θρόνες Louie kens. Tηλ. 6974732664 κ. Μαίρη

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358872

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων, συνεδριάζει τηΔευτέρα

18 Φεβρουαρίου στις 19:00, για συζήτηση επί  18 θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης: Επιλέγουμε:
1), 2), 3), 4) Τροποποίηση Προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ.

8) Επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων & Συλλόγων.

17) Περί διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και καθορισμός κρι-

τηρίου κατακύρωσης για την προμήθεια  «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-

ΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 1.100 lt» προϋπολογισμού 49.999,04€ με Φ.Π.Α.   

18) Απόφασης για ημερομηνία διενέργειας εκλογών για την ανά-

δειξη Δημ. Συμβουλίου στο τοπικό συμβούλιο Νέων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τρίτη 19

Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε:

8. Επί υπηρεσ. σημειώματος του αντιδημάρχου σχετικά με άρση

επιβολής του 2% στις κατηγορίες διαφόρων καταστημάτων.

9. Επί εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με εφαρμογή

νομοθεσίας που αφορά χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων.

10. Σχετικά με επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε

εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις.

11. Απόφ. σχετικά με έγκριση λύσης της Αναπτυξιακής Εταιρίας

Δήμου Βουλιαγμένης.

12. Σχετικά με τις δημοτικές καντίνες στο Μεγάλο Καβούρι, να

κινηθούν οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για να υπε-

ρασπιστεί ο Δήμος τα συμφέροντά του και τα διαφυγόντα κέρ-

δη από τη μη κατασκευή τους.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 19/2, 7μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα στις

8 μ.μ. με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1, 2 Εγκριση προϋπολογισμών ΚΑΠΗ και ΠΝΕΥΜ. ΕΣΤΙΑΣ.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έρ-

γου.

4-16 Ανάκληση αποφάσεων του Δ.Σ. και επιβολή προστίμου

στην εταιρία ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Δ.Ε.ΚΕ.

17. Εγκριση κανονισμού εκτέλεσης πάσης φύσεως οικοδομι-

κών εργασιών.
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...για την υγειά μας

Ο έρωτας προστατεύει την υγεία
Όλο και περισσότερες επιστημονικές

έρευνες υποστηρίζουν ότι ο έρωτας

ασκεί προστατευτική επίδραση στην

υγεία μας. Η θνησιμότητα μειώνεται

κατά 50% σε άτομα που έχουν σεξουα-

λική δραστηριότητα δύο φορές την

εβδομάδα. 

Οι σύγχρονες έρευνες παρέχουν πλέον

πειστικά στοιχεία τεκμηριώνοντας ότι η

συχνότητα του οργασμού σχετίζεται

αρνητικά με τη γενική θνησιμότητα και

των δύο φύλων. 

Η πιο εντυπωσιακή από αυτές τις έρευ-

νες έρχεται από τα πανεπιστήμια Bristol

και Belfast. Οι επιστήμονες εξέτασαν

918 άνδρες ηλικάς 45-59 ετών και τους

παρακολούθησαν για 10 χρόνια με σκο-

πό να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της

συχνότητας των οργασμών και της θνη-

σιμότητας. Τα αποτελέσματα που δη-

μοσιεύτηκαν στο έγκυρο επιστημονικό

περιοδικό "British Medical Journal" έδει-

ξαν ότι στο διάστημα αυτής της δεκαε-

τίας, ο κίνδυνος θανάτου από όλες τις

αιτίες ήταν λιγότερος από μισός στην

ομάδα των ανδρών με μεγάλη συχνό-

τητα οργασμών (2 ή περισσότερες φο-

ρές την εβδομάδα) συγκριτικά με την

ομάδα ανδρών που είχαν την χαμηλό-

τερη συχνότητα οργασμών (πχ. μία φο-

ρά το μήνα). 

Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που δεί-

χνουν πως η σεξουαλική επαφή και ο

έρωτας ενεργοποιεί στον ανθρώπινο

οργανισμό μια σειρά ουσιών που διε-

γείρουν τον εγκέφαλο επιδρώντας θε-

τικά στη ψυχική υγεία του ανθρώπου.

Το διαχρονικό "κάντε έρωτα...όχι πόλε-

μο" φαίνεται να έχει κυριολεκτική ση-

μασία!

Το λυπηρό στην υπόθεση είναι ότι οι νέ-

οι 22 με 26 χρονών σύμφωνα με εξομο-

λογήσεις τους δεν βρίσκουν συντρό-

φους για να κάνουν μια σταθερή σχέση

με αποτέλεσμα να μένουν μόνοι τους

μέχρι και για 2 χρόνια. 

Πολλοί απ’ αυτούς λένε ότι είναι επιλο-

γή τους η μοναξιά κι ότι την προτιμούν

απ’ το να συμβιβαστούν με κάποιον που

δεν τους καλύπτει. Κι αν προσπαθή-

σουν τελικά να κάνουν μια σχέση, αυτή

τελειώνει μετά από ένα με δύο βδομά-

δες σαν να ήταν ένα παρατεταμένο one

night stand. 

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτό

οφείλεται στους ρυθμούς της ζωής και

στο ότι οι σημερινοί νέοι έχουν πολύ

υψηλά στανταρ. Οι νέοι της δεκαετίας

του 50 και του 60 για την επιλογή συ-

ντρόφου είχαν κριτήρια την οικονομική

αποκατάσταση και την ασφάλεια. 

Σήμερα τα κριτήρια δεν είναι τόσο πρα-

κτικά, είναι αόριστα. Ζητούν την κατα-

νόηση, τον ερωτισμό και την εξωτερική

εμφάνιση. Οπότε είναι δυσκολότερο

και να τα βρουν.

Στοιχεία πήραμε από την δ/νση

http://silver.pblogs.gr/2007/11/o-erwtas-rostateyei-

thn-ygeia.html

15 Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν τα συ-

μπτώματα και τις προειδοποιήσεις που πιθανώς δη-

λώνουν την εκδήλωση καρκίνου στα παιδιά.

l Επίμονη κούραση

l Απώλεια ενεργητικότητας

l Συνεχείς μολύνσεις

l Γρήγορη και ανεξήγητη απώλεια βάρους

l Συχνοί πονοκέφαλοι με ναυτίες και εμετούς

l Έντονοι και επίμονοι πόνοι

l Παρατεταμένος πυρετός

l Αλλαγή στην συμπεριφορά

l Ογκίδια ή οιδήματα σε μέρη του σώματος (πόδια,

κοιλία, πρόσωπο κλπ)

l Αλλαγές στην όραση

l Προβλήματα ισορροπίας

l Εμφάνιση άσπρης κηλίδας στην κόρη των ματιών.

Όλα τα παραπάνω συμπτώματα δεν υποδηλώνουν

την εμφάνιση καρκίνου στο παιδί. Είναι όμως απα-

ραίτητο, κατά την εμφάνισή τους, να υπάρχει άμεση

ιατρική παρακολούθηση και κατάλληλες εξετάσεις

ώστε να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο.

Πληροφόρηση = Έγκαιρη Διάγνωση = Ίαση

Τι χαρακτηρίζει

ένα ρούχο, μια

τσάντα ή ένα πα-

πούτσι ωραίο; Το

χρώμα του; Το

σχέδιό του; Το

υλικό από το

οποίο είναι φτιαγ-

μένο; Δυστυχώς, όμως, πολλές φορές, το

υλικό από το οποίο φτιάχτηκαν στάζει αίμα

και κραυγάζει τον πόνο και τη φρίκη των ζώ-

ων που θανατώθηκαν με τον πιο φρικαλέο

τρόπο για να γίνουν. 

Τα 30 περίπου εκατομμύρια ζώα που θανα-

τώνονται κάθε χρόνο για τη γούνα τους, θα-

νατώνονται με τους πιο φριχτούς τρόπους

που έχει ποτέ επινοήσει ανθρώπινος νους

για μια τέτοια περίσταση: χτυπήματα με

σφυριά και μπαστούνια στο κεφάλι ή τη

μουσούδα, πνίξιμο με κρεμάλες ή σε νερό,

ασφυξία με τοξικά αέρια, ηλεκτροπληξία

στον πρωκτό, κλωτσιές μέχρι θανάτου στο

θώρακα, χωρίς βεβαίως να παραλείψουμε,

το πιο φρικτό ίσως όλων που είναι το ζω-

ντανό γδάρσιμο. Τι να πούμε δε για το παλ-

τό αστρακάν που φτιάχνεται ξεκοιλιάζο-

ντας το έγκυο ζώο και γδέρνοντας ζωντανό

το έμβρυο; Βασανιστήρια που ακόμα και οι

μετρ των ταινιών τρόμου και φρίκης θα ζή-

λευαν για την ευρηματικότητά τους!

Εκείνα δε τα ζώα που πιάνονται στις παγί-

δες, έχουν πολλές φορές έναν αργό και βα-

σανιστικό θάνατο που μπορεί να διαρκέσει

κι αρκετές ημέρες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα

παγιδευμένα ζώα δραπετεύει μασώντας τα

πόδια του, αυτο-ακρωτηριαζόμενο δηλαδή,

για να πεθάνει μόνο αργότερα από τον πυ-

ρετό, τη γάγγραινα ή την αιμορραγία. Γιατί

τόσο δυνατό είναι το ρεύμα της ζωής...το

ρεύμα που διαπερνά κάθε ζωντανό οργανι-

σμό σε αυτόν τον πλανήτη και που ο άν-

θρωπος δεν χάνει την ευκαιρία να το αφανί-

σει, να το εξοντώσει, να το συντρίψει.

Υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι για να καταρ-

γηθεί το εμπόριο γούνας, όσοι δηλαδή είναι

και τα ζώα που θανατώνονται κάθε χρόνο

για να μετατραπούν σε γούνες, και ΜΟΝΟ

ΕΝΑΣ για να συνεχιστεί: η ανθρώπινη μα-

ταιοδοξία. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία που

θέλει πλούσιους αυτούς που πουλάνε τη

γούνα και επιθυμητούς, ωραίους και κομ-

ψούς αυτούς που την αγοράζουν. Αρκεί να

αναφέρουμε ότι το κέρδος από το εμπόριο

γούνας ανήλθε στα 13 δισεκατομμύρια δο-

λάρια το 2005, ενώ «κομψές» κυρίες ποζά-

ρουν με περίσσια χάρη, κενοδοξία και μα-

ταιοφροσύνη, αποτελώντας την ενσάρκωση

του «ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΝΑ

ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΟΥΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ

ΤΗ ΦΟΡΕΣΕΙ»!

Ο δεύτερος λόγος που θα ήταν, φυσικά, το

κρύο, φοβόμαστε ότι δεν ευσταθεί πλέον

διότι «οι γούνες είναι τόσο περιττές» στην

εποχή του θερμοκηπίου που διάγουμε «όσο

είναι και τα μαγιό στο Βόρειο Πόλο». Άλλω-

στε, η μοντέρνα τεχνολογία έχει δημιουρ-

γήσει πολύ περισσότερο ζεστά υφάσματα,

εξίσου ωραία σε σχήματα και χρώματα, ενώ

τα ισοθερμικά έχουν και πολύ χαμηλότερο

βάρος. Κανένας ορειβάτης δεν ανεβαίνει

στα βουνά φορώντας γούνα.      

Έτσι, όσο κέρδος κι αν αποφέρει το εμπόριο

γούνας ή όση ματαιοδοξία κι αν επιδαψι-

λεύσει στους αγοραστές του, το γεγονός

είναι ότι έχει παραμείνει στη λίθινη εποχή

για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, γιατί η γού-

να ήταν η φορεσιά του ανθρώπου του νεά-

ντερταλ και, δεύτερον, γιατί ο ψυχικός κό-

σμος του εμπορίου της γούνας είναι επίσης

«λίθινος». Ψυχικές αξίες όπως είναι η εν-

συναίσθηση, η ευσπλαχνία και η συμπόνια

προς τα πλάσματα που πονούν, υποφέρουν,

ψυχορραγούν, ματώνουν, βαριανασαίνουν

και αγωνιούν απολλύοντας τη ζωή τους,

απουσιάζουν όπως ακριβώς απουσίαζαν κι

από τον άνθρωπο της λίθινης εποχής όταν

τα σκότωνε για να ντυθεί. 

Μόνο που τότε δικαίως δεν μπορούσε να τα

συναισθανθεί και να τα συμπονέσει αφού

προσπαθούσε να εξασφαλίσει την επιβίωσή

του! 

Το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε είναι

το εξής: 

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να

σκοτώσει κάποιο ζωντανό ον για οποιοδή-

ποτε λόγο, πολύ περισσότερο δε για να το

κάνει γούνα, εάν συνειδητοποιήσει ότι αυτό

υποφέρει με τον ίδιο τρόπο που υποφέρει κι

αυτός. Εάν το κάνει, τότε απλώς δεν μπορεί

να ανήκει στο είδος που θέλει να αποκαλεί-

ται «άνθρωπος»...

Η ηθική ορίζει ότι «εάν ένα οποιοδήποτε ον

υποφέρει, δεν υπάρχει κανένας ηθικός λό-

γος να μην λάβουμε υπόψη μας» τα πάθη

του και... «Δεδομένου πως τα ζώα εμφανώς

αντιδρούν στον πόνο...έχουμε την ηθική

υποχρέωση να μην τους υποβάλλουμε τον

πόνο, όπως ακριβώς θα πράτταμε και για

έναν άνθρωπο».

Σ.Σ. Δυστυχώς κάποιοι «άνθρωποι» δεν το

πράττουν ούτε για τα ζώα αλλά ούτε και για

τους συνανθρώπους τους. Βλέπε εμπόριο

ανθρωπίνων οργάνων… 

Αγοράζετε αληθινές γούνες; 



18 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

ΚΤΕΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το ΚΤΕΟ Καλυβίων της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής ανακοινώνεται ότι λόγω της 24ωρης

απεργίας που πραγματοποιήθηκε στις 13η Φεβρου-

αρίου 2008, δίνεται παράταση μέχρι και την 22α

Φεβρουαρίου 2008 στους κατόχους οχημάτων που

είχαν προγραμματιστεί για να προσέλθουν για τον

έλεγχο του οχήματός τους την ημέρα αυτή. Το

ίδιο ισχύει και για τα οχήματα των οποίων η ισχύς

των ΔΤΕ λήγει 13 Φεβρουαρίου 2008.

1η ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Την Κυριακή 17/2/08 και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Γλυφάδας, πραγματοποιείται η πρώτη Παναττική Συ-

νάντηση των Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσε-

ων. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τις Ανε-

ξάρτητες Αυτοδιοικητικές Κινήσεις:

ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΑΤΕΑ με επικεφαλής τον Σταύρο Ια-

τρού, Δήμαρχο της πόλης.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑ-

ΔΑΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με επικεφαλής την

Αθηνά Λυγνού.

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ με επι-

κεφαλής τον Φώτη Δεληβοριά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ με επικεφαλής

τον Δημήτρη Κυπριώτη.

Σκοπός της είναι η ανταλλαγή απόψεων και η προε-

τοιμασία της Πανελλαδικής Συνάντησης Ανεξάρτη-

των Αυτοδιοικητικών Κινήσεων που θα γίνει στην

Πάτρα αρχές Απριλίου.

Δεξαμενή νερού

αποκτά ο Κουβαράς
υπεγράφη η σύμβαση

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή η σύμβαση

με τον «Κώτη Αντώνιο», ανάδοχο μετά από διαγω-

νισμό του έργου «Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευ-

σης νερού και του δρόμου προσπέλασης σε αυτή,

στην Κοινότητα Κουβαρά» προϋπολογισμού

235.000 ευρώ.

Η δεξαμενή αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να

αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες αποθήκευ-

σης νερού στην Κοινότητα Κουβαρά, καθώς θα προ-

στεθούν στα ήδη διαθέσιμα αποθέματα νερού από

την υπάρχουσα δεξαμενή, 500 κυβικά μέτρα ακόμη.

Παράλληλα θα κατασκευαστεί δρόμος πρόσβασης

μήκους 500μ. Έτσι το έργο αυτό πολλαπλής χρησι-

μότητας θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τις ανά-

γκες πολιτικής προστασίας της ευρύτερης περιο-

χής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην βελτίωση

της υδροδότησης.

Σύμφωνα με σύμβαση το έργο προβλέπεται να ολο-

κληρωθεί εντός τριών μηνών.

Οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Ανα-

τολικής Αττικής, εντόπισαν κατά

τον έλεγχο των δικαιολογητικών

ενός εκ των μειοδοτών, στο διαγω-

νισμό για τη μεταφορά των μαθη-

τών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττι-

κής, σωρεία παρατυπιών και πλα-

στών εγγράφων. 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα

εξής:

1. Έξι (6) άδειες κυκλοφορίας εί-

χαν παραποιηθεί ως προς τον αριθ-

μό κυκλοφορίας, οι οποίοι αντιστοι-

χούν σε οχήματα Επιβατηγά Ιδιωτι-

κής Χρήσης και όχι Λεωφορεία Δη-

μόσιας Χρήσης.

2. Οκτώ (8) άδειες κυκλοφορίας

αντιστοιχούν σε οχήματα τα οποία

έχουν αποχαρακτηρισθεί ή έχει γί-

νει οριστική διαγραφή αυτών.

3.  Μία (1) άδεια κυκλοφορίας είναι

εξ ολοκλήρου πλαστή, καθώς ο

αριθμός δεν έχει καταχωρηθεί έως

σήμερα στο ΟN LINE  σύστημα του

ΥΠ.Μ.& Επικοινωνιών.

Με δεδομένο ότι τα παραπάνω θέ-

ματα δεν αναφέρονται μόνο στη

νομιμότητα της συμμετοχής της

μεταφορικής αυτής εταιρείας στο

διαγωνισμό της Νομαρχίας για τις

μεταφορές στα σχολεία της Ανατο-

λικής Αττικής, αλλά άπτονται και

γενικοτέρων κοινωνικών θεμάτων,

όπως η ασφάλεια και  η σωματική

ακεραιότητα των μαθητών κατά τη

μετάβασή τους από και προς τα

σχολεία τους, οι υπηρεσίες της Νο-

μαρχίας ζήτησαν την συνδρομή

των συναρμοδίων κρατικών υπηρε-

σιών για την άμεση και συντονισμέ-

νη αντιμετώπιση του θέματος. 

Στη συνέχεια σε στενή συνεργασία

με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

σε επιτόπιους ελέγχους που διεξή-

γαγαν τα κατά νόμο αρμόδια μικτά

κλιμάκια ελέγχου διαπίστωσαν ότι

4 δρομολόγια που είχαν κατακυρω-

θεί στην μεταφορική αυτή εταιρεία

εκτελούντο από Επιβατικά Ιδιωτι-

κής Χρήσεως οχήματα 9 θέσεων

και όχι από Λεωφορεία Δημόσιας

Χρήσης.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες βεβαι-

ώθηκαν οι προαναφερθείσες παρα-

βάσεις της νομοθεσίας και με την

αυτόφωρη διαδικασία οι κατά νόμο

υπεύθυνοι παραπέμφθηκαν στην

Ελληνική Δικαιοσύνη.    

Σωρεία πλαστών εγγράφων

διαπίστωσε η Νομαρχία

σε εταιρία μεταφοράς μαθητών

Δίκτυο Αδελφοποιημέ-

νων Πόλεων της Μεσο-

γείου “ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ”

Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα της Κύ-

πρου η Γενική Συνέλευση του Δικτύου

Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών

της Μεσογείου «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», (18/1).

Στη συνέλευση συμμετείχαν δεκάδες Δή-

μοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη.  Τη

Γενική Συνέλευση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος

Λάρνακας  Ανδρέας Μωϋσέως, ο Πρόε-

δρος του Δικτύου Δημήτρης Αργιανάς και

ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-

ξης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σ.Σοφο-

κλέους.

Το Δίκτυο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», είναι Παρατη-

ρητής του Κονγκρέσου των Τοπικών και

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου

της Ευρώπης, βρίσκεται σε μια αποφασι-

στική στιγμή για το μέλλον του, αφού του

δίνεται η ευκαιρία της μετεξέλιξής του σε

ένα Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργα-

σίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), Κανονισμός 1082/2006

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου. 

Η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ήδη έχει άμεση πρόσβα-

ση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων της

Ε.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η αξιοποίηση

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που

αφορούν στο Περιβάλλον και τον Εθελο-

ντισμό.

Η Παιανία εκπροσωπήθηκε από το Δήμαρ-

χό της Δημήτρη Γ. Δάβαρη που είναι και

εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου. 

Ο  Δ. Δάβαρης κατά την επιστροφή του

από την Κύπρο δήλωσε: “To περιβάλλον, ο

διαπολιτισμικός διάλογος, με την κατάθε-

ση προτάσεων για τη θεσμοθέτηση και λει-

τουργία του «ΒΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ-

ΣΟΓΕΙΟΥ», καθώς και την κατάθεση της

πρότασης «ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ»

που προβλέπει τη συμμετοχή κοινωνικών

φορέων, επαγγελματιών, εκπαιδευτικών,

πολιτιστικών κ.λ.π. από τους Δήμους-μέ-

λη, η πλατιά συζήτηση με τις Τοπικές μας

Κοινωνίες για τη νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη

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.. Το Δίκτυο αποτελεί το κέντρο

ενός γόνιμου προβληματισμού για κοινή

δράση, μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες πραγματοποίησε ο Σύλλογος Καταστημα-

ταρχών Βουλιαγμένης με μεγάλη συμμετοχή των μελών του, στις 21 Ιανουα-

ρίου στο ξενοδοχείο «Αμαρίλια». Ψήφισαν πάνω από 60 επιχειρηματίες.

Μετά το σύντομο λόγο του προέδρου Μανώλη Μαράκη ο οποίος ευχαρί-

στησε τους παρευρισκόμενους για την προσφορά τους στην πορεία του

συλλόγου, ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός των παρελθόντων

ετών τον οποίο και απεδέχθησαν ομόφωνα οι συμμετέχοντες απαλλάσ-

σοντας των καθηκόντων την απερχόμενη διοίκηση.

Από τις εκλογές προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Μαν. Μαράκης πρόεδρος

Αλ. Γκόγκος Αντιπρόεδρος

Ελ. Κουσαθανάς Γραμματέας

Κων.Κωνσταντίνου, Ταμίας

Νικόλαος Καμπανός, Θεολόγος (Λώλος) Σταμάτης και Ζαφείρης Ψωμάς μέ-

λη.

Κοινή είναι η εκτίμηση των μελών του Δ.Σ. ότι ο σύλλογος έχοντας το εν-

διαφέρον τόσο μεγάλου αριθμού συναδέλφων μπαίνει σε μια νέα δυνα-

μική πορεία.

Νέα Διοίκηση στο 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Παρθενική  εμφάνιση έκανε ο Ορειβατικός

Σύλλογος Σπάτων στο φετινό Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι,  που οργα-

νώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία

Ορειβασίας Αναρρίχησης, αλλά  ήταν κάτι

παραπάνω από εντυπωσιακή.

Στον 1ο  και τον 2ο Αγώνα που έλαβαν χώ-

ρα στα 3-5 Πηγάδια και το Βελούχι αντί-

στοιχα,  ο αθλητής του ΟΣΣ Γιώργος Μπά-

τας έλαβε την 2η και την 4η θέση στην κα-

τηγορία Β’ Ανδρών, ενώ οι οι αθλητές του

δρόμων αντοχής  Βίκυ Καρπούζα και Μι-

χάλης Φωτεινός, την 6η θέση στην κατη-

γορία τους. Με αυτό το εξαιρετικά ελπιδο-

φόρο ξεκίνημα αναμένονται και τα αποτε-

λέσματα του 3ου και τελευταίου Αγώνα

του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που θα

λάβει χώρα στις 22-23 Μαρτίου στο όρος

Τριγγία της Καλαμπάκας.  

Τι είναι όμως το ορειβατικό σκι; Μας απα-

ντά ο ορειβατικός σύλλογος ότι: Πρόκειται

για ένα μοναδικό άθλημα που συνδυάζει

ορειβασία και χιονοδρομία. Σε αντίθεση με

το σκι πίστας σε χιονοδρομικό κέντρο, το

ορειβατικό σκι επιτρέπει όχι μόνο την κα-

τάβαση αλλά και την ανάβαση του αθλητή

πάνω στο χιόνι φορώντας τα πέδιλά του.

Κατά την ανάβαση, κάτω από τα πέδιλα επι-

κολλώνται λωρίδες από συνθετικό ύφασμα

που μοιάζουν με δέρμα φώκιας αποτρέποντας

την ολίσθηση του χιονοδρόμου προς τα πίσω.

Έτσι ο αθλητής όχι μόνο δεν έχει ανάγκη το

«λιφτ», αλλά του δίνεται η ευκαιρία να γνωρί-

σει απάτητες πλαγιές και να απολαύσει την

μοναδική αίσθηση απομόνωσης που προσφέ-

ρει το λευκό τοπίο, μακριά από την πολυκο-

σμία των χιονοδρομικών. 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Σ. Γ. ΜΠΕΚΑ 18 & ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Οπισθεν

Δημραχείου Σπάτων) ΤΗΛ: 210-6633190

os_spaton@yahoo.gr  -  www.eos-spata.gr 

Στο κατάμεστο  κλειστό Γυ-

μναστήριο του Δημοτικού

Σταδίου Σπάτων “Δ. ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ”, διεξήχθησαν με από-

λυτη επιτυχία την  Κυριακή 10

Φεβρουαρίου οι χειμερινοί

αγώνες αθλητικής επίδειξης

των πολυπληθών τμημάτων

του Αθλητικού Οργανισμού

του Δήμου Σπάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του

κύκλου των αθλητικών επιδεί-

ξεων ο Δήμαρχος Σπάτων

Αθανάσιος Ν. Τούντας έκοψε

την πρωτοχρονιάτικη πίτα

του Αθλητικού Οργανισμού

χειροκροτούμενος από τους

παρευρισκόμενους αθλητές

και γονείς που είχαν δημιουρ-

γήσει ένα κλίμα ιδιαίτερο

γιορταστικό.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρε-

τισμό του Προέδρου του

Α.Ο.Δ.Σ.  Αντιδημάρχου Χρή-

στου Γ. Μάρκου ο οποίος

αναφέρθηκε στις μεγάλες

αθλητικές επιτυχίες της χρο-

νιάς που πέρασε (κατάκτηση

πρωταθλήματος Α΄ΕΠΣΑΝΑ

και κυπέλλου από την ποδο-

σφαιρική ομάδα του ΑΗΤΤΗ-

ΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ, άνοδος της

Γυναικείας ομάδας Βόλεϊ

στην Α΄ κατηγορία ΕΣΠΑ.ΑΑ,

άνοδος της ανδρικής ομάδας

μπάσκετ του ΑΟΚ Σπάτων

στην Α΄κατ. ΕΣΚΑ) στις υπο-

δομές που δημιουργήθηκαν

και δημιουργούνται καθώς και

την πορεία των τμημάτων του

Αθλητικού Οργανισμού.

Στους αγώνες συμμετείχαν

τα τμήματα:

• Πετοσφαίρισης

• Προσχολικής ηλικίας με

μουσικοχορευτικά δρώμενα

• Ποδοσφαίρου με επίδειξη

αγώνα  “σάλλας" 

• Μπάσκετ

• Ρυθμικής Γυμναστικής και

• TAE – KWON-DO.

Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους το μεγαλύτε-

ρο μέρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, οι Πρόεδροι και οι

Διοικήσεις όλων των αθλητι-

κών σωματείων της πόλης.

Με μεγάλες επιτυχίες στον “παρθενικό” του αγώνα ο Ορειβατικός Σύλλογος Σπάτων

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΟΣΑ ΣΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Με αποφάσεις του Υφυπουργού  Γιάννη Ιωαννίδη, δίδονται τα

παρακάτω ποσά ως 1η δόση τακτικής επιχορήγησης του 2008.

11.372.000 ευρώ, στις Αθλητικές Ομοσπονδίες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε σε ευρώ: ΣΕΓΑΣ 1.720.000, ΕΟΚ

1.200.000, ΚΟΕ 1.120.000, ΕΟΠΕ 860.000, ΕΟΑΒ 400.000, ΟΧΕ

560.000, ΕΓΟ 440.000, ΕΙΟ 370.000, Ε.Ο.Ποδηλασίας 360.000,

ΕΟΦΠ 460.000, ΕΑΟΜ ΑμεΑ 370.000 κ.λπ. 

4.357.000e, στα Εθνικά Γυμναστήρια,

Ενδεικτικά: Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο 292.000, ΕΑΚ Λάρι-

σας 300.000, ΕΑΚ Ηρακλείου 220.000, Παμπελοποννησιακό

Εθν. Αθλητικό Κέντρο Πατρών 292.000, Ε.Γ. Μίκρας 220.000,

ΕΑΚ Χανίων 280.000, ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά 840.000, Εθν. Ναυτα-

θλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 400.000, Εθν. Κλειστό Γυμναστή-

ριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» 200.000, Εθνικό Στάδιο

«Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο» 200.000 κ.λπ.

Έναντι της τακτικής επιχορήγησης 2008, επίσης δίδονται: 

4.400.000, στο ΟΑΚΑ, 

1.100.000 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) και 

137.500 στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ).  

Μόνο το Σάββατο οι αγώνες ντρεσάζ

Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή των αγώνων

Υπερπήδησης Εμποδίων στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο, ενώ οι αγώνες του ντρεσάζ

στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων έγιναν μόνο το Σάββατο. Συγκεκριμέ-

να, παρά το χιονόνερο και το δυνατό αέρα, διεξήχθησαν 7 αγωνίσματα την

πρώτη ημέρα, ενώ αναβλήθηκαν τα αγωνίσματα των αρχαρίων ιππέων. Την

Κυριακή δεν έγιναν καθόλου αγώνες σε κανένα από τα δύο αθλήματα. 

Ο καιρός δυσκόλεψε πολύ τις προσπάθειες των ιππέων και των αλόγων, ση-

μειώθηκαν όμως ικανοποιητικά ποσοστά. Η Αναστασία Βερούτη και ο David-

off S σημείωσαν ποσοστό 63,75% στο αγώνισμα Juniors Team κερδίζοντας

την 1η θέση. Καλά ποσοστά σημείωσαν ακόμη η Έλλη Μάρτιν και ο Avangard στο

αγώνισμα Children Team (64,19%) και η Ελένη Μυράτ με τον Lahmar Gravvaenge

στο Inter I (63,33%), που κατέλαβαν αντίστοιχα τις πρώτες θέσεις.

Καιρού επιτρέποντος θα συνεχιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Φεβρουα-

ρίου το αγωνιστικό πρόγραμμα της ιππασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το 2ο

κατά σειρά Περιφερειακό Αγώνα Ανάπτυξης Υπερπήδησης Εμποδίων, που θα φι-

λοξενηθεί αντίστοιχα στην Βόρεια Αττική στον Ιππικό Όμιλο Τατοΐου και στη Νό-

τια Αττική στον Αττικό Όμιλο Ιππασίας.  

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Αγώνες αθλητικής επίδειξης  του Αθλητικού

Οργανισμού του Δήμου Σπάτων

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας ενώ κόβει την πίτα.

Συνεχίζονται με επιτυχία τα ομαδικά εσω-

τερικά πρωταθλήματα ΠΟΦΕΠΑ 2007-08

στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-

Πονγκ).

Αυτή τη χρονιά οι ομάδες είναι χωρισμένες

σε 3 κατηγορίες (Α-Β-Γ) και ο συναγωνι-

σμός μεταξύ των Βετεράνων αλλά και Ανε-

ξάρτητων αθλητών που συμμετέχουν είναι

πολύ υψηλός. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε

στο μέσον περίπου της Α’ φάσης των αγώ-

νων και οι βαθμολογίες κατά κατηγορία

έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Ομάδες: 
ΜΙΛΩΝΑΡΑ 12, ΑΓ. ΒΑΡΒ.ΠΕΡΑΜΑ 11,

ΠΑΝΘΕΟ 10, Δ. ΒΟΥΛΑΣ 8, Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙ-

ΟΥ 7, ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ, 7, Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5, Δ.

ΔΑΦΝΗΣ 4

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Ομάδες: 
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 13, ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑ-

ΚΛ. 10, ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10, ΔΑΦΝΗ 2006

9, ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8, ΘΗΣΕΑΣ 8, Δ.ΒΑ-

ΡΗΣ 6, ΛΕΩΝ 4

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Ομάδες: 
ΣΥ.ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 12, ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΑΜ 7, ΑLPHA BANK 6, Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑ-

ΠΕΖΑ 6, ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΑΜΑΡ. 6, ΑΝΕΞ.

ΑΛΙΜΟΥ 5, ΝΙΚΗ 4, ΕΡΜΗΣ 2

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΦΕΠΑ

Επιτραπέζια Αντισφαίριση



ν ο μ α ρ χ ι α κ ά

Με το θέμα της βιολογικής γεωργίας

και κτηνοτροφίας, και τις επιδοτήσεις

μέσω Ευρώπης ασχολήθηκε η 2η Νο-

μαρχιακή Επιτροπή και το ανέπτυξαν

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ο αντινο-

μάρχης Γρίβας και η διευθύντρια της

Αγροτικής Διεύθυνσης της Νομαρ-

χίας Τζώρτζη.

Ο Νομάρχης εξήγησε ότι το θέμα

έχει να κάνει με το μόνιμο αίτημά μας

της ανάπτυξης και της πρόωρης συ-

νταξιοδότησης των αγροτών και πρέ-

πει να το προβάλλουμε με ένταση

προκειμένου να υλοποιηθεί από το

Υπ. Γεωργίας. 

Τον προβληματισμό τους ανέπτυξαν

πολλοί νομαρχιακοί σύμβουλοι για

τους αγρότες της Αττικής που όλα

αυτά τα χρόνια έχουν εξαιρεθεί από

τις ενισχύσεις μέσω Ευρώπης (Μπα-

λής), για τις βιολογικές καλλιέργειες

που  επιδοτούν μόνο  μεγάλες στρεμ-

ματικές εκτάσεις με αποτέλεσμα να

περνάει ο αγροτικός κλήρος σε λίγα

χέρια (Κοκκινόπουλος), για την τρο-

μακτική μείωση της αγροτικής γης

στην περιοχή και την έλλειψη ενδια-

φέροντος από νέους ανθρώπους να

ασχοληθούν με το επάγγελμα (Στερ-

γίου). Τα κηπευτικά και τα οπωροφό-

ρα εξαιρούνται παντελώς από χρημα-

τοδότηση. Μόνο τις αγελάδες, στο

γάλα αυξήθηκαν οι επιδοτήσεις

(Μπαρούτας). 

Τα βιολογικά είναι πολύ σοβαρό θέμα

και θα έπρεπε να έρθει προς συζήτη-

ση μόνο του. Δεν υπάρχει υποστήρι-

ξη στα βιολογικά προϊόντα. Βάλλο-

νται από παντού. Υπάρχει έλλειψη

θεσμικού πλαισίου. Να ξαναμπεί το

θέμα για να μπορέσουνε να το συζη-

τήσουμε, ήταν τα λόγια που είπε η

Χρ. Φράγκου, η οποία έχει μια ιδιαίτε-

ρη γνώση αφού ασχολείται με βιολο-

γική καλλιέργεια. 

Τα ευεργετήματα υπέρ των νέων

αγροτών να επεκταθούν και στους

αγρότες της Αττικής γιατί υπάρχει

μία πικρία από τους αγρότες της πε-

ριοχής μας, ζήτησε  η Αγγ. Γκιόκα.

Να μη ξεχνάμε ότι οι αγρότες που ει-

σάγουν αγροτικά μηχανήματα πλη-

ρώνουν φόρο, ενώ σε όλη την υπό-

λοιπη Ελλάδα δεν πληρώνουν (Κα-

τσιμίχα). 

Επιδοτείται και με πολύ καλά λεφτά

το ξερίζωμα της αμπέλου, είπε μια

μεγάλη αλήθεια ο Γ. Ξηντάρας.

Σ.Σ.: Και πράγματι υπάρχει ένας προ-

βληματισμός για τις γεωργικές καλ-

λιέργειες στην Ανατ. Αττική, αφού

κάθε μέρα μειώνονται και στη θέση

τους μπαίνει τσιμέντο.  

Εκείνο ίσως που θα έσωζε την περιο-

χή θα ήταν να στρέψουν το ενδιαφέ-

ρον όσων αγροτών απέμειναν στη

βιολογική καλλιέργεια, με μπροστάρη

τη Νομαρχία, που θα την ενισχύσει

ιδιαίτερα.  

Οι δρόμοι του κρασιού χάνονται...

Αννα Μπουζιάνη

Ένα αντίγραφο του φακέλου με

τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο

Σουφλιάς για την οικοδομή του

ζήτησε ο Θ. Μπαλής στα προ ημε-

ρησίας θέματα.

Ο Νομάρχης δήλωσε ότι ο κ. Σου-

φλιάς υπέβαλε μία αίτηση θερα-

πείας για το ακίνητό του από τη

δικηγόρο του στην οποία η υπηρε-

σία απάντησε αρνητικά.

Ετσι ο κ. Σουφλιάς έχει καταθέσει

νέο φάκελο, που θα μελετήσει η

υπηρεσία.

Για την έλλειψη φωτισμού στο

δρόμο Παιανίας – Μαρκοπούλου,

στο ύψος του Κορωπίου στο ση-

μείο που πάει για Μαρκόπουλο,

επανήλθε η Χρ. Φράγκου. Εχει

λάθος διαγράμμιση και σε στέλνει

στο αντίθετο ρεύμα και είναι πάρα

πολύ επικίνδυνο το σημείο.

Η πρόεδρος Μ. Κατσιμίχα απά-

ντησε ότι το έχουμε ξαναπεί. Εχει

μείνει η   διαγράμμιση από όταν

γινόταν  η κατασκευή,  τώρα είναι

λάθος και παρέμεινε.

Σ.Σ. Και τι περιμένουμε; Να θρη-
νήσουμε θύματα για να την φτιά-
ξουμε.
Εχει κάποια ενέργεια η Νομαρχία,
γιατί δεν αναφέρθηκε τουλάχι-
στον.

Μεταφορά υπαλλήλου που εργά-

ζεται ως φύλακας από τη Δημοτι-

κή Επιχείρηση Περιστερίου στη

Νομαρχία, ήταν το θέμα που εξέ-

τασε το νομαρχιακό συμβούλιο,

μετά από αίτημα του υπαλλήλου

και ψηφίστηκε ομόφωνα. Ο λόγος

γιατί είναι πλεονάζον προσωπική

στην εκεί επιχείρηση.

Σ.Σ.: Το δικό μου ερώτημα είναι
πώς προκύπτει το πλεονάζον προ-
σωπικό σε μια Δημοτική Επιχείρη-
ση; Και πώς γίνονται οι προσλή-
ψεις στις δημοτικές επιχειρήσεις;

Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Με πρωτοβουλία του Δήμου Αναβύσσου και σε συνεργασία με την

Κοινότητα Σαρωνίδας, Παλαιάς Φώκαιας και του ΟΚΑΝΑ δημιουρ-

γούν Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην περιοχή, το οποίο θα λειτουργεί

ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση και ζητούν τη συμμετοχή και της Νο-

μαρχίας.

Ο Πλάτων Κοκκινόπουλος εξέφρασε την ενστάσεις του με τη φρά-

ση «ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ που μόνο
τέτοιες δεν είναι» και το καταψήφισε.

Ο Αντ. Γάκης εξέφρασε την απορία του, γιατί δεν έχει ενημερωθεί

αφού αφορά την περιοχή που διαμένει και ξε-

καθάρισε με ερώτηση, αν μιλάμε μόνο για

πρόληψη ή μιλάμε για ανθρώπους που έχουν

αυτό το πρόβλημα; Ξέρουμε καλά ότι όπου

υπάρχει ΟΚΑΝΑ, υπάρχει μια υποβάθμιση

στην περιοχή, είπε. «Είναι ένα πολύ σοβαρό

βήμα και πρέπει να το δούμε έτσι για να μη

μείνουμε μόνο στα εγκαίνια. Το γνωρίζω το

θέμα γιατί ως νέος έχω φίλους που βρίσκο-

νται σ’ αυτή τη δυσάρεστη θέση», τόνισε.

Ο Νομάρχης απάντησε ότι δεν συμμερίζεται

τις απόψεις του όσον αφορά το δεύτερο σκέ-

λος της ερώτησης, και δεν θέλησε να προχωρήσει τη συζήτηση επ’

αυτού γιατί οι κοινωνίες είναι σε όλες τις περιοχές με τα ίδια προ-

βλήματα. Παρ’ όλα αυτά δήλωσε ότι η Ανάβυσος με τη Σαρωνίδα και

τη Φώκαια αυτό που θα κάνουν θα αφορά την πρόληψη, κάτι που γί-

νεται σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας.   και όρισε εκπρόσω-

πο από τη Νομαρχία τον Στ. Παπασταυρόπουλο και αναπληρωτή τον

Α. Γάκη.

Ο Θαν. Μπαλής ζήτησε να μπουν δύο τακτικοί εκπρόσωποι και να εί-

ναι ο δεύτερος ο Γάκης. 

Η Ι. Στεργίου ρώτησε τι μορφή θα έχει η ΜΚΟ «δεν ξέρουμε τι Δι-

οικητικό Συμβούλιο θα έχει και τι ρόλο θα έχουν οι εκπρόσωποι της

Νομαρχίας. Εχουν αδιαφανείς διαδικασίες οι ΜΚΟ». Θα μπορούσε

να είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με συμμετοχή της

Νομαρχίας, τόνισε.

Ο Νομάρχης απάντησε ότι έχει καταστατικό του ΟΚΑΝΑ, μέσα μπο-

ρούν να συμμετέχουν διάφοροι, και φορείς και όργανα και σίγουρα

θα επανέλθει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο προς συζήτηση για να

εγκριθεί το καταστατικό και για να εγκριθεί το πρωτογενές όργανο

δράσης. Είναι μια συνεργασία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας Αυτοδιοίκησης, θα συμφωνήσουμε στην κατ’ αρχήν συμμετοχή

μας και θα έχει ένα τριετές πρόγραμμα δράσης.

Η απόφαση πάρθηκε υπέρ της δημιουργίας του Κέντρου Ψυχικής

Υγείας κατά πλειοψηφία.
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