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παρά cool

της Ηλέκτρας Βενετσάνου

Σελ.3

Βαλαωρίτης, 
ο σύγχρονος

γιάννης κορναράκης
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Το Επιλεκτικό 

“αλτσχάιμερ”

δεν διαγράφει

την Ιστορία

Γρηγόρη Ρώντα
σελ. 8

ο στρατός ΔΕΝ (ανα)γνωρίζει τη
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Καταγγελία του Νομάρχη και
του Νομαρχιακού Συμβουλίου

«…είμαστε η μοναδική Νομαρχία που δεν είχαμε
στρατιωτικό άγημα» στην παρέλαση της 25ης Μαρ-

τίου, γιατί η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ΔΕΝ γνωρίζει ή δεν

αναγνωρίζει τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, όπως

κατήγγειλε ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής μετά τη δοξολογία της Εθνικής

επετείου της 25ης Μαρτίου, στην Παλλήνη, πράγμα που έδωσε την ευκαι-

ρία στο Νομαρχιακό Σύμβουλο Παντελή Ασπραδάκη, να το φέρει προς συ-

ζήτηση στο συμβού-

λιο της περασμένης

Τετάρτης 26/3.

Ρεπορτάζ-Σχόλια: 

Κώστας Βενετσάνος

Σελίδα 20

Εκδρομή στη Μακεδονία

Σελ. 11

Οι κίνδυνοι του Internet

Αυτο-Αξιολόγηση

Υπηρεσιών Ο.Τ.Α.

Διεθνές Συνέδριο

Άνοιξε τις εργασίες του χθές (Παρασκευή 28/3) το

“Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών του Κοινού Πλαι-

σίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στην Αυτοδιοίκηση”,

στο Συνεδριακό χώρο του Divani Apollon Palace,

στο Καβούρι, και θα κλείσει το Σάββατο 29/3 με μια

σειρά ομιλιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ΚΠΑ

στη Ναβάρα (Ισπανία), το ΚΠΑ στη διοίκηση της

πόλης της Βιέννης (Αυστρία), Αναπτυξιακό έργο

για διαχείριση επιχειρήσεων και παραγωγικότητας

(Φινλανδία), Διαδημοτική εφαρμογή του ΚΠΑ - ένα

εργαλείο για τη λειτουργία μιας αυτοδιοίκησης

που καινοτομεί (Ελλάδα). 

Το ΚΠΑ, όπως σημειώνουν οι οργανωτές “αποτε-
λεί ένα νέο κοινό εργαλείο αυτο-αξιολόγησης και
μέτρησης της λειτουργίας των οργανισμών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΚΠΑ έχει ως σκοπούς
του, αφενός να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά κάθε ΟΤΑ που συμμετέχει και αφετέ-
ρου να αποτελέσει ένα εργαλείο βελτίωσης των
επιδόσεων του, στην εξυπηρέτηση του πολίτη”. 

Συνδιοργατωτές του Συνεδρίου είναι οι συνεργα-

ζόμενοι Δήμοι, Βούλας, Αργυρούπολης, Νέας Πε-

ντέλης και Περιστερίου και τελεί υπό την αιγίδα

του Υπουργείου Εσωτερικών Δ.Δ. και Αποκέντρω-

σης.                                       
Συνέχεια στη σελ. 2

Κόλλιας εγκαλεί Κιούση
Για έλλειμα δημοκρατίας κατηγορεί ο αντιδήμαρχος Σεραφείμ

Κόλλιας τον επικεφαλής της μειοψηφιας Δημ. Κιούση. Σελ. 7

“Κόντρες” στο Δ.Σ. Κορωπίου
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“Ωρες εθνικής 

περισυλλογής” Σελ. 9

Σύγχρονη Επιχειρη-
ματικότητα στο 
Μαρκόπουλο Σελ. 9

Αναδασώσεις Σελ. 15

Καλλιτεχνικό Σκάκι
Σελ. 19

Ημέρα φυματίωσης Σελ. 17

Ενας σύνεδρος 
απολογείται... Σελ 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα έχει ξεκινήσει ο Ομιλος

«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», όπως έχουν ξαναγράψει,

σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής

Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ). Τα προγράμματα είναι: Ζω-

γραφική, Φωτογραφία, Α’ Βοήθειες, Ψυχολογία – Κοι-

νωνιολογία, Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

Κιθάρα.

Τα προγράμματα ξεκίνησαν και βρίσκονται σε πλήρη

εξέλιξη με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της

Βούλας, αλλά και άλλων Δήμων της Ανατ. Αττικής.

Οι πολίτες επιμορφώνονται δωρεάν, σε έναν άρτια

εξοπλισμένο χώρο για την κάθε εκπαιδευτική ενότη-

τα.

Ο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», αποτελούν για το

Δήμο Βούλας, σημείο αναφοράς για τον εθελοντισμό

και θα συνεχίσει να αποτελεί Πολιτιστικό αλλά και

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, να παρέχει κοινωνική

βοήθεια και ενίσχυση όπου απαιτείται, να μεριμνά για

την πολιτική προστασία, να προωθεί το αθλητικό ιδε-

ώδες, να πραγματώνει ενέργειες για τη διατήρηση

και τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και

για την πρόοδο του πολιτισμού.

Τα γραφεία του Ομίλου είναι Θάσου 5 Βούλα, Τηλ.

210 9657.957, κιν. 6979364285.

Συνέχεια από τη σελ.1

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολο-

κληρωθούν σήμερα, Σάββατο 29 Μαρ-

τίου. Στο προσεχές φύλλο μας θ’ ανα-

φερθούμε εκτενέστερα. 

Το θέμα της “αυτο-αξιολόγησης” μας

προβλημάτισε και ρωτήσαμε σχετικά

τον Αντιδήμαρχο Βούλας Δημ. Κιού-

κη, στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο

οποίος μας δήλωσε ότι στην παρούσα

φάση η αξιολόγηση και η μέτρηση της

απόδοσης των υπηρεσιών προς τους

πολίτες θα γίνονται από τις ίδιες τις

υπηρεσίες. 

Ο “παπάς” βλογάει τα γένια του

Εύλογα τίθεται το ερώτημα, μετά την

αυτο-κάθαρση των δικαστικών, του ιε-

ρατείου, των δικηγόρων την “αυτο-

ρύθμιση” και “αυτο-λογοκρισία” που

προτείνει με δήλωσή της η Ευρωμε-

σογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευ-

ση στη χθεσινή της συνεδρίαση, και

την αυτο-αξιολόγηση της διοίκησης,

ποιός μένει για να ελεγχθεί από κά-

ποιον τρίτο ελεγκτικό μηχανισμό; Ο

πολίτης, από τον ...τροχονόμο;

Αυτο - Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. 

Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε, πα-

ραμονή της 25ης Μαρτίου, ο Δήμος Βού-

λας.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αγ-

γελος Αποστολάτος επανήλθε προ ημερη-

σίας, στις καταγγελίες για το περιβόητο έρ-

γο πλέον, στο πάρκο της Νηρέως και την

πλατεία Ηρώων

Πολυτεχνείου. 

Για το πάρκο που

έχει ζητήσει τα

στοιχεία της με-

λέτης και δεν

του έχουν δώσει

τίποτα, όπως εί-

πε.

Για το αστρονο-

μικό ποσό που

διατίθεται για

την ανάπλαση του πάρκου, που όπως τη χα-

ρακτήρισε και ο Α.Αποστολάτος, αναφέρε-

ται σε μερικές δάφνες, ζουμπούλια και πο-

λύ τσιμέντο.

Εντυπωσιακή ήταν η σύγκριση που έκανε

με την ανάπλαση που γίνεται στο Πεδίο του

Αρεως στην Αθήνα, έκτασης 230 στρεμμά-

των!, που το κονδύλι ανέρχεται σε

9.000.000 ευρώ (με θέατρα, ποδηλατόδρο-

μος, παρτέρια, χιλιάδες δέντρα, πεζόδρο-

μους κ.ά.). Αντίθετα με το πάρκο της Νηρέ-

ως, που είναι 3.500.000 ευρώ και δεν ξε-

περνάει ούτε τα 10 στρέμματα!

Ζήτησε δε από τον Πρόεδρο τα απομαγνη-

τοφωνημένα πρακτικά, προκειμένου να κα-

ταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Επιτροπή

Ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης της Περιφέ-

ρειας Αττικής, στο Τεχνικό Επιμελητήριο

και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Κι εκείνος δεν απάντησε

Πρόεδρος: Ορίστε κύριε Δήμαρχε.

Δήμαρχος: (απευθυνόμενος προς τον πρό-

εδρο). Δεν έχω να απαντήσω, ρωτάει εσάς!!

Σ.Σ.: Όλα αυτά δηλαδή που είπε ο Αγγελος

Αποστολάτος δεν αφορούν την πολιτική

ηγεσία του Δήμου, αλλά τον πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς διαφεύ-

γει του Δημάρχου η διαδικασία των συνε-

δριάσεων των δημοτικών συμβουλίων, (βά-

σει του Κανονισμού Λειτουργίας), γιατί όλο

το σώμα στον πρόεδρο απευθύνεται, δεν

απευθύνεται σε έκαστον που τον αφορά!!

Ελεγχος από την Περιφέρεια!

Μετά ταύτα, μάθαμε ότι την Παρασκευή

28/3 κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών

θα διενεργούσε έλεγχο στο πάρκο.

Πράγματι είδαμε κάποιους που ήρθαν για

έλεγχο, μόνο που δεν ήταν του Υπουργείου

Οικονομικών αλλά επιτροπή ελέγχου της

διαχειριστικής Αρχής για το Γ ΚΠΣ της Πε-

ριφέρειας Αττικής.

Αναμένουμε την έκθεσή τους, η οποία βε-

βαίως θα πρέπει να συγκριθεί με τη μελέτη,

γιατί το γράφω και το έχω ξαναγράψει, -

εγώ ως δημοτική σύμβουλος τότε, - είδα τη

μελέτη που δεν έχει καμία σχέση με αυτή

που υλοποιείται. Μέχρι χωμάτινα δρομάκια

είχε. Πουθενά δεν έβαζαν τσιμέντο. 

Αννα Μπουζιάνη

Το 11ο θέμα του αναγγελθείσας συνεδρία-

σης του Δ.Σ. Βούλας (τη Δευτέρα  31/3,

8:00μ.μ.) αφορά την «Εγκριση Στρατηγικού

Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος του Δήμου Βούλας 2007-2010».

Εχετε ακούσει τίποτα γι’ αυτό στο Δήμο

Βούλας; Πού είναι οι ανοιχτές συναντήσεις

με τους φορείς και το λαό; 

Δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Δήμου αφορά μόνο τη Δημοτική Αρχή και

τις υπηρεσίες του Δήμου;

Ας το λάβουν υπ’ όψη τους και οι μειοψηφίες

στο Δήμο, που ευτυχώς έχουμε τρεις παρα-

τάξεις, και οι ύπερθεν ελεγκτικές αρχές.

Το πάρκο της Βούλας

ξανά στο Δημ. Συμβούλιο

Απ’ το Αστυνομικό

Δελτίο

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ στις 23/3 ημεδαπός άν-

δρας 34 ετών κατηγορούμενος  για

διακεκριμένη κλοπή στον Ιερό Ναό

Αγίας Παρασκευής Λαυρίου. Συγκε-

κριμένα ο συλληφθείς μαζί με τον συ-

νεργό του, ο οποίος διαφεύγει τη

σύλληψη και αναζητείται, αφαίρεσαν

χρυσά και ασημένια τάματα συνολι-

κής αξίας 10.000€ περίπου. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/3 στη διασταύρωση

της Λεωφ. Μαραθώνος με την οδό

Κυκλάδων, στα Γλυκά Νερά, συ-

γκρούστηκε τουριστικό λεωφορείο

με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλε-

σμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

17χρονου επιβάτη αυτής και τον ελα-

φρύ τραυματισμό του 18χρουνου

οδηγού της, τους οποίους ο ασυνεί-

δητος οδηγός εγκατέλειψε.

ΣΥΝΕΛΛΗΦΘΗΣΑΝ στα Καλύβια δύο

Αλλοδαποί 27 και 28 ετών κατηγο-

ρούμενοι για διακεκριμένες κλοπές.

Η σύλληψή τους έγινε λίγη ώρα μετά

την διάρρηξη και απόπειρα κλοπής σε

μονοκατοικία της περιοχής Αναβύσ-

σου, όπου έγιναν αντιληπτοί από τον

ιδιοκτήτη, που κάλεσε την αστυνο-

μία. 

Οι συλληφθέντες το τελευταίο τρίμη-

νο ενεργούσαν διαρρήξεις οικιών

στις περιοχές Αναβύσσου, Καλυβίων,

και Κερατέας. 

ΣΥΝΕΛΛΗΦΘΗΣΑΝ δύο νεαροί, για

ληστεία σε πεζό στη Βούλα, που

αφού τον ακινητοποίησαν,  του αφαί-

ρεσαν το κινητό του τηλέφωνο!

Ο παθών ενημέρωσε διερχόμενο πε-

ριπολικό και συνεπιβαίνοντας ο ίδιος

αναζήτησαν και συνέλαβαν τους δρά-

στες στην περιοχή της Γλυφάδας. 
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Αφορμή για να ασχοληθώ μ’ αυτό το θέμα,

μου έδωσε ένας πολύ δημοφιλής εικονικός

χώρος στο internet, που χιλιάδες νέοι χρησι-

μοποιούν. Φτιάχνουν το προφίλ τους, επικοι-

νωνούν με φίλους ή και αγνώστους, προσθέ-

τουν φωτογραφίες τους, προσωπικές λεπτο-

μέρειες όπως ονοματεπώνυμο διεύθυνση,

αριθμό κινητού τηλεφώνου, e-mail και ό,τι άλ-

λο επιθυμεί ο καθένας. Ο παγκόσμιος αυτός

ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης (social

networking site) λέγεται facebook.

Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα του

πώς λειτουργεί το facebook.

Στέλνει κάποιος, σ’ ένα φίλο του (χωρίς να

γνωρίζει σε βάθος), μια ηλεκτρονική πρό-

σκληση για να μπει κι εκείνος στην κοινότητα

του facebook. Εκείνος αποδέχεται την πρό-

σκληση και για να γραφτεί του ζητούνται κά-

ποιες πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο,

τηλέφωνο και e-mail, προκειμένου να απο-

κτήσει τον «προσωπικό» του χώρο. Εκεί μπο-

ρεί να ανεβάζει φωτογραφίες του, σκέψεις,

πληροφορίες για εκείνον, να ψηφίσει για άλ-

λους εγγεγραμμένους χρήστες αν είναι συ-

μπαθητικοί, ελκυστικοί, ή αντιπαθητικοί και

γενικά να συναναστρέφεται ψηφιακά με όλο

τον κόσμο. Μια απ’ τις νέες που είχαν ανοίξει

λογαριασμό στο facebook - μετά από επίμο-

νες παρακινήσεις φίλων - είμαι κι εγώ. Και

λέω είχα γιατί διαγράφηκα. 

Όταν λοιπόν μπήκα την πρώτη φορά για να

δω πώς ακριβώς λειτουργεί, βρήκα ήδη δύο

φωτογραφίες μου αναρτημένες σε facebook

φίλων μου, εν αγνοία μου! Προσέξτε, εγώ

δεν είχα ανεβάσει καμία φωτογραφία μου

στον ιστοχώρο!

Οι παγίδες του Facebook

Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό και τι δικαι-

ώματα έχω εγώ πάνω στα προσωπικά μου δε-

δομένα. 

Η ΜΚΟ «Ν.Ε.Ο.Ι.» (Νέοι Ευρωπαίοι Οργανω-

μένοι Ικανοί) στην προσπάθειά τους να ενη-

μερώσουν τους νέους για τους κινδύνους

του διαδικτύου έκαναν μια έρευνα γύρω από

το facebook και τους βασικούς κανόνες

(όρους χρήσης), που όσοι είναι χρήστες του,

έχουν «υπογράψει». Σας παραθέτω τα πιο

σημαντικά σημεία:

1. Οι εφαρμογές δεν εγγυώνται την ασφά-

λεια. Οι χρήστες του facebook που χρησιμο-

ποιούν εφαρμογές που προέρχονται από τρί-

τους, δηλαδή quiz, παιχνίδια κ.α., πρέπει να

γνωρίζουν ότι εάν οι προσωπικές τους πλη-

ροφορίες διαρρεύσουν μέσα από τα πρωτό-

κολλα ασφαλείας του facebook, αυτό ΔΕΝ

φέρει καμία ευθύνη. 

2. Αποποιείστε τα πνευματικά σας δικαιώμα-

τα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν ελέγ-

χουν πλέον τα πνευματικά δικαιώματα του

υλικού, που εναποθέτουν στον ιστοχώρο του

facebook. Για παράδειγμα, εάν φορτώσετε

μια φωτογραφία σας στο facebook πρέπει να

γνωρίζετε ότι με βάση όσα αναγράφονται

στους όρους, το facebook μπορεί να δημι-

ουργήσει αντίγραφά της και να τα πουλήσει

έναντι πληρωμής ή μη, σε τρίτους χωρίς την

άδειά σας ως προωθητική ενέργεια. Εάν κρα-

τάτε κάποια προσωπικά στοιχεία στο

facebook ή προσωπικές σκέψεις, μπορεί να

τις μετατρέψει σε βιβλίο, να δημιουργήσει

αντίγραφα και να τα προωθήσει στην αγορά.

Επακριβώς μέρος του όρου αναγράφει τα

εξής: «Με την ταχυδρόμηση περιεχομένου

από εγγεγραμμένους χρήστες, από οποιαδή-

ποτε περιοχή, οι χρήστες χορηγούν αυτόμα-

τα και επιτρέπουν στην επιχείρηση facebook,

μια αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστέα, με-

ταβιβάσιμη, πλήρως πληρωμένη, παγκόσμια

άδεια, να χρησιμοποιεί, αντιγράψει αποδώσει

δημόσια, επιδείξει δημόσια, …να διανείμει το

περιεχόμενο χρηστών για οποιοδήποτε σκο-

πό σχετικά με τον ιστοχώρο και την προώθη-

σή του…»

3. Η μυστικότητα δεν είναι εγγυημένη. Πριν

δώσετε τα πραγματικά σας στοιχεία από ονο-

ματεπώνυμο, διεύθυνση, ιστορικό, μέχρι και

κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι

το facebook δεν εγγυάται τη μυστικότητά

τους. Συγκεκριμένα δεν είναι αρμόδιο για την

καταστρατήγηση οποιωνδήποτε ρυθμίσεων

απορρήτου ή μέτρων ασφαλείας που εμπε-

ριέχονται στον ιστοχώρο. Αυτό σημαίνει ότι,

εάν ένας hacker κλέψει τα προσωπικά σας

δεδομένα μέσα από το facebook, αυτό δεν

φέρει καμία ευθύνη ούτε μπορεί να κατηγο-

ρηθεί για τα μέτρα ασφαλείας του. 

4. Τέλος είναι τρομερά δύσκολο να διαγρά-

ψεις το προφίλ από το facebook. Ακόμα κι αν

ο λογαριασμός σου απενεργοποιηθεί, οι πλη-

ροφορίες παραμένουν διαθέσιμες στους εξυ-

πηρετητές του facebook επ’ αόριστον.

Η Πρόεδρος της οργάνωσης «Ν.Ε.Ο.Ι.» Άννα

Ευθυμίου, με την ιδιότητα της ως δικηγόρος

τονίζει: Στο Νόμο 2121/1993 για την προστα-

σία των πνευματικών δικαιωμάτων και συγκε-

κριμένα στο άρθρο 1 παρ. 1 ορίζεται ότι: «Οι

πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία

του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματι-

κή ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλει-

στικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα

της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό

δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας

του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθι-

κό δικαίωμα).»

«Ωστόσο, στην περίπτωση του Facebook

πολλοί νέοι τοποθετούν τα προσωπικά τους

δεδομένα καθώς και περιεχόμενα σε αυτό

χωρίς δεύτερη σκέψη για το ηλεκτρονικό

ίχνος που αφήνουν πίσω τους. Με τον τρόπο

όμως αυτό δίνουν τη δυνατότητα στο

Facebook να τα χρησιμοποιήσει με οποιοδή-

ποτε τρόπο αυτό θέλει. Έτσι, παραβιάζονται

ευθέως οι παραπάνω διατάξεις του Ν.

2121/1993”.

Διαβάστε πριν εγγραφείτε!

Επισημαίνει δε, ότι οι χρήστες πρέπει να

μάθουν να διαβάζουν πρώτα τους όρους

εγγραφής στους οποίους συμφωνούν και

να είναι πιο προσεκτικοί με τις πληροφο-

ρίες και το περιεχόμενο που εναποθέτουν

στο Διαδίκτυο, καθόσον είναι άγνωστος ο

τρόπος με τον οποίο αυτό θα διακινηθεί και

θα εκμεταλλευτεί στον κυβερνοχώρο. Για

παράδειγμα, το κόστος για το μέλλον ενός

νέου ατόμου μπορεί να είναι πολύ υψηλό

εάν κάτι ανεπιθύμητο βρεθεί από έναν ερ-

γοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί το Διαδί-

κτυο ως εργαλείο για να εξετάζει τους πι-

θανούς υπαλλήλους του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο το Facebook

προειδοποιεί τους χρήστες του μέσα από

τους Όρους Χρήσης ότι εάν αποκαλύπτουν

προσωπικές πληροφορίες, φωτογραφίες,

video, λίστες αγορών, κινητά τηλέφωνα,

κ.α., όλα αυτά μπορούν να διατεθούν δη-

μόσια. Παρόλα αυτά το facebook είναι ο

“νούμερο ένα” ιστοχώρος κοινωνικής δι-

κτύωσης και είναι σχεδόν επιβεβλημένο να

είσαι μέλος του στις παρέες των νέων. 

“Better to be uncool than unsafe”!
(Καλύτερα να μην είσαι cool παρά να είσαι

ανασφαλής)

Με πολύ μεγάλη συχνότητα λαμβάνουμε

αστυνομικά δελτία από την διεύθυνση ηλε-

κτρονικού εγκλήματος, με υποθέσεις σο-

βαρής, παραβίασης προσωπικών δεδομέ-

νων και συκοφαντίας. 

«Από καταγγελίες που έχει δεχθεί κατά

καιρούς η υπηρεσία μας», υπογραμμίζει ο

Αντ. Παπαντωνίου, προϊστάμενος του

Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

τος Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης,

«προσωπικά στοιχεία ατόμων καθώς και

φωτογραφίες αυτών (αυθεντικές ή παρα-

ποιημένες) έχουν αναρτηθεί σε άλλες

ιστοσελίδες συνοδευόμενα από συκοφα-

ντικά σχόλια ή σχόλια με ερωτικό περιεχό-

μενο. Τα στοιχεία αυτά στην πλειοψηφία

τους, τα είχαν οι ίδιοι δημοσιεύσει σε ιστο-

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (όπως το

facebook) χωρίς να μπορούν να φαντα-

στούν μια τέτοιου είδους χρήση τους από

άλλους κακόβουλους χρήστες του διαδι-

κτύου». Όπως χαρακτηριστικά είπε “better

to be uncool than unsafe”.

Σκεφτείτε ότι ο ιστοχώρος αυτός χρησιμο-

ποιείται ιδιαίτερα από νεαρής ηλικίας άτο-

μα και μάλιστα από την εφηβεία ακόμη,

χωρίς να μπουν στον κόπο (όπως άλλωστε

έκανα και εγώ), να διαβάσουν τα «ψιλά

γράμματα».

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Καλύτερα ασφαλής, παρά cool

Οι κίνδυνοι του Internet

Μέσα στον τεχνολογικό καλπασμό των τελευταίων χρόνων οι υπολογιστές και

πιο συγκεκριμένα το internet έχουν επηρεάσει άμεσα τη ζωή μας, τις περισ-

σότερες φορές θετικά, άλλες όμως αρνητικά. Τραπεζικές συναλλαγές, ηλε-

κτρονικό εμπόριο, εύρεση εργασίας, κοινωνικοποίηση – επικοινωνία είναι μό-

νο λίγες απ’ τις κατηγορίες που έχει διαφοροποιήσει το internet. Στο μεγαλύ-

τερο ποσοστό, αυτές οι διαδικασίες, απλοποιήθηκαν, κάνοντας τη ζωή μας σε

άλλους τομείς πιο εύκολη και σε άλλους πιο πολύπλοκη. 

Αργά ή γρήγορα, λίγο ή πολύ, όλοι μάθαμε να περιηγούμαστε στο διαδίκτυο.

Ξέρουμε όμως πώς να προστατευόμαστε απ’ αυτό;

Η εικονική πραγματικότητα που σου προσφέρει ο ψηφιακός χώρος του

internet κρύβει πολλούς κινδύνους, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη

του διαδικτύου βρίσκονται εκτεθειμένα. 

γίνε τώρα συνδρομητής στην ΕΒΔΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail 

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr
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Ξεκίνάει σήμερα για τέταρτη, κατά σειρά χρονιά, το

όνειρο που έγινε πια θεσμός στην Ανατολική Αττική.

Ενα όνειρο που πραγματοποιήθηκε χάρη στην υπο-

στήριξη των θεατρικών ομάδων, των Δήμων και του

κοινού που το περιμένει και το παρακολουθεί ζεστά.

Οι παραστάσεις του Εαρινού Φεστιβάλ Θεάτρου αυ-

τής της βδομάδας έχουν ως εξής:

Κυριακή 30/03: Δήμος Μαραθώνα, “Καυγάδες στη
Κιότζα” Καρλ.Γκολντόνι

Δευτέρα 31/03: Δήμος Καλυβίων, “Ένα καπέλο γε-
μάτο βροχή” Γκάτσο

Τετάρτη 02/04: Δήμος Γέρακα, “Το φιόρο του Λεβά-
ντε” Ξενόπουλου

Παρασκευή 04/04: Δήμος Παλλήνης, “Περλιμπλίν
και Μπελίσσα” Λόρκα

Σάββατο 05/04: Δήμος Κορωπίου, “Μα έκανε ο Σαίξ-
πηρ κους- κους”; Πρέκα

Οι παραστάσεις ξεκινάνε 8:30 το βράδυ. 

Εαρινό Φεστιβάλ Θεάτρου

στην Ανατολική Αττική

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός,

«ΜορφέςΈκφρασης», θα

πραγματοποιήσει έναν  κύ-

κλο εκπαιδευτικών σεμινα-

ρίων που θα διαρκέσει από

29 Μαρτίου μέχρι 18 Μαϊ-

ου.

Τα σεμινάρια αγγίζουν θέ-

ματα και τεχνικές που αφο-

ρούν τις τέχνες του λόγου,

της κίνησης και της μουσι-

κής. 

Απευθύνονται σε μουσι-

κούς, ηθοποιούς, χορευ-

τές, δασκάλους, νηπιαγω-

γούς και προς κάθε ενδια-

φερόμενο. 

1. Σαββατοκύριακο 5- 6 Απριλίου

(11:00π.μ-4: 00μ.μ)  

Προσεγγίζοντας ένα θεα-

τρικό ρόλο. 

(Θωμάς Κινδύνης)

Πως μπορώ να είμαι σίγου-

ρος ότι έχω καταλάβει σω-

στά τον ήρωά μου;

2. Σάββατο 5 Απριλίου

(5:00  8:00μ.μ):

Εισαγωγή στο μουσικοκινη-

τικό σύστημα Orff. (Θωμάς

Κινδύνης)

Μπορεί η μουσική να γίνει

παιχνίδι;

3.Κυριακή 6 Απριλίου. 

(5:00 – 9:00 μ.μ):

Τεχνική χορού για παιδιά.

(Ευγενία Παπαδάκη &  Άν-

να Σεβαστή Τζίμα)

Πως τα παιδιά μπορούν να

χορέψουν εύκολα και ευ-

χάριστα;

Δηλώστε συμμετοχή::

210 3464002, 210 3464903

morfesekfrasis@gmail.com

Κύκλος σεμιναρίων 

στις ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη - 22940 98500

3 Την Τετάρτη 2/4, 21:15 στο σινε ΑΛΙΚΗ:

«Ο ΘΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ», του Αλαίν Ρεναί, Γαλλία 1978

Με τους: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ροζέ Πιέρ, Νικόλ Γκαρσία, Νέλλυ

Μπορζώ.

3 Πέμπτη 3/4, 21:00 στις Απόπειρες: 

Πειραματική Λέσχη ανάγνωσης για ένα διήγημα: Ο Γιώργος Ρω-

μανός μιλάει για το διήγημά του «Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» και ο

Νικήτας Παρίσης συζητάει με τον συγγραφέα για τη λογοτεχνία

σήμερα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις Πολιτιστικές Απόπειρες: 

Μετά από τις εκλογές στις 16 Μαρτίου, το νέο εφταμελές Δ.Σ.

στις Απόπειρες συγκροτήθηκε σε σώμα και είναι: Πρόεδρος η

Αντ. Τρουλλινού, Αντιπρόεδρος ο Γ. Αλιπράντης, Γραμματέας η

Κατ. Κατράκη, Ταμίας η Έφη Αλεξάνδρου και  τακτικά μέλη η

Μαρ. Νουν, η Έφη Κόλλια και ο Μιλ. Ζέρβας.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου οργανώνει την Πέμπτη

10 Απριλίου στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη,

ένα μουσικό οδοιπορικό προς Το Θείον Πάθος.

Ψάλλει η Δημοτική Χορωδία Ελληνικής Παραδοσιακής

Μουσικής (Βυζαντινής και Δημοτικής) του Δήμου Παια-

νίας. Διδάσκαλος και χοράρχης ο Κων/νος Μάρκος.

Της εκδήλωσης θα προηγηθεί επίκαιρη ομιλία του καθηγη-

τού του Β΄ Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Νικο-

λάου Λαδά.

Η «Θεατρομάθεια» επαναλαμβάνει τη “συνήθη ύποπτη” κίνησή της,

με την κατάθεση της πρωτοποριακής παράστασης του έργου του Τά-

κη Χρυσούλη «Απόψε η έκπληξη», στον Πολυχώρο Άγκυρα (Σόλω-

νος 124 και Εμ. Μπενάκη) 

Το έργο που κινείται μεταξύ ανατρεπτικής κωμωδίας και σάτιρας, όχι

μόνο διατηρεί τα ζωντανά στοιχεία της κλασικής μορφής τους, αλλά

τα προβάλλει σε νέες διαστάσεις, μέσα από μια σύγχρονη δροσερή

ματιά.

Οι ηθοποιοί προσπαθούν να οδηγήσουν ψύχραιμα τα πράγματα στη

συνηθισμένη τους διαδρομή, όμως αυτά ξεφεύγουν.

Η εκτροπή είναι τόσο “δυνατή” που ο θεατής αμφιβάλει μέχρι κι αν

αυτό το θέαμα που βλέπει, είναι τυχαίο ή οργανωμένο. Το τέλος μοι-

ραία οδηγεί στην έκπληξη και το ξάφνιασμα. Για το λόγο αυτό ο θία-

σος παρακαλεί όσοι από το κοινό γνωρίσουν το τέλος του έργου να

μην το ανακοινώσουν. 

Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Τάκη Χρυσούλη.  Παίζουν: Αλί-

κη Κατσαβού, Νατάσσα Κρητικού, Έλενα Ρουμελιώτη, Ζωή Σαντά και

Τζούλη Τσόλκα. Στο πιάνο η Μάρω Χασιώτη.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι και τις 18 Απριλίου.

Κάθε Παρασκευή 9.15 μ.μ. Και κλεισμένες παραστάσεις για συλλό-

γους και μεγάλα γκρουπ 

(Πληροφορίες: 210-9025025).

Είσοδος: 15€, 10€ (φοιτητικό). (Πρώτο ποτό: 5€)  

Ιστοσελίδα http://www.theatromathia.gr/pl_ekplixi.html 

“Απόψε η έκπληξη”

Το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β’ θμιας Εκπαίδευσης

Ανατ. Αττικής διοργανώνει και το Κολλέγιο Αθηνών συ-

ντονίζει, παράσταση με θέμα την ξενιτιά.

Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών, το Γυμνάσιο του

Κολλεγίου Ψυχικού, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα,

το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Παλλήνης και

το Γυμνάσιο Λευκάρων Κύπρου, θα σας “ταξιδέψουν
στους δρόμους της ξενιτιάς”.
Ένα μουσικοχορευτικό σύνολο, στους δρόμους της παρά-

δοσης. (Ρεμπέτικο σύνολο, παραδοσιακή ορχήστρα, μου-

σική και παραδοσιακοί χοροί)

Έκπληξη η ταινία μικρού μήκους “Ο Ξενιτεμένος”, Α’ βρα-

βείο διαγωνισμού “Πάμε Ευρώπη”.

“Ταξιδεύοντας στους δρόμους της ξενιτιάς”

Μνήμη, ιστορία, πολιτισμός
Τετάρτη 2 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα

(Πλουτάρχου & Αριστείδου), Τηλ. επικοινωνίας: 2106604637

Ταξιδεύοντας 
στους δρόμους της ξενιτιάς

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Μια ενδιαφέρουσα συναυλία οργανώνει το Πολιτιστικό

Κέντρο Δήμου Κερατέας την Κυριακή 30 Μαρτίου, 7 μ.μ.

στην αίθουσά του με ελεύθερη είσοδο. Είναι μια μουσική

περιπλάνηση με επιλογές από τον παγκόσμιο κινηματο-

γράφο, ρυθμούς και μελωδίες από τα Βαλκάνια, έντεχνο

ελληνικό ρεπερτόριο και άλλα. 
Θα παίξουν οι μουσικοί Βασίλης Ραψανιώτης (βιολί), Αλέξανδρος

Ραψανιώτης (ηλεκτρική κιθάρα – μπάσο), Θωμάς Ραψανιώτης

(ηλεκτρική κιθάρα – ενορχήστρωση), Νίκος Παπαναστασίου

(ακορντεόν), Στράτος Σιδερέας (ντραμς), Χρήστος Παυλής (ηλε-

κτρική κιθάρα) και Ανδρέας Μερτζέλος (πιάνο).

Εθελοντική δράση με το 

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Την Κυριακή 6 Απριλίου, Η ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

προκειμένου να απομακρυνθούν τα ξερά κλαδιά από τον χώρο

του μεταλλουργικού εργαστηρίου, γνωστού ως «Ασκληπιακόν»

στην Σούριζα. Πληροφορίες Νίκος Βαφειάδης Ειδικός συνεργά-

της  του ΕΚΤ&Π Τηλ. 6973717516
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Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1962

από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου (ΔΙΘ).  Γιορτάζεται κάθε χρόνο

στις 27 Μαρτίου όπου οι παραστάσεις για εκείνη την ημέρα είναι δω-

ρεάν, από την παγκόσμια θεατρική κοινότητα. Το Εκτελεστικό Συμ-

βούλιο του ΔΙΘ επιλέγει κάθε φορά μία διεθνώς αναγνωρισμένη προ-

σωπικότητα του θεάτρου από μία χώρα-μέλος για να γράψει το μή-

νυμα το οποίο διαβάζεται σε όλα τα θέατρα και μεταδίδεται από τα

ΜΜΕ σε όλον τον κόσμο. Κατά καιρούς μήνυμα για την Παγκόσμια

Ημέρα Θεάτρου έχουν γράψει οι: Ζαν Κοκτώ, Άρθουρ Μίλλερ, Λώ-

ρενς Ολίβιε, Ζαν Λουί Μπαρώ, Πήτερ Μπρουκ, Πάμπλο Νερούδα, Ευ-

γένιος Ιονέσκο, Λουκίνο Βισκόντι, Μάρτιν Έσλιν, Ιάκωβος Καμπανέλ-

λης, Αριάν Μνουσκίν κ.ά.

Φέτος το μήνυμα έγραψε o Καναδός Robert Lepage.
Πολύπλευρος και ικανός σε κάθε μορφή της θεατρικής τέχνης, ο
Robert Lepage είναι εξίσου ταλαντούχος
ως σκηνοθέτης, σκηνογράφος, θεατρικός
συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης του
κινηματογράφου. Προσεγγίζει δημιουργικά
και αυθεντικά το θέατρο, στοιχείο που του
χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και κλόνισε
τα παραδοσιακά σύμβολα της κλασικής
σκηνοθεσίας, ειδικά με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών που εφαρμόζει στο θέατρό
του. Η σύγχρονη ιστορία είναι η πηγή
έμπνευσής του, ενώ η μοντέρνα και πρωτότυπη δουλειά του ξεπερ-
νά κάθε όριο.

Παραθέτουμε λοιπόν ολόκληρο το μήνυμα που είθισται να διαβάζε-
ται σε κάθε θέατρο πριν από την παράσταση της 27ης Μαρτίου.

“Υπάρχουν πολλές υποθέσεις σχετικά με την καταγωγή του θεάτρου
αλλά η πιο ενδιαφέρουσα αφορά σε ένα μύθο:

Ένα βράδυ, στις απαρχές του χρόνου, μια παρέα ανδρών συγκε-
ντρώθηκαν σε μια σπηλιά για να ζεσταθούν γύρω από τη φωτιά και
να διηγηθούν ιστορίες. Ξαφνικά, ένας από αυτούς σκέφτηκε να ση-
κωθεί όρθιος και να χρησιμοποιήσει την σκιά του για να δώσει εικό-
να στην ιστορία του. Χρησιμοποιώντας το φως από τις φλόγες έκα-
νε να εμφανιστούν πάνω στους τοίχους της σπηλιάς χαρακτήρες με-
γαλύτεροι απ’ το πραγματικό. Κατάπληκτοι οι υπόλοιποι της παρέας
αναγνώρισαν με την σειρά τους το δυνατό και τον αδύνατο, τον κα-
τακτητή και τον κατακτημένο, το Θεό και το θνητό.
Στις μέρες μας, το φως των προβολέων αντικατέστησε την αρχική
φωτιά και ο μηχανικός εξοπλισμός της σκηνής τους τοίχους της σπη-
λιάς. Και με όλο το σεβασμό προς κάποιους συντηρητικούς, αυτός ο
μύθος μάς υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία βρίσκεται στο ξεκίνημα του
θεάτρου και ότι δεν πρέπει να θεωρείται ως απειλή αλλά ως συνδε-
τικό στοιχείο.

Η επιβίωση της τέχνης του θεάτρου εξαρτάται από την ικανότητά
του να ξαναεφευρίσκει τον εαυτό του αγκαλιάζοντας νέα εργαλεία
και νέες γλώσσες. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε το θέατρο να εξα-
κολουθεί να είναι μάρτυρας των μεγάλων θεμάτων της εποχής του
και να προωθεί την κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, χωρίς
πρώτα από όλα να διαθέτει το ίδιο ένα πνεύμα ανοιχτό; Πώς θα μπο-
ρούσε να υπερηφανεύεται ότι προσφέρει λύσεις στα προβλήματα
της μισαλλοδοξίας, του αποκλεισμού και του ρατσισμού, αν στην
πράξη αντιστεκόταν στη σύνθεση και στην ενσωμάτωση;
Προκειμένου να εκπροσωπήσει τον κόσμο σε όλη του την πολυπλο-
κότητα, ο καλλιτέχνης πρέπει να παράγει νέες φόρμες και ιδέες, και
να εμπιστευτεί την ευφυΐα του θεατή, ο οποίος είναι σε θέση να δια-
κρίνει το σχήμα της ανθρωπότητας μέσα από αυτό το αέναο παιχνί-
δι φωτός και σκιάς.
Είναι γεγονός ότι παίζοντας πολύ με την φωτιά, διατρέχουμε τον
κίνδυνο να καούμε. Και μπορεί να καούμε, θα έχουμε όμως ταυτό-
χρονα κερδίσει την ευκαιρία της έκπληξης και της διαφώτισης”.

Robert Lepage
Κεμπέκ, 17 Φεβρουαρίου 2008

Μετάφραση για το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου:

Βίκυ Μαντέλη & Νεόφυτος Παναγιώτου

Παναθηναϊκή
Γλυφάδας-Βούλας
Εκδήλωση 2 Απριλίου

H Πανελλαδική Oργάνω-

ση Γυναικών ΠαναθηναΪ-

κή Παράρτημα Γλυφάδας

- Βούλας σας προσκαλεί

σε απογευματινή εκδή-

λωση  την Tετάρτη 2

Aπριλίου, ώρα 7μ.μ. στο

Golf Γλυφάδας, με επί-

δειξη μόδας του Atelier

Mαρίας Kαλογήρου

(Alice) και μουσικοχορευ-

τικό πρόγραμμα.

Tα έσοδα της εκδήλωσης

θα διατεθούν για στέγα-

ση γονιών καρκινοπαθών

παιδιών.

Προσκλήσεις Μαίρη Δα-

μηλάκου 210 9622753

Την Τρίτη 1η Απριλίου θα πραγματοποιηθεί

συναυλία με ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέ-

ρον στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού

Κολλεγίου Ελλάδος.

Πρόκειται για ένα μουσικό πρόγραμμα με

τίτλο «Από τον Gershwin στον Θεοδωρά-
κη: Μουσικές Γέφυρες Ελλάδας και Δύ-
σης», το οποίο συνδέει  έργα Αμερικανών

και Ελλήνων συνθετών που άφησαν τα

ίχνη τους σε μια διαδρομή δυο σχεδόν αι-

ώνων. Το μουσικό ψηφιδωτό ανιχνεύει και

αποκαλύπτει μουσικές συγγένειες αντιπα-

ραθέτοντας ακούσματα μέσα από ένα ευρύ

στυλιστικό φάσμα και φέρνει σε «μουσική

συνομιλία» συνθέτες όπως Gershwin,

Barber, Gottschalk, MacDowell, Joplin, Villa-

Lobos, Rodgers, The Beatles, Bob Dylan,

Μάνο Χατζιδάκι, Σταμάτη Κραουνάκη και

Μίκη Θεοδωράκη. Ιδιαίτερη βαρύτητα απο-

δίδεται σε αυτή την πλευρά του έργου του

Θεοδωράκη που εμπνεύστηκε από τη δυτι-

κή μουσική και που έλαμψε στη Δύση.

Στο μουσικό αυτό ταξίδι ενώνουν τις δυνά-

μεις τους η διακεκριμένη πιανίστα Τατιάνα

Παπαγεωργίου, γνωστή για τις συνεργα-

σίες της με το Μίκη Θεοδωράκη και ο κα-

ταξιωμένος τραγουδιστής Νίκος Κουρου-

πάκης, που ερμηνεύει πιστά και ευέλικτα

το ευρύ στυλιστικό φάσμα της συναυλίας. 
Γενική είσοδος: 10€ - Ώρα έναρξης: 8.30μμ

Πληροφορίες: 210 6009800 (εσωτ. 1316) 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Γραβιάς 6-8, Αγία Παρασκευή.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
μουσικές γέφυρες Ελλάδας και Δύσης

Από τον GERSHWIN ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Παγκόσμια

Ημέρα Θεάτρου

Άνοιξε η έκθεση του Δημή-

τρη Μανίνη και των μαθη-

τών του με τίτλο “Θάνατος

με τρικυμία” εμπνευσμένο

από το ομώνυμο βιβλίο του,

στο Θέατρο Περίακτοι στο

Μαρκόπουλο. (τηλ. 22990

40803)

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι

τις 13 Απριλίου. Περισσότε-

ρα στο www.periaktoi.gr

Έκθεση 

ζωγραφικής

του Δ. Μανίνη

Το Free Time Quartet και η

Λουκία Παλαιολόγου πα-

ρουσιάζουν το Σάββατο

29/3 στις 21:15, ένα αφιέ-

ρωμα στους κορυφαίους

δημιουργούς της βραζιλιά-

νικης και κινηματογραφικής

μουσικής.  Είσοδος: 12€

Αφιέρωμα στην

Βραζιλιάνικη 

& κινημ/κή

μουσική

ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Αίθουσα Τέχνης ΜΕΤΟΠΗ

31 Μαρτίου – 21 Απριλίου 2008

Τη νέα δουλειά της με τίτλο Σιωπηλή Παρουσία παρου-

σιάζει η γνωστή γλύπτρια Κατερίνα Δελλαπόρτα στη

ατομική της έκθεση Γλυπτικής στην αίθουσα Τέχνης Με-

τόπη (Ερεχθείου και Καλλισπέρη 27, Ακρόπολη, τηλ. 210

9227248). 

Η έκθεση εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 31 Μαρτίου και ώρα

8 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 21 Απριλίου με ώρες λει-

τουργίας 6-9 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και 11 π.μ.-

1 μ.μ. (Σάββατο).

Η Κατερίνα Δελλαπόρτα χρησιμοποιεί ως υλικό των γλυπτών

της τον ορείχαλκο και παρουσιάζει μορφές γυναικείες και αν-

δρικές μοναχικές ή ως ζευγάρια με τη σιωπηλή παρουσία ενός

πουλιού. Σύμφωνα με την Δρ. Όλγα Μεντζαφου-Πολύζου Επι-

μελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης  “Η Κατερίνα Δελλαπόρτα με

τις στητές γαλήνιες μορφές της, τις στερημένες από κάθε

φλυαρία και απογυμνωμένες από άχρηστες λεπτομέρειες, πα-

ρουσιάζει ένα έργο μεστό όπου ο καθένας από μας μπορεί να

ζητήσει και να βρει τον προσωπικό του μύθο, τη δική του βιωμέ-

νη εμπειρία”.

Έκθεση 
Γλυπτικής

“Το τραγούδι της Οχρίδας”

Ο Γιάννης Μποζίκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο

“Το τραγούδι της Οχρίδας”, την Τετάρτη 9 Απριλί-

ου στις 7μ.μ. στο βιβλιοπωλείο (Γραφόραμα).
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Δεν  είχα  ποτέ ιδιαίτερα ασχολη-

θεί με το έργο του  ποιητή Βαλαω-

ρίτη. Βέβαια,   αυτά που   έχει αφή-

σει η μνήμη  από τη σχολική μου

θητεία,  έρχονται πάντα στο μυαλό

μου. Κάτι σαν το  «Τι μας θωρρείς
ακίνητος» ή «Τ’ Άλογο, τ’ άλογο,
Ομέρ Βρυώνη».
Η δίτομη συλλογή των Απάντων

του Βαλαωρίτη, δώρο αμοιβή κάποι-

ας επαγγελματικής μου εργασίας,

στολίζει τα ράφια της βιβλιοθήκης

μου εδώ κα 20 χρόνια περίπου. Μα,

περισσότερο από ένα   πρόχειρο

γύρισμα  ανίχνευσης,  δεν έτυχε

ποτέ να σκύψω στο πολύτιμο υλικό.

Τον τραγικό  όμως “Φωτεινό”, τον

γνώριζα και τα μηνύματα του,  τώρα

που η ροή των γεγονότων ιστορι-

κής λήθης αλλά και κοινωνικής

απαξίωσης έρχονται στο προσκήνιο

της καθημερινότητας,  τα έφερα

αρωγό μιάς κάποιας αποκατάστα-

σης του δικαίου.

Είναι περίεργο πως οι πραγματικοί

πνευματικοί άνθρωποι, όταν γί-

νουν φευγάτοι και απομείνουν

λείψανα, στο χώμα και στη μνήμη,

αφήνουν πίσω τους σαν παρουσία

το έργο τους. Αυτή τώρα,  ζωντα-

νή  συμμετέχει και  βοηθά στα μελ-

λούμενα για την ορθοπόδησή

τους.

Ο  Αριστοτέλης Βαλαωρίτης,  με

τις πατρογονικές του ρίζες από

την Ήπειρο γεννήθηκε στη Λευκά-

δα το 1824. Εγκύκλια μαθήματα

στη  Λευκάδα -Κέρκυρα και Νομική

στην Ευρώπη με διδακτορικό Δι-

καίου (Γενεύη, Παρίσι, Πίζα), του

έδωσαν ένα πνεύμα ανήσυχο και

δραστήρια επαναστατικό της επο-

χής του και  γεμάτο με τις αρχές

του αρχαιοελληνικού και ευρωπαϊ-

κού διαφωτισμόυ, προσαρμοσμέ-

νες όμως στην Ελληνική παράδο-

ση και την αγάπη για την Πατρίδα.

Τη Νομική δεν την άσκησε ποτέ.

Διακόνευε όμως την ποίηση, που

κατά κύριο λόγο,  ενεργά ενέταξε

στην υπηρεσία του Ελληνικού ιδε-

ώδους.

Καρπός των ποιητών  της Επτανη-

σιακής σχολής,  πρωτοστατεί  από

τη θέση του Βουλευτή  στην Ενω-

ση της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Ακτιβιστής πολέμιος των Βαυαρών

και των Αγγλων  και κάθε ξενό-

φερτου δυνάστη,  και όχι μόνο με

τη γραφή του. Ακόμα  στα 15/σύλ-

λαβα πατριωτικά του έπη, μένει

μακριά από προσωπικές του εξο-

μολογήσεις καίτοι παλεύει με τον

προσωπικό του πόνο που του δίνει

ο θάνατος και της τρίτης κατά σει-

ράν ανήλικης κόρης του. 

Τιμάται, όταν ο πρύτανης του Πα-

νεπιστημίου τον καλεί να συνθέσει

ποίημα για τον  μάρτυρα του Γέ-

νους, πατριάρχη  Γρηγόριο τον Ε΄,

το οποίο και απαγγέλει στα απο-

καλυπτήρια του ανδριάντος.   Στη

συνείδηση του ελληνικού λαού

καθιερώνεται  τελικά σαν Εθνικός

ποιητής, και  η πράξη επικροτείται

από τον πνευματικό κόσμο.

Οι φιλόσοφοι   λένε  πως “το Σύ-

μπαν είναι σιωπηλό”. Το σύμπαν

όμως του Βαλαωρίτη,  είναι εκείνο

το ελληνικό, που δεν γνώρισε πο-

τέ την  σιωπή. Είναι μια κραυγή.

Μια κραυγή μέσα από την αντάρα

της μάχης. Μια κραυγή μέσα και

από τα βιώματα του κοινωνικού

μας αγώνα.

Γράφει για τον “Αθανάσιο Διάκο”

την αγέρωχη  πρότυπη μορφή του

Έθνους, γράφει για την “κυρά

Φροσύνη”, συμπάσχει με τον

“Αστραπόγιαννο”. Εμπνέεται από

μια παλιότερη ιστορία της Λευκά-

δας και γράφει τον  “Φωτεινό”.

Εδώ ο ποιητής με την στέρηση της

ελευθερίας που μεταφορικά δεν

είναι μόνο  δείγμα του ξενόφερ-

του και απρόσκλητου δυνάστη αλ-

λά και του παντός δυνάστη, πολι-

τικού  και  οικονομικού καταπατη-

τή παντός δικαίου και πάσης ελευ-

θερίας σε διαχρονική εμφάνιση και

παρουσία.  Στο ποιητικό έργο,   ο

Φράγκος κατακτητής με τη  μορφή

του φεουδάρχη      ‘‘Γρατσιάνου

Τζώρτζη’’, έρχεται αντιμέτωπος

με τον ‘‘Φωτεινό’’, όταν ο τελευ-

ταίος δεν διστάζει να διώξει και

χτυπήσει τα κυνηγετικά σκυλια

του “αφέντη δυνάστη”, που κατα-

στρέφουν τα σπαρτά του.  Ο Φω-

τεινός, παλιός παροπλισμένος

οπλαρχηγός που τρέφει την υπε-

ρηφάνεια της φυλής του· τώρα

“π’ αρνήθηκε την κλεφτουργιά,/ τα
φλογερά όνειρά της / κι έγινε ζευ-
γολάτης”. Μα δεν ανέχεται τους

εξευτελισμούς. Και οι Φράγκοι τον

συλλαμβάνουν για να τον τιμωρή-

σουν. Ο περήφανος εβδομηντά-

ρης,  τους περιμένει. 

“Ο Τζώρτζης ο Γρατσιάνος/ αφέ-
ντης σου παντοτινός τύραγνος,
άρχοντάς σου. / …… τα ζωντανά
σου, τα παιδιά, το αίμα σου, η τιμή
σου,/όλα δικά μου, μάθε το/…..” 
Και ο Φωτεινός αντιτείνει: “- πρό-
σεχε-”. Αν εξεράθη το κλαρί, πά-
ντα χλωρή είναι η ρίζα/ και αυτό το
βώδι  το μανό1, π΄ όσο βαθειά ρου-
χνίζει2/ τόσο εύκολα μυγιάζεται3 κι
ανεμοστροβιλίζει / και που το κρά-
ζουνε Λαό. Θα σπάσει το  καρίκι4/,
και θα προβάλει με φτερά μια μέρα
το σκουλήκι./Τότε πουλί το σερπε-
τό5, ποιος ξέρει που θα φτάσει! 
Και πιο κάτω: «εγώ φτωχός  ο μυ-
λωνάς, που ζω σ΄αιώνια ζάλη/ και
παίρνω κέρδος πληρωμή, προσφά-
γι την πασπάλη,6/ που δεν ορίζω
το παιδί, που πάντα ζω με τρό-
μο/και που δεν βρίσκω εδώ στη γη
για να με κρίνει νόμο· αυτός. Αυ-
τός είναι ο Λαός…/Μη ρίξεις άλλο
φόρτωμα, στην έρμη του την πλά-
τη».  
Ο Φωτεινός στη προσταγή να γο-

νατίσει,... αρνείται, “Καλλίτερα το
βρόχο παρά γόνατα στη γή”.
Και ο άρχοντας εξανίσταται. Θέλει

να του σπάσει τα δάχτυλα:  

“Και για την τόλμη πώλαβαν
τα πέντε δάχτυλα σου,/να σφε-
ντωνίσουν κατ΄έμάς, εκεί στο χε-

ρουλάτη7/να συντριφτούν με το
σφυρί… Σ΄αρέσει ζευγολάτη;” 
Στον Φωτεινό ο Βαλαωρίτης  τονί-

ζει τις ιδέες της Ελευθερίας και

της κοινωνικής ανισότητας μαζί

και  αδικίας.  Και κάθε ταύτιση με

σημερινές εποχές είναι συμπτω-

ματική!

Στον ρυθμικό  και ιδιαίτερα τονι-

σμένο δεκαπεντασύλλαβο συνδέ-

ει το παρελθόν του αγωνιστή

οπλαρχηγού, ενσαρκώνει τον  κα-

ταπιεσμένο και εσαεί καταπιεζό-

μενο  απλό λαό,  -διάβαζε: το

πραγματικό στήριγμα της κοινω-

νίας. Με την ποιητική του δημιουρ-

γία χαράζει  και υποδεικνύει τον

δύσκολο δρόμο  της αξιοπρέπειας.

Και το ένα  τοπικό γεγονός  θερι-

εύει  και αναδεικνύεται σε παγκό-

σμιο σύμβολο.

Ο Βαλαωρίτης πέθανε το 1879, σε

ηλικία 55 ετών, χωρίς να έχει προ-

λάβει να ολοκληρώσει  τον “Φωτει-

νό” του. Μάλιστα και ο τίτλος “Φω-

τεινός” δόθηκε στο έργο αυθαίρετα

από τους μεταγενεστέρους.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––

Βοηθήματα  που χρησιμοποίησα:

1) Α. Καραντώνης: “Πρόλογος στα Άπαντα

του Βαλαωρίτη”  Εκδ. Μέρμηγκα 1974.

2) Κ. Παλαμάς: Κριτική Παρουσίαση στα Άπα-

ντα του Βαλαωρίτη, Εκδ. Μέρμηγκα 1974.

3) Πάπυρος, Λαρούς, Βριτάνικα, “Εγκυκλο-

παίδεια”.

4) Η. Ν.Αποστολίδη, “Ανθολογία” Εστία 1940

1. μανό: = τεμπέλικο, 

2. ρουχνίζει = ρουθουνίζει, 

3. μυγιάζεται = ερεθίζεται και από μια

μύγα ακόμη, 

4. καρίκι = εξωτερικό περίβλημα μεταξο-

σκώληκα

5. σερπετό = ερπετό,

6. πασπάλι = αλευρόσκονι στο άλεσμα

7. χερουλάτης=χερούλι αρότρου.

Βαλαωρίτης, ο σύγχρονος

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Σε ένα συνέδριο έξι και πλέον χιλιάδων

ανθρώπων, θα ήμουν αστείος και αφελής

αν είχα την απαίτηση να μιλήσω και να

ΑΚΟΥΣΤΩ. Και υπογραμμίζω το ακουστώ,

γιατί δεν ήταν λίγοι αυτοί που μίλησαν

(στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρό-

ντα) και πέρασαν απαρατήρητοι, ακόμα και

αν έλεγαν λόγια σοφά.

Εκανα και εγώ παρεμβατικές ολιγόλεπτες

ομιλίες σε ειδικές συνεδριάσεις, όπου

γνώριζα τα θέματα και όπου μπορούσα να

προσφέρω προς όφελος του λαού και του

Κινήματος. 

Παρατήρησα προσεκτικά όσο μου έδιναν

τη δυνατότητα οι γνωριμίες μου, αλλά και

ερμηνεύοντας τις συζητήσεις σε διπλανά

πηγαδάκια, έλειπε από το συνέδριο ο μι-

κρομεσαίος επαγγελματίας. Κάτι πολύ σο-

βαρό κατά τη γνώμη μου και αυτό γιατί: το

10% του λαού που συνήθως μετακινείται

και ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις είναι οι

μικρομεσαίοι, διότι βάζουν πρώτα την επι-

βίωση της δουλειάς τους, απόλυτα δικαιο-

λογημένη και μετά την ιδεολογία τους.

Να λοιπόν μια ευκαιρία που χάθηκε στο

Συνέδριο. Ένα συνέδριο ενωτικό κατά γε-

νική ομολογία, αλλά μόνο στην κορυφή

της πυραμίδας. Ένα Συνέδριο που άφησε

ξανά αδιάφορη τη βάση, γιατί έλειπε η κί-

νηση που θα προκαλούσε ΣΟΚ και ΔΕΟΣ.

Εάν την ώρα που ανέβηκε στην εξέδρα ο

πρόεδρος, ο Βενιζέλος και ο Σκανδαλίδης,

- αν έβαζαν οι τρεις τους μαζί το Δημήτρη

Τσοβόλα και έλεγαν ο αυριανός γραμματέ-

ας του ΠΑΣΟΚ, θα γινόταν πανικός.

Τα ΜΜΕ και όλοι οι σχολιαστές θα προ-

σπαθούσαν για πολύ καιρό να ερμηνεύ-

σουν την κίνηση και ο ΛΑΟΣ, η βάση του

κινήματος, θα ήταν σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ

εγκατέλειψε την πολιτική της οκταετίας

Σημίτη και επέστρεψε στην φιλολαϊκή πο-

λιτική του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Πα-

πανδρέου.

Θα προξενούσε σύγχυση τόσο στη Νέα

Δημοκρατία  όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα

ήταν χτύπημα και στο ΛΑΟΣ και στο ΚΚΕ

γιατί και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ που αιμορ-

ραγούσε από τον Καρατζαφέρη και την

Κανέλη θα ήταν παρόν.

Θα με ρωτήσεις σύντροφε, θα δεχόταν ο

Τσοβόλας; Σου λέω “ναι” αρκεί να ήταν σί-

γουρος ότι δεν θα κοροϊδέψει το λαό.

Στο λέω με βεβαιότητα γιατί τον γνωρίζω

πολύ καλά. Οχι, όχι δεν είναι φίλος μου,

δεν συζητήσαμε ποτέ, τον γνωρίζω από

τους αγώνες του αλλά και από τον εαυτό

μου γιατί έχουμε και οι δύο εμβολιαστεί

από τον παιδική μας ηλικία με το εμβόλιο

της φτώχιας και το εμβόλιο του ΗΠΕΙΡΩ-

ΤΗ.

Βασίλης Σιαμέτης

Ενας σύνεδρος 

απολογείται...

Σεμινάριο 

εθελοντικής

πυρασφάλειας

στο 

Δήμο Βάρης

Την Τετάρτη  2 Απριλίου στις 6

μ.μ ο Δήμος Βάρης σε συνερ-

γασία με το Πυροσβεστικό Σώ-

μα, διοργανώνει σεμινάριο για

τους Εθελοντές Δασοπροστα-

σίας-Πυρασφάλειας του Δή-

μου, στο Αμφιθέατρο του δημο-

τικού Σχολείου Βάρης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΚΟΡΩΠΙ
ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ KOΡΩΠΙΟΥ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΛΛΙΑ

«Θα ήθελα να ενημερώ-

σω τους δημότες του Κο-

ρωπίου για ένα σοβαρό

πολιτικό και ηθικό ζήτη-

μα το οποίο αναγκάστη-

κα να θέσω σε εκτός

ημερησίας διάταξης  την

Παρασκευή 14 Μαρτίου

που αφορά μια σημαντι-

κή απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και κυ-

ρίως την στάση του επι-

κεφαλής της αντιπολί-

τευσης και πολιτικού Μηχανικού κ. Κιούση. Αφορούσε το

θέμα της απόφασης  για την αναστολή των οικοδομικών

αδειών προκειμένου να προστατέψουμε τους κοινόχρη-

στους χώρους και να εφαρμόσουμε το Πολεοδομικό σχέ-

διο. 

Θα ήθελα να γνωστοποιήσω και στο λαό του Κορωπίου

ότι η απόφαση του ΔΣ δεν προωθήθηκε εγκαίρως για

έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι από

τις περιπτώσεις που η διοικητική διεκπεραίωση αργεί ή

επιεικώς αδρανεί. Ευθύνη σαφώς υπάρχει και διοικητική

και πολιτική από μέρους τόσο της υπηρεσίας όσο και δική

μου, για τη διασφάλιση της απόφασης. Αυτό θέλω να γίνει

ξεκάθαρο. Φυσικά όλα πλέον προωθήθηκαν για έγκριση

και δεν υφίσταται καμία παρατυπία. Το σημαντικό είναι

ότι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την σεβάστη-

καν όλοι. Ο μόνος που δεν την σεβάστηκε ήταν ο  κ. Κι-

ούσης. Εξέδωσε άδεια προς όφελος ιδιώτη! Τα ερωτήμα-

τα είναι πολλά. Η απογοήτευση μεγάλη. O κ. Κιούσης

αφού είχε διαπιστώσει αργοπορία στην διασφάλιση της

απόφασης γιατί δεν το επισήμανε εγκαίρως; Ο ρόλος της

αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο καταγγελτικός ή να περι-

μένει στη γωνία για να εκμεταλλευτεί δυσλειτουργίες.

Βοηθάει στην επισήμανση αυτών των δυσλειτουργιών,

στο βαθμό φυσικά που βλέπει ότι δεν κρύβεται κάποια

σκόπιμη ενέργεια εναντίον του δημοτικού συμφέροντος.

Και τολμάω να πω : Ας το φέρνανε επίσημα σε Δημοτικό

Συμβούλιο και ας καρπωνόντουσαν  πολιτικά οφέλη από

την παράλειψη αυτή. Αντιθέτως  η στάση του κ. Κιούση

ως  δημοτικού συμβούλου και Μηχανικού απέναντι σε

αποφάσεις του ΔΣ είναι επιεικώς πολιτικά υπονομευτι-

κές. Τα ερωτήματα είναι απλά : 

Γιατί ενήργησε στην υπονόμευση της απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου; Δεν γνωρίζει ότι ο σεβα-

σμός στην πλειοψηφία και ο σεβασμός των  απο-

φάσεων του ΔΣ είναι  δημοκρατία;

Γιατί έβαλε τα συμφέροντα ενός ιδιώτη –πελάτη του,

υπεράνω του συλλογικού συμφέροντος;

Γιατί δεν σεβάστηκε την ουσία της απόφασης ; Δηλα-

δή την προστασία των κοινοχρήστων χώρων; 

Αν αυτό δεν είναι δείγμα πολιτικής υποκρισίας απέναντι

στο λαό του Κορωπίου τότε τι είναι; Και μάλιστα για από-

φαση που είναι και υπέρ περιβάλλοντος. Αυτή η πολεμική

στρατηγική, που εφαρμόζει από το 2003, ο κ. Κιούσης πι-

στεύω ότι αντιστρατεύεται το συλλογικό συμφέρον και

οφείλουμε δημόσια να τον κριτικάρουμε για να μαθαίνουν

οι νεώτεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. 

Ζητώ συγνώμη για την πρόσκαιρη παράλειψη της διασφά-

λισης της απόφασης, ευχαριστώ όμως τους συναδέλφους

μηχανικούς που διασφάλισαν τον θεσμό της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης και την ουσία της απόφασης αυτής. Ευχαρι-

στούμε, που δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα ήθος αλλά και

αγωνία για την τύχη της πόλης και του φυσικού και δο-

μημένου περιβάλλοντος».

Κόλλιας εγκαλεί Κιούση

Σε σύσκεψη καλεί ο Δήμαρ-

χος Κορωπίου τους κοινω-

νικούς και επαγγελματι-

κούς φορείς της πόλης, την

Δευτέρα 31 Μαρτίου στην

αίθουσα του Πνευματικού

Κέντρου ( Γ.Σ. Παπασιδέρη

13) στις 8 μ.μ. με τα ακό-

λουθα θέματα: 

1. Παρουσίαση του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος

του Δήμου, που βρίσκεται

σε φάση δημόσιας διαβού-

λευσης. Η πρώτη φάση του

επιχειρησιακού σχεδίου

του Δήμου Κορωπίου, που

έγινε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των άρθρων 203-207

του νέου Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, με την Υπουρ-

γική απόφαση 18183, ΦΕΚ

534Β΄ /13.04.2007 εγκρίθη-

κε ομόφωνα από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-

μα είναι αναρτημένο στην

αριστερή στήλη της ιστοσε-

λίδας του Δήμου με τίτλο

“Στρατηγικός Σχεδιασμός” 

(www.koropi.gr). 

Προτάσεις καθώς και παρα-

τηρήσεις μπορούν επίσης

να σταλούν εγγράφως

στον Δήμο Κορωπίου στην

Διεύθυνση Οδός Αττικής

12, Τ.Κ 19400 Κορωπί (υπό

όψιν   Επαμ. Γαρδέλη και να

παραδοθούν στην γραμμα-

τεία του Δημάρχου) ή στην

ηλεκτρονική διεύθυνση 

koropi@hol.gr. 

Οι προτάσεις θα επεξεργα-

στούν από την ομάδα έρ-

γου και θα ενημερωθείτε

γραπτώς. 

2. Ενημέρωση και πρόσκλη-

ση συμμετοχής και δράσης

στις περιβαλλοντικές εκδη-

λώσεις ευαισθητοποίησης

του Δήμου Κορωπίου με

τίτλο  «ΚΟΡΩΠΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΑΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ Η ΤΑΥΤΟ-

ΤΗΤΑ ΜΑΣ», υπό την αιγί-

δα του κρατικού οργανι-

σμού για τον εθελοντισμό

«ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», που θα

πραγματοποιηθούν τον

Απρίλιο και τον Μάιο του

2008 και κατάθεση προτά-

σεων για την συνέχισή

τους όλο το χρόνο.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θε-

όδωρος Αθανασόπουλος

χαιρέτισε τα επίσημα

εγκαίνια λειτουργίας του

3ου ΓΕΛ Κορωπίου, ανάμε-

σα σε επισήμους και κατοί-

κους της πόλης. 

Η εκκλησία θα απαντήσει;

Ο Δήμαρχος  στο χαιρετι-

σμό του αναφέρθηκε στο

στεγαστικό που αντιμετω-

πίζει η πόλη, τόνισε ότι «ότι
δεν ήθελα να παρευρεθώ
σε κάτι που ναι μεν εγκαι-
νιάζεται αλλά δεν αποτελεί
μόνιμη κτιριακή λύση… Ναι
μεν μοχθήσαμε να ιδρυθεί
και να λειτουργήσει αλλά
το κτιριακό δεν παύει να
μας απασχολεί όλους. Και
στο σημείο αυτό θα ήθελα
να ζητήσω από την Εκκλη-
σία και τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Μεσογαίας &

Λαυρεωτικής Νικόλαο να
μας παραχωρήσουν εφό-
σον τους ανήκει, το οικόπε-
δο του Ελαιώνα, προκειμέ-
νου να υπάρξει λύση.
Στους  μαθητές μας φυσικά
τους αξίζει μέχρι να στεγα-
στούν σε μόνιμο κτίριο να
φοιτούν σε ένα αξιοπρεπές
και λειτουργικό κτίριο». 
...«ό,τι μπορούμε να κάνου-
με για την οριστική επίλυση
του στεγαστικό των νέων
σχολικών μονάδων το κά-
νουμε. Μάλιστα ακριβώς
γι΄αυτό εγκαινιάζεται το
νέο κτίριο: για να καταδεί-
ξουμε ότι έχουμε πραγμα-
τικές ανάγκες, μαθητές και
μαθήτριες, εκπαιδευτικούς
με όρεξη για μάθηση και
δημιουργία ….για να  πιέ-
σουμε τους αρμόδιους φο-
ρείς να κάνουν τις υποσχέ-
σεις τους πράξεις.   

Μένει να απαντήσει η εκ-
κλησία.

Εγκαινιάστηκε και επίσημα 

η λειτουργία του 

3ου Γενικού Λυκείου στο Κορωπί

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κορωπίου
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Δευτέρα 31 Μαρτίου, 8 μ.μ.

Είχαμε γράψει για το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Μαρτίου, στο προηγούμενο φύλλο, αναδεικνύοντας

το θέμα των αγωγών από το Δήμο προς τους μελετητές για το έργο της αποχέτευσης στο Κορωπί.

Δεν ασχοληθήκαμε με τον διαξιφισμό του Αντιδημάρχου Σεραφείμ Κόλλια με τον επικεφαλής της μειο-

ψηφίας Δημήτρη Κιούση, σχετικά με την παραβίαση της απόφασης της Δημοτικής Αρχής, της αναστολής

οικοδομικών αδειών, από τον Δημήτρη Κιούση.

Ο Δήμος Κρωπίας, έχει πάρει απόφαση να αναστείλει τις οικοδομικές άδειες, προκειμένου να διασφαλί-

σει τους κοινόχρηστους χώρους και  να εφαρμοστεί το Πολεοδομικό Σχέδιο. Στην απόφαση αυτή είχε μει-

οψηφίσει ο Δ. Κιούσης.

«Το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω», δήλωσε στον Κόλλια, «γιατί δεν το ψήφισα».
Ο Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας μας απέστειλε επιστολή στην οποία σημειώνει το γεγονός και απαντά εγγράφως.
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Η μάχη για την αποφυγή αναγνωρίσεως των

Σκοπίων ως «Μακεδονία»-αδιαφόρως επεξη-

γηματικού προσδιορισμού-χάθηκε στο ξεκίνη-

μά της, με τον αντίπαλο κυκλωμένο από πα-

ντού και με όλους τους διπλωματικούς

«άσους» στο τσεπάκι μας. Και για την ακρί-

βεια, δεν χάθηκε αλλά προδόθηκε με συνειδη-

τή παρέμβαση-σωσίβιο υπέρ των Σκοπιανών

και των υποκινητών τους, δια χειρός του τότε

πρωθυπουργού μας Κώστα Μητσοτάκη. 

Αυτή την καταγεγραμμένη αλήθεια δεν μπορεί

να διαγράψει η περιφερόμενη στα κανάλια επι-

λεκτική μνήμη του επιτίμου προέδρου της Ν.Δ.

Δεκαοκτώ μήνες μετά το εναρκτήριο λάκτισμα

της αυτοανακηρύξεως των Σκοπίων ως «Δημο-

κρατία της Μακεδονίας», (7 Σεπτεμβρίου

1991,κατόπιν δημοψηφίσματος)η διεθνής κοι-

νότητα εμβρόντητη παρακολουθούσε την δική

μας ομάδα-κυβέρνηση να βάζει αυτογκόλ στα

δίχτυα της, με απόλυτη και προσωπική ευθύνη

του αρχηγού-πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. 

Ο διεθνής διασυρμός ακολούθησε την διπλω-

ματική μας αυτοκτονία με συνέπεια ουδείς να

υπολήπτεται και να υπολογίζει έκτοτε την «ελ-

ληνική εξωτερική πολιτική», το εκ τριών μόνο

λέξεων δημοφιλέστερο πολιτικό ανέκδοτο διε-

θνώς. Με όσα γεγονότα  παραθέτω στη συνέ-

χεια, αυτο-κατατάσσονται στην χορεία των

ηρώων ανεκδότων κι όσοι περισπούδαστοι

αναλυτές μας αρέσκονται να αναμασούν την

τσίκλα των «λανθασμένων χειρισμών» της ελ-

ληνικής διπλωματίας.
4 Στις 16 Δεκεμβρίου 1991 το Συμβούλιο Υπουρ-

γών Εξωτερικών της Ε.Ε. ψηφίζει ομόφωνα ότι η

Ένωση δεν θα αναγνωρίσει ονομασία των Σκο-

πίων «που μπορεί να προβάλλει εδαφικές διεκδι-

κήσεις στο μέλλον σε βάρος της Ελλάδος».

4 Το ίδιο συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ανα-

θέτει στις 2 Φεβρουαρίου 1992 στον υπουργό

Εξωτερικών της Πορτογαλίας Πινέϊρο, να προ-

τείνει λύση για αποδεκτή ονομασία των Σκοπίων.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων ο κ. Πινέϊρο

προτείνει την ονομασία “Nova Macedonia” ( Νέα

Μακεδονία), πρόταση που απορρίπτεται από το

Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών της Ενωμένης Ευ-

ρώπης, επειδή περιέχει τον όρο «Μακεδονία».

4 Στις 13 Απριλίου 1992 ο Πρόεδρος της Ελλη-

νικής Δημοκρατίας Κων. Καραμανλής συγκαλεί

σε σύσκεψη το Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών,

προκειμένου να αποφασισθεί η στάση της Ελλά-

δος επί της αναγνωρίσεως των Σκοπίων ως νέου

κράτους και της ονομασίας τους. Συμφωνείται να

μην αναγνωρίσει η Ελλάδα το νέο κράτος, εάν

στην ονομασία του περιέχεται η λέξη Μακεδονία

ή παράγωγό της.

4 Στις 27 Ιουνίου 1992 οι Ευρωπαίοι ηγέτες απο-

δέχονται την ελληνική θέση και ψηφίζουν ομό-

φωνα ότι θα αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως ανε-

ξάρτητο κράτος «μόνον εάν η ονομασία τους δεν

περιέχει την λέξη Μακεδονία».

Θέση-δέσμευση Κλίντον

υπέρ της Ελλάδος

4 Στις 2 Οκτωβρίου 1992 ο υποψήφιος για την

προεδρία των Η.ΠΑ. Μπιλ Κλίντον προβαίνει

στην ακόλουθη γραπτή δήλωση, κατόπιν παρεμ-

βάσεων επιφανών παραγόντων της ελληνοαμε-

ρικανικής ομογένειας:

«Στηρίζω την απόφαση της Ε.Ε. σύμφωνα με

την οποία η νοτιότερη πρώην Γιουγκοσλαβία

αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος, υπό τον

όρο να μην περιλαμβάνεται στην ονομασία της

η λέξη Μακεδονία. Περί τα τέλη του Β΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου η χρήση αυτού του ονόματος

για το νότιο τμήμα της Γιουγκοσλαβίας χαρα-

κτηρίστηκε από τον τότε υπουργό Εξωτερικών

της χώρας μας ως “προκάλυμμα για επιθετικές

ενέργειες εναντίον της Ελλάδος”, ενώ θα μπο-

ρούσε επίσης να αποτελέσει και πάλι πηγή απο-

σταθεροποιήσεως και διαμάχης. Η θέση των

Η.Π.Α. πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Εάν το νέο αυ-

τό κράτος επιθυμεί την αναγνώριση της Αμερι-

κής, θα πρέπει κατ’ αρχήν να αποδεχθεί τις αρ-

χές της Τελικής Πράξεως του Ελσίνκι, να ικανο-

ποιήσει τις γειτονικές χώρες και την παγκόσμια

κοινότητα, όσον αφορά τις προθέσεις του, ότι

δηλαδή είναι ειρηνικές και σύμφωνες με την

απόφαση της Ε.Ε. η οποία απορρίπτει τη χρήση

του ονόματος “Μακεδονία”. Η κυβέρνησή μου

θα υπερασπιστεί αυτές τις αρχές και θα δια-

σφαλίσει την ικανοποίηση των νόμιμων συμφε-

ρόντων της Ελλάδος». (Μονά-ζυγά δικά μας,

δηλαδή, ως τότε).

4 Αρχές Νοεμβρίου του 1992 ο Μπιλ Κλίντον

εκλέγεται πρόεδρος των Η.Π.Α. κερδίζοντας

τον Τζόρτζ Μπους τον πρεσβύτερο. Όμως το

πανίσχυρο διεθνές πλέγμα εξουσίας, τα συμφέ-

ροντα του οποίου προωθούσε ο Τζόρτζ Μπους,

δεν συμφωνούσε με την θέση Κλίντον για την

ονομασία των Σκοπίων. Έτσι ο απερχόμενος

πρόεδρος των Η.ΠΑ. έστειλε στην Ευρώπη,

αμέσως μετά τις εκλογές, τον Yπουργό των

Εξωτερικών Λόρενς Ιγκλμπέργκερ για να πείσει

τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αλλάξουν την

ομόφωνη απόφαση που είχαν λάβει στις 27 Ιου-

νίου του 1992 και να αναγνωρίσουν τα Σκόπια

ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

4 Τότε μιά ομάδα επιφανών Ελληνοαμερικανών

με πολύ ισχυρές προσβάσεις στο Κογκρέσο και

τον Λευκό Οίκο δραστηριοποιήθηκε δυναμικά,

προκειμένου να μη μπορέσει η απερχόμενη κυ-

βέρνηση Μπους να μεταπείσει τους Ευρωπαί-

ους ηγέτες, πριν τη λήξη της θητείας της στις

20 Ιανουαρίου 1993. Και κατάφεραν με υπερ-

προσπάθεια να σταματήσουν το σχέδιο Μπους,

να φέρει το ζήτημα της αναγνωρίσεως των Σκο-

πίων ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» στο

Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. για έκδοση

ψηφίσματος. Παρ’ όλο που ο Ιγκλμπέργκερ προ-

σπάθησε να το πετύχει ακόμα και την προηγού-

μενη μέρα της ορκομωσίας του Μπιλ Κλίντον,

δηλαδή στις 19 Ιανουαρίου 1993.

Διαβάζουμε από ομιλία του Κρις Σπύρου, πρώ-

ην προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της

Πολιτείας του Νιού Χαμσάϊρ, για το Σκοπιανό

Ζήτημα (δόθηκε σε εκδήλωση της Ενώσεως των

Ελλήνων αποφοίτων των αμερικανικών πανεπι-

στημίων, τον Νοέμβριο του 2007): «Όπως αργό-

τερα αποδείχθηκε δεν ξέραμε πολλά για το τι

ακριβώς συνέβαινε με το Μακεδονικό θέμα. Εί-

ναι τώρα όμως ξεκάθαρο ότι η τότε ελληνική κυ-

βέρνηση εργαζόταν με αντιφατικές στρατηγι-

κές. Δημόσια και επίσημα η ελληνική κυβέρνηση

εργαζόταν να αποτρέψει την Κυβέρνηση Μπους

από το να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημο-

κρατία της Μακεδονίας». Παρασκηνιακά όμως η

ελληνική κυβέρνηση συζητούσε ένα σύνθετο

όνομα που θα ήταν κάπως παραδεκτό και θα εί-

χε λιγότερο πολιτικό κόστος».     

Η Κερκόπορτα ανοίγει

4 Κι έτσι η απελθούσα διοίκηση Μπους και οι

αόρατοι εντολείς της επιστράτευσαν τον πα-

ραδοσιακό φίλο και σύμμαχο της οικογένειας

του Τζόρτζ Μπους του πρεσβύτερου, Κώστα

Μητσοτάκη. Αποτέλεσμα; Στις 22 Ιανουαρίου

1993, δυό μέρες μετά την ορκομωσία Κλίντον,

τα Σκόπια υποβάλλουν επίσημη αίτηση στον

Ο.Η.Ε. για να αναγνωρισθούν και ενταχθούν

ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Δύο μέρες

μετά, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία, με τη

σύμφωνη γνώμη της κυβερνήσεως Μητσοτά-

κη, πρότειναν αναγνώριση των Σκοπίων και εί-

σοδό τους στα Ηνωμένα Έθνη με την ονομασία

«Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα-

κεδονίας». (Και επί Αποστασίας του 1965 άλ-

λους είχε βάλει μπροστά, αν θυμάστε). 

4 Όμως ο Κλίντον είχε δεσμευθεί στους Ελ-

ληνοαμερικανούς υποστηρικτές του και οι

υπέρμαχοι της αναγνωρίσεως των Σκοπίων ως

«Μακεδονία» δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν

ένα πιθανότατο βέτο Κλίντον στο Συμβούλιο

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

Είχε έρθει η ώρα του Εφιάλτη

Λίγες μέρες μετά την ορκομωσία Κλίντον, οι μι-

σθωμένοι αντιπρόσωποι (paid lobbyists) της Ελ-

λάδος στην Ουάσιγκτον κ.κ. Μανάτος και Μανά-

τος σκαρώνουν μιάν «ειδική επιτροπή», την «Ad

hoc American Hellenic Leadership Committee».

Εκ μέρους αυτής της επιτροπής η εταιρεία «Μα-

νάτος και Μανάτος», κατ’ εντολή της κυβερνή-

σεως Μητσοτάκη, ζήτησε από επιφανείς Ελλη-

νοαμερικανούς, πολιτικούς και επιχειρηματίες,

να συνυπογράψουν μιάν επιστολή προς τον πρό-

εδρο Κλίντον με την οποία του ζητούσαν να

υποστηρίξει τη «νέα θέση» της ελληνικής κυ-

βερνήσεως, για μιά «συμβιβαστική λύση» στο

ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων.            

Είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο ο

Κρις Σπύρου αναφέρεται στη μεθόδευση αυτής

της επιστολής που στόχο είχε την εξαπάτηση

και παγίδευση των Ελληνοαμερικανών παραγό-

ντων: «Η προτεινόμενη επιστολή προς τον Πρό-

εδρο Κλίντον είχε την ημερομηνία 26 Ιανουαρί-

ου 1993, έξι μέρες μετά την ορκομωσία του. Εί-

ναι τόσο ωραία γραμμένη και τόσο υπέροχα

εθνικοποιημένη, που αν δεν είσαι γνώστης των

πραγμάτων και “γάτα” στα πολιτικά υπονοούμε-

να, ποτέ δεν θα καταλάβεις ότι με την συνυπο-

γραφή σου συμβάλλεις σε μία κολοσσιαία εθνι-

κή προδοσία. Και όμως ακριβώς αυτό ήταν»!                  

4 Και στις 7 Απριλίου του 1993, με επίσημη

πλέον επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφα-

λείας του Ο.Η.Ε. η ελληνική κυβέρνηση αναγ-

γέλλει ότι αποδέχεται τη συμβιβαστική πρότα-

ση, βάσει της οποίας τα Σκόπια θα μπορούσαν

να ενταχθούν στα Ηνωμένα Έθνη με την ονομα-

σία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

Μακεδονίας» (F.Y.R.O.M.). Την ίδια μέρα, η Γε-

νική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. - και ο Έλληνας αντι-

πρόσωπος - υπερψηφίζει την αναγνώριση. Ο

Κρις Σπύρου αναφέρεται στην ομιλία του σ’ εκεί-

νη τη μέρα: «Εκείνη την ημέρα ένα κομμάτι από

την Ελληνικότητά μου πέθανε. Έτσι λοιπόν εάν

σας ρωτήσει κανείς πότε αναγνωρίσθηκε (γεν-

νήθηκε) το πρώτο και μόνο μη Ελληνικό κράτος

με το όνομα «Μακεδονία», να του πείτε στις 7

Απριλίου 1993. Εάν σας ρωτήσει ποιά ήταν η θέ-

ση της Ελλάδος, να πείτε ότι ψήφισε υπέρ»! 

4 Έλληνες δημοσιογράφοι ρώτησαν τότε τον

πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

του αμερικανικού Κογκρέσου και βουλευτή των

Δημοκρατικών Λι Χάμιλτον, για την υπαναχώρη-

ση των Η.Π.Α. από τη δέσμευση Κλίντον. Απο-

λαύστε την αποστομωτική απάντησή του: «Συμ-

βιβαστήκατε τόσο αστραπιαία και δεν προλάβα-

με να σας βοηθήσουμε. Μας αφήσατε σύξυλους

με την υποχώρησή σας. Ακριβώς λόγω της απο-

δοχής από την Αθήνα συμβιβαστικής λύσεως,

ούτε το Κογκρέσο, ούτε η κυβέρνηση Κλίντον

μπορούν πλέον να σας βοηθήσουν»!!! 

Ο επίλογος της ομιλίας του Κρις Σπύρου είναι

συγκλονιστικός: «Μετά από όλα αυτά, κυρίες και

κύριοι τώρα πια ξέρετε τι έκαναν οι Ελληνοαμε-

ρικανοί. Ξέρετε τι έκαναν οι Αμερικανοί. Ξέρετε

τι έκαναν οι Ευρωπαίοι. Ξέρετε τι έκαναν οι Σκο-

πιανοί και ...ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΝΤΟΠΙΑΝΟΙ!!! (και Ντρο-

πιανοί να έλεγε, μέσα θα ήταν).

Ακολούθησε η γνωστή πλημμυρίδα των ανα-

γνωρίσεων των Σκοπίων ως «Δημοκρατία της

Μακεδονίας» από 122 χώρες, στα χρόνια που

ακολούθησαν. Οι Εφιάλτες όπου γης και χρό-

νου βρίσκουν τον τρόπο να ισοπεδώνουν και

την πιο σθεναρή άμυνα. Ύστερα μπορούν άνε-

τα να υποστούν μερική απώλεια μνήμης και να

ομιλούν για «πακέτα Πινέϊρο», ή πακέτα με

δυό πίτσες και μιά τρίτη δώρο. Κάποιοι τους

καλούν στις εκπομπές τους και κάποιοι άλλοι

ακούνε με σεβασμό τα ασύστολα ψεύδη τους.

Οι απαιτητικοί αναγνώστες της «Εβδόμης»,

όμως, γνωρίζουν τώρα την αλήθεια. 

Φυλάξτε αυτό το φύλλο. Κι αν νοιώσατε αηδία,

δεν είστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι μόνοι. Οι Σκο-

πιανοί, πάντως, απεδείχθησαν αχάριστος λα-

ός. Τόσα χρόνια τώρα δεν έστησαν έναν αν-

δριάντα του ευεργέτη τους.

Το επιλεκτικό «αλτσχάϊμερ»

δεν διαγράφει την Ιστορία

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ε
ν όψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

στο Βουκουρέστι, το περιοδικό

Άρδην και η εφημερίδα Ρήξη, ορ-

γανώνουν συζήτηση στην ΕΣΗΕΑ (Ακα-

δημίας 20) την Τρίτη 1η Απριλίου στις

7.30 μ.μ., με θέμα: «Κόσοβο - Σκόπια:

Ώρα μηδέν», με ομιλητές τους: Νεοκλή

Σαρρή, Σταύρο Λυγερό, Γιώργο Καρα-

μπελιά, Γιάννη Σχίζα.

Γενναία δήλωση

Οι τέσσερις λέξεις που εκστόμισε προ-

χθές η Αλέκα Παπαρήγα συνιστούν

σταθμό στην ιστορία του Κ.Κ.Ε. και γύρι-

σμα σελίδας: «Δεν υπάρχει Μακεδονικό
έθνος». 
Και όφειλαν τα Μ.Μ.Ε, να σταθούν στο

ύψος της αποστολής τους και να προβά-

λουν αυτή τη δήλωση. Κατά πλειοψηφία

φάνηκαν για μια ακόμα φορά κατώτερα

των περιστάσεων. 

Ως Έλλην πολίτης, αντίθετος εν πολλοίς

με την ιδεολογία του Κ.Κ.Ε. και με ορι-

σμένες κατά καιρούς επιλογές του, αλλ’

αναγνωρίζων και τιμών τον βαρύ φόρο

αγώνων και αιμάτων αυτού του σημαντι-

κότατου συντελεστή της νεότερης πολι-

τικής ιστορίας μας, οφείλω να σφίξω και

με τα δυο μου χέρια, το χέρι της Αλέκας

Παπαρήγα. Για όσους γνωρίζουν δυό –

τρία πράγματα για την ιστορική πορεία

και την φυσιογνωμία του Κ.Κ.Ε., η δήλω-

ση της αποτελεί ένα τεράστιο βήμα.

Στους δύσκολους καιρούς που περιμέ-

νουν την Πατρίδα μας, χρειαζόμαστε ένα

τέτοιο Κ.Κ.Ε.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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«ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ 1821» 

Επετειακή εκδήλωση την παραμονή της 25ης Μαρτίου πραγματοποίησε ο Δήμος Κε-

ρατέας, με ομιλήτρια την προϊσταμένη της Μπενακείου Βιβλιοθήκης της Βουλής και

ιστορικό, Κατερίνα Φλεριανού.

Στην εμπεριστατωμένη, γλα-

φυρή και ιστορικά τεκμηριω-

μένη διάλεξη της αναφέρθηκε

στους δημοκρατικούς θε-

σμούς που αναπτύχθηκαν

προεπαναστατικά στην τουρ-

κοκρατούμενη Ελλάδα, την

επιρροή της Γαλλικής Επανά-

στασης, τη Φιλική Εταιρεία,

τους κοινοτικούς θεσμούς, τις

συντροφοναυτίες κ.ά. Υπο-

στήριξε τεκμηριωμένα ότι η

Επανάσταση του 1821 δικαι-

ώνεται ουσιαστικά με το Σύ-

νταγμα της αβασίλευτης δη-

μοκρατίας του 1975.

Στη διάρκεια της ομιλίας παραχώρησε στο Δήμαρχο Κερατέας Σταύρο Ιατρού πρα-

κτικό εκλογής πληρεξουσίων της Επαρχίας Αθηνών για την 3η Εθνική Συνέλευση

της Τροιζήνας (17/1/1826) που υπογράφεται από τους νόμιμους εκλέκτορες της

Επαρχίας Αθηνών μεταξύ των οποίων και οι κάτοικοι Κερατέας Ιωάννης Ρώμας,

Αναγνώστης Θανάσης, Αναγνώστης Σίνης.

Μετά τη διάλεξη η Δημοτική Χορωδία Κερατέας παρουσίασε ένα λιτό και πολύ εν-

διαφέρον εορταστικό πρόγραμμα με ύμνους, δημοτικά και έντεχνα τραγούδια.

Την 25η Μαρτίου η παρέ-

λαση στην Κερατέα ήταν

διαφορετική από κάθε

άλλη φορά!!! Τα 40 καλο-

διατηρημένα ιστορικά

οχήματα των Ενόπλων

Δυνάμεων που παρέλα-

σαν με την ευθύνη του

Σ.Δ.Ι.Ο. (Σύλλογος Δια-

τηρήσεως Ιστορικών

Οχημάτων) εντυπωσία-

σαν το κοινό που τα υπο-

δέχθηκε με ενθουσιασμό

και χειροκροτήματα.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προχωράει

ένα ακόμη βήμα μπροστά, προωθώ-

ντας εκδηλώσεις και δράσεις που

αφορούν την επιμόρφωση και συμ-

βουλευτική των ανέργων.

«Πρώτο μας μέλημα ως Δημοτική Αρ-
χή είναι ο άνθρωπος, διότι αυτός είναι
η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας
μας. Αναζητούμε καθημερινά νέες με-
θόδους αξιοποίησης όλων των συμπο-
λιτών μας, ιδιαίτερα των ανέργων.
Στόχος μας είναι να τους παρέχουμε
όλο και περισσότερες επιλογές επα-
νένταξης στην οικονομική δραστηριό-
τητα της πόλης μας. Σε αυτή την προ-
σπάθειά μας δεν περισσεύει κανείς»,

επισημαίνει με σχετική δήλωσή του ο

Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μαρκο-

πούλου σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ

Κορωπίου και το Κέντρο Επιχείρησης

και Καινοτομίας Αττικής, συνδιοργα-

νώνει εσπερίδα με θέμα: «Σύγχρονη
Επιχειρηματικότητα», την Παρα-

σκευή 11 Απριλίου και ώρα 15.30 στο

αμφιθέατρο «Ιατρού Μ. Γιάννη – Πί-

ντζου» του Δημοτικού Μεγάρου. Μια

σπουδαία ευκαιρία για τον άνεργο,

εκείνον που αναζητά καλύτερες προ-

οπτικές και επιλογές για το επαγγελ-

ματικό του μέλλον ή για όποιον έχει ή

θέλει να ξεκινήσει τη δική του επιχεί-

ρηση, να ενημερωθεί για τις απαιτή-

σεις, τις συνθήκες και κυρίως τις ευ-

καιρίες και δυνατότητες που παρέχο-

νται σήμερα για τη νέα επιχειρηματι-

κότητα.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

15:30 - 16:00 Προσέλευση

16:00 - 16:10 Χαιρετισμοί:

• Φ. Μαγουλάς, Δήμαρχος 

• Α. Παπακωνσταντίνου, Δ/ντής Δ.Ε.

Αν. Αττικής

• Α. Πέτρου, Προϊσταμένη 3ου Γραφ.

Δ.Ε. Αν. Αττικής

Α΄ Συνεδρία

16:10 - 16:30 Αντώνης Λιβιεράτος, Οι-

κονομολόγος

(Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας

Αττικής) «Εισαγωγή στην επιχειρημα-
τικότητα»
16:30 - 16:50 Άννα Πατεστή, Ψυχολό-

γος και Σύμβουλος Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

«Το προφίλ του σύγχρονου ελεύθε-
ρου επαγγελματία».
16:50 - 17:20 Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία

17:20 - 17:40 Παύλος Παυλι-

τζόγλου, Εργασιακός Σύμβουλος

στον Ο.Α.Ε.Δ. 

«Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων και προ-
γράμματα επιχορήγησης νέων ελεύ-
θερων επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Δ.)».
17:40 - 18:00 Σιέμος Βασίλειος,

Οικονομολόγος (Κέντρο Επιχείρησης

και Καινοτομίας Αττικής)

«Το επιχειρηματικό Σχέδιο ως Εργα-
λείο Παρουσίασης και Ανάπτυξης και
Μέσο Χρηματοδότησης της Επιχειρη-
ματικής Ιδέας»

άνοιξε τη δική σου «πόρτα» για δουλειά

Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα στο Μαρκόπουλο

Στα πλαίσια του επετειακού εορτασμού της 25ης

Μαρτίου,  η Νομαρχία σε συνεργασία με το Λύκειο

Ελληνίδων Κορωπίου πραγματοποίησαν εκδήλω-

ση την Κυριακή 23/3, με ομιλήτρια τη νομαρχιακή

σύμβουλο Αγγελική Γκιόκα. Το   θέμα της ομιλίας:

«Ωρες εθνικής περισυλλογής» (αναφορά στο Διο-

νύσιο Σολωμό). Η ομιλήτρια έκανε μία εκτενή ανα-

φορά στη ζωή του εθνικού ποιητή: «συχνά περιφέ-

ρεται στις συνοικίες του νησιού. Συνομιλεί με τους

απλούς ανθρώπους του λαού μόνο και μόνο για να

αποτυπώνει τη ζωντάνια της ελληνικής γλώσ-

σας…».

Το Λυρικό Έπος, από

158 στροφές, έφτα-

σε ένα πρωί με το τα-

χυδρομείο στον Σπ.

Τρικούπη, όπου ο Σο-

λωμός ζητάει τη γνώ-

μη του για τα ελληνι-

κά του.

Ηταν η πρώτη μεγά-

λη ποιητική του φα-

νέρωση. Ένα ξεχείλι-

σμα της ψυχής. Και

ήταν ο «Υμνος στην

Ελευθερία».

Ανάμεσα σε άλλα είπε η ομιλήτρια: «Καθισμένος

κάτω από το πουρνάρι της Βίλλας Στράνη, στον

απόηχο από την ηρωική αντίσταση στο Μεσολόγ-

γι, και από τις λυσσώδεις μάχες με τους Τούρκους,

γράφει σε ένα μόνο μήνα – Μάιος 1823 – τον Υμνο

στην Ελευθερία – τον “Ακάθιστο Υμνο” του ελληνι-

κού εθνους. Ένα έργο πανανθρώπινο, βγαλμένο

μέσα από την ψυχή ενός καταματωμένου λαού,

που ζει και πεθαίνει, για την Λευτεριά του. Ένα έρ-

γο, όπου από την αρχή ως το τέλος πρωταγωνιστεί

μία ελληνική θεότητα: Η ελευθερία.

…

Ο Σολωμός όσο ζούσε δεν θέλησε να δημοσιεύσει

κανένα ποίημά του. Μόνο ο «Υμνος εις την Ελευ-

θερίαν» εκδόθηκε στο Μεσολόγγι, χωρίς όμως αυ-

τός να το γνωρίζει, αφού ήταν μία πρωτοβουλία

του Σπ. Τρικούπη.

Σαράντα δύο χρόνια αργότερα και μετά το θάνατό

του, με βασιλικό διάταγμα στις 4/8/1865 καθιερώ-

νεται, ως ο Εθνικός Υμνος της Ελλάδος, όπως με-

λοποιήθηκε από τον Κερκυραίο Μουσικό Νικόλαο

Χαλικιόπουλο-Μάντζαρο.

“Κανένα άλλο Κράτος, δεν έχει ωραιότερο Εθνικό

Υμνο”, θα πει ο Σγούρος – και θα συμπληρώσει ο

Καιροφύλλας: “Δεν είναι μόνο ένα από τα λαμπρό-

τερα διαμάντια της νεοελληνικής ποίησης, αλλά

από τα λίγα πατριωτικά τραγούδια της παγκόσμιας

φιλολογίας. Πρέπει να είναι προσευχητάριο για

κάθε Ελληνα”.

…

Ο Σολωμός βλέπουμε ότι δεν προσπαθεί να εικο-

νογραφήσει την ελευθερία. Την ελευθερία δεν την

ορίζεις, την γνωρίζεις!

Και την γνωρίζεις από την κόψη του σπαθιού της.

Την τρομερή. Δεν την κατεβάζει, όπως γράφει ο

Τρικούπης, από τους ουρανούς ούτε με τα σύμβο-

λα της θεότητας την χαρακτηρίζει. 

Η Ελευθερία είχε ταφεί μαζί με τους ήρωές τους. 

Τους τάφους ανοίγει ο ποιητής και από τα εκεί

θαμμένα ιερά κόκκαλα την βγάζει και όλην ελληνι-

κή την παρουσιάζει. Την οπλίζει το χέρι με ρομ-

φαία ακονισμένη, όχι μόνο για να εκδικηθεί τόσων

αιώνων αδικοχυμένα ελληνικά αίματα, μα να ξε-

πλυθεί και η ίδια από τον μολυσμό της δουλείας

της.

Από τα προ αιώνων, λοιπόν, θαμμένα κόκκαλα των

προγόνων μας βγήκε η Ελευθερία. Και από εκεί-

νων τους κωφούς και άφωνους τάφους ξυπνά η

βαρειά εκεί κοιμωμένη Μούσα. Ηρωική και Πολεμι-

κή, συνάμα!»

Αποσπάσματα από το ποιητικό έργο του Σολωμού

διάβασε η Εύη Γιώτη, ενώ στο πιάνο συνόδευσε ο

Αντώνης Γεωργόπουλος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρώην Μητροπο-

λίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Αγαθόνικος,

ο πατέρας Σπυρίδων Νικολού, ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής, ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος, οι

βουλευτές Απ. Σταύρου και Ν. Καντερές, ο Αντινο-

μάρχης Θ. Γρίβας, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Θ.

Αυγερινός και Τόλιας, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι

του Δήμου Κρωπίας και εκπρόσωποι φορέων και

θεσμικών οργάνων.

Ωρες εθνικής περισυλλογής

Ο Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινω-

νικής Δραστηριότητας Κερατέας

«Χρυσή Τομή» οργάνωσε για 3η συνε-

χή χρονιά με την ευκαιρία της Παγκό-

σμιας  Ημέρας Ποίησης εκδήλωση με

θέμα «ΠΑΙΔΙ & ΠΟΙΗΣΗ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 22/3 στην αίθουσα του Συν-

δέσμου, σε μια κατάμεστη αίθουσα

από παιδιά και μεγάλους. Εντυπωσια-

κή ήταν η ατμόσφαιρα με τα αναμμένα

φαναράκια και τις αφίσες του ΕΚΕΒΙ

(Εθνικού Κέντρου Βιβλίου).

Η εκδήλωση άρχισε με την εισήγηση

της Σοφίας Μαλτέζου (συγγραφέας –

δημοσιογράφος) για την Παιδική Λο-

γοτεχνία.

Ακολούθησαν απαγγελίες από παιδιά

των τριών Δημοτικών Σχολείων Κερα-

τέας, του Γυμνασίου, φορέων της πό-

λης (Λύκειο Ελληνίδων, Απόλλων, Σώ-

μα Ελληνικού Οδηγισμού, Θεατρική

Ομάδα Θέσπις, Χρυσή Τομή).

Ποίημα απήγγειλε και ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας Σταύρος Ιατρού που διάλεξε

ένα απόσπασμα από τον «Δεξίλεω»

του Κωστή Παλαμά καθώς το παιδί αυ-

τό που έμεινε στην αιωνιότητα από τον

τάφο του στον Κεραμεικό ήταν Θορί-

κιος. Και ο αρχαίος Δήμος Θορικού βρί-

σκεται, όπως είναι γνωστό, στα όρια

του Δήμου Κερατέας και Λαυρίου. Επί-

σης ποιήματα είπαν εκ μέρους του

Δημ. Συμβουλίου Κερατέας η Χαρί-

κλεια Πρίφτη και ο Κώστας Κλάδης.

Καλεσμένοι στην εκδήλωση και οι ποιητές

που κατοικούν στην περιοχή της Λαυρεωτι-

κής και έχουν εκδώσει ποιητικές συλλογές

όπως ο Νίκος Βουρλάμης (Λαύριο), ο

Αντώνης Γκάντζης (Ανάβυσσος), ο Νίκος

Αδαμακόπουλος (Δασκαλειό) που διάβα-

σαν δικά τους ποιήματα.

Μια θαυμάσια βραδιά αφού όλες οι

ηλικίες των κατοίκων της πόλης προ-

σέγγισαν την ποίηση, ένα θεσμό που

καθιέρωσε με τις φιλότιμες προσπά-

θειές της η «Χρυσή Τομή» που το

2008 έκλεισε τα 33 χρόνια της.  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»
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Παραστάσεις γεμάτες ποίηση, λυρισμό και έρωτα 

από τη «Θεατρική Δημιουργία» Παλλήνης
Συνεχίζονται οι επιτυχημέ-

νες θεατρικές παραστάσεις

της «ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙ-

ΟΥΡΓΙΑΣ» του Πνευματι-

κού Κέντρου του Δήμου

Παλλήνης, με τα έργα

«Περλιμπλίν και Μπελίσα»
και «Χρήμα-Χρήμα».
Στις 15 Μάρτη πραγματο-

ποιήθηκε η πρεμιέρα της

θεατρικής παράστασης με

γενικό τίτλο «Χρήμα-χρή-

μα» στο χώρο του Οινοποι-

είου Πέτρου (Λ. Μαραθώ-

νος 117).   

Πρόκειται για μια παράστα-

ση σπονδυλωτή με θέμα

την διάβρωση της προσωπι-

κότητας από το χρήμα. Ένα

θεαματικό ξεκίνημα κι ένα

απρόοπτο τέλος έκαναν

την παράσταση, που σκη-

νοθέτησε και σκηνογράφη-

σε η Νίκη Ζαρμποζάνη, πε-

ρισσότερο εντυπωσιακή. 

Στην πρεμιέρα το παρόν

έδωσε ο Δήμαρχος Παλλή-

νης  Σπύρος Κωνσταντάς,

του οποίου τα εγκωμιαστι-

κά σχόλια για την παράστα-

ση δεν άφησαν ασυγκίνη-

τους τους συντελεστές κα-

θώς και το παρευρισκόμενο

κοινό. 

Το «Περλιμπλίν και Μπελί-
σα» του Φ. Γκ. Λόρκα πρό-

κειται για ένα έργο γεμάτο

ποίηση, λυρισμό και έρωτα,

«μια παράσταση που γεμί-
ζει με γλύκα την ψυχή
μας», όπως αναφέρουν χα-

ρακτηριστικά οι συντελε-

στές της παράστασης. 

Στην παράσταση παίρνουν

μέρος ερασιτέχνες ηθοποιοί

με μεγάλη θητεία στη «Θεα-

τρική Δημιουργία», αλλά και

νέοι με αγάπη για το θέατρο.

Η σκηνοθεσία είναι της Νί-

κης Ζαρμποζάνη. 

Οι επόμενες παραστάσεις

για το μεν «Περλιμπλίν και

Μπελίσα» είναι στις 29 και

30 Μαρτίου, στις 7 το από-

γευμα (Οινοποιείο Πέτρου,

επί της Λεωφ. Μαραθώνος

117), για δε το «Χρήμα-

χρήμα» στις 6, 7 και 12

Απριλίου στον ίδιο χώρο

και την ίδια ώρα. 

Τα χελιδονίσματα...

Την αναβίωση του εθίμου της χελιδόνας έζησαν τα παι-
διάπαιδιά του Λαογραφικού Ομίλου "ΣΕΜΕΛΗ" στη Βά-
ρη, την Παρασκευή 21-03 (Εαρινή ισημερία). 
Στη φωτογραφία τα παιδιά λένε τα κάλαντα της Άνοιξης
στην αντιδήμαρχο Δήμητρα Σουτόγλου, στον πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Θωμά Δεληγιάννη στο Δη-
μαρχείο της Βάρης.
Πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου “Σεμέλη” είναι η Βά-
να Σαλταπίδα.

Τα πεύκα πεθαίνουν...

Ο Σύλλογος Καρλοβασίων Σάμου 

συναντήθηκε σε χοροεσπερίδα

Το ζεύγος Σεβαστόπουλου (Ευανθία και Νίκος) ανάμεσα σε μέλη και φίλους του Συλλό-

γου Καρλοβασίων που διασκέδασαν σε αίθουσα πολυτελούς ξενοδοχείου, με υψηλού

επιπέδου περιποίηση και εκλεκτή ζωντανή μουσική.

Οι σκούρες κηλίδες που βλέπετε πάνω στο έδαφος, είναι άγνωστα υγρά που
χύνονται έξω από τον μαντρότοιχο, και είναι η αιτία για το θάνατο των πεύκων.
Ηδη έχουν ξεραθεί κάποια.
Ο Χώρος μέσα από το μαντρότοιχο χρησιμοποιείται ως σταθμός αυτοκινήτων
των σχολείων Γείτονα στο Κορωπί.
Αραγε οι υπεύθυνοι του συγκροτήματος το γνωρίζουν!...

Συνάντηση αντιρευματικού αγώνα

Το χορό τους πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), σε κεντρικό

ξενοδοχείο των Αθηνών με ζωντανή μουσική και εκλεκτό φαγητό.

Η ΕΛΕΑΝΑ είναι μία οργάνωση που ασχολείται με τα προβλήματα των ρευματοπαθών και τα μέλη

της είναι ασθενείς που πάσχουν από διάφορες μορφές ρευματοπάθειας.

Τα τηλέφωνά της είναι 210 8237.302. Τα μέλη της βρίσκουν συμβουλές από γιατρούς και έντυπα κα-

θώς και κάποιες παροχές που έχει κερδίσει γι’ αυτούς η ΕΛΕΑΝΑ.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο ρευματολόγος ιατρός του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας Γιάν-
νης Μυριοκεφαλιτάκης.
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Περιήγηση - Προσκύνημα στη Μακεδονία
Την πρωτοβουλία της ανεξάρτητης Κίνησης Πο-

λιτών Βούλας για μια περιήγηση - προσκύνημα

στους ιερούς χώρους της Μακεδονίας, αγκά-

λιασε και υιοθέτησε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

“Πανόραμα Βούλας”.

Δεν θα περιγράφαμε μια εκδρομή - γίνονται τό-

σες εξ’ άλλου - αν δεν διαπιστώναμε ότι επρό-

κειτο για μια πραγματική μορφωτική, παιδευτική

και ψυχαγωγική έφοδο σε κύριους και χαρακτη-

ριστικούς ιστορικούς χώρους της μακραίωνης

Μακεδονικής ιστορίας, αλλά και της παλαιοντο-

λογίας!....

Οι ταφικοί τύμβοι και το μουσείο της Βεργίνας,

όπου η αρχαιολογική σκαπάνη του Μανώλη Αν-

δρόνικου απέδειξε περίτρανα ότι η πρώτη πρω-

τεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας, οι Αιγές,

βρίσκονταν εκεί. Ασύλητος και ανέπαφος απο-

καλύφθηκε στο σημείο αυτό, το 1977, ο τάφος

του Φιλίππου του Β’, πατέρα του Μ. Αλεξάν-

δρου.

Κι από τη Βεργίνα, στη σύγχρονη ένδοξη ιστο-

ρία του Ρούπελ, του οχυρού που δεν κατάφε-

ραν να καταλάβουν οι Γερμανοί (1941), παρά

μόνο μετά τη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης

Κορυζή. Στο ηρωικό αυτό οχυρό, στον Προμα-

χώνα, κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, θ’

αναφερθούμε εκτενώς στο προσεχές φύλλο

της “7ης).

Κι από κει, στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη, όπου

συλλέγονται τα νερά του ποταμού Στριμόνα και

έχει αναδειχθεί σε πολύ αξιόλογη βιότοπο.

Ενα μεγάλο χρονικό άλμα στην “ιστορία” αυτού

του τόπου αποτελεί η επίσκεψη του Σπηλαίου

των Πετραλώνων, όπου ο ανθρωπολόγος Αρης

Πουλιανός, πρόεδρος της ανθρωπολογικής

Εταιρίας, ανακαλύπτει σκελετούς του αρχαν-

θρώπου των Πετραλώνων της Χαλκιδικής και

άλλα ευρήματα.

Κάθε επίσκεψη, κάθε μνημείο, ιστορικό ή φυσι-

κό πολεμικό ή πολιτισμικό είναι μια έκφανση,

μια πτυχή της ζωής της παρουσίας του Ανθρώ-

που. Αξιομνημόνευτα λοιπόν και τ’ Αμπελάκια.

Αλλος χώρος επίσκεψης της ομάδας των εκ-

δρομέων, κι ο ισκέψεις τρέχουν στις πρώτες

επιτυχημένες προσπάθειες συνεταιριστικής πα-

ραγωγής και εμπορίας.

Τέσσερις μέρες αξέχαστες· πλήρεις. Γεμάτες

εμπειρίες, χάρμα οφθαλμών, μέθη αισθημάτων.

Ξαφνιάσματα και άσκηση κοινωνικότητας! Τέσ-

σερις μέρες να τις ζήσεις περισσότερο κοινοτι-

κά, μ’ ελάχιστο ιδιωτικό χρόνο, δεν είναι μικρό

πράγμα. Σ’ αυτό συνέβαλαν πρώτιστα οι οργα-

νωτές, αλλά και τα μέλη. Και οι ξεναγοί και ο

οδηγός ακόμη.

Στον πρόεδρο του Συλλόγου Αντρέα Αγγελιδά-

κη και στον συνδιοργανωτή Θεοφ. Κουλιανό, οι

έπαινοι που τους απεδόθησαν δεν ήταν τυπικοί.

Τους άξιζαν.

Στα Αμπελάκια, στην είσοδο του Σπηλαίου Πετραλώνων. Είχαμε την τύχη να βρούμε εκεί τον αν-
θρωπολόγο Αρη Πουλιανό και μας ενημέρωσε ο ίδιος.

Ο Ανθρωπολόγος Αρης Κουλιανός ανάμεσα στον Κώ-
στα Βενετσάνο και τον Θεόφιλο Κουλιανό, στο Σπή-
λαιο των Πετραλώνων.

Μέσα στο καραβάκι, στη λίμνη Κερκίνη, με πο-
λύ αέρα.

Στην είσοδο του Μουσείου, τάφο του Φιλίππου του Β’ , πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου, στη Βεργίνα.

Στο ηρωικό Ρούπελ, ζήσαμε στιγμές βαθιάς συγκίνησης.
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ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΚΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα την Τρίτη 18 Μαρτίου 2008, ΑΠ 46. 

Το Δ.Σ. παρουσία και πολλών μελών της ένωσης αποφάσισε ομόφωνα τη λύση του

προβλήματος των καντινών που έχει γίνει μάστιγα εις βάρος των εστιατορίων και

των συναφών επαγγελμάτων της ακτής Σαρωνικού.

Εχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. και του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών θα ξεκινήσει με επίσκεψη στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής

όπου θα κάνει γνωστό το πρόβλημα στον ίδιο το Νομάρχη τον κ. Κουρή και στη

συνέχεια θα ζητήσει την τήρηση του Νόμου από τα αρμόδια Υπουργεία, Αστυνο-

μική Διεύθυνση Τουρισμού και κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

Στηρίζουμε τους συναδέλφους της Σαρωνίδας οι οποίοι κατά την ταπεινή μας

γνώμη δέχονται εκβιαστικά διλήμματα του τύπου «ή μας αφήνετε να παρανομού-

με ή θα ψάξουμε αν έχετε και εσείς παρανομίες». Τέτοιες ενέργειες εάν προέρ-

χονται από ανθρώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τουλάχιστον ανεπίτρε-

πτες. Για το θέμα αυτό θα ενημερώσουμε τον Περιφερειάρχη και εάν χρειαστεί και

τη Δικαιοσύνη. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους σχετικά με τη νέα ρύθμιση χρε-

ών προς τους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών σύμφωνα με τον Νόμο 3649/08 του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις).

Ο Νόμος 3649/08/ΦΕΚ Α 39/3.3.08 στο Αρθρο 26 αναφέρει:

1. Επαναφέρονται σε ισχύ για τέσσερις (4) μήνες, από τη δημοσίευση του παρό-

ντος και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς τους Δή-

μους, Κοινότητες και τα ΝΠΔΔ αυτών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3

περιπτώσεις α, β, δ, ε και 4 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002/(ΦΕΚ 296 Α)(, καθώς

και από την παρ. 5 του Αρθρου 9 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α), με την επιφύλα-

ξη των διατάξεων του παρόντος. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές βε-

βαιωμένες ή μη  μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου.

2α. Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των

ανωτέρω ΝΠΔΔ, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπο-

ρούν να εκδώσουν σχετική απόφαση, με την οποία καθορίζεται η αποκλειστική

προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμι-

ση και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έκδοσή της. 

2β. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, δεν μπο-

ρεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι κα-

ταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπό-

λοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή

ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γί-

νεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συ-

νεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των επαγγελμάτων της ρύθμισης και συνε-

πάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως εί-

χε αρχικά βεβαιωθεί.

3. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις των διατάξεων, που επανα-

φέρονται σε ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ. της Ε.Ε. και Σ.Ε.

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας

Βασίλειος Σιαμέτης Ιωάννης Χουντάλας

Εύσημα στην

Κίνηση Πολιτών

Βούλας

Η Λογική της ρητορικής κάνει

τους ανθρώπους να ξεχωρί-

ζουν από τους άλλους.

Χαρακτηριστικό δείγμα η Δω-

ρικού Ρυθμού και δομής ομι-

λία για τη Μακεδονία, εκείνη

του Κώστα Βενετσάνου, την

Κυριακή 16/3 στη πάρκο της

πλατείας Βούλας.

Μια σύνθεση λογικής και ρη-

τορικής, ο ευθύς λόγος, ο τί-

μιος, με ευγενές πάθος, με

ιστορική Μνήμη, από την

οποία ανάγλυφα απεκαλύφθη

όλη η αλήθεια, δίχως δολιχο-

δρομήσεις, συμβιβασμούς και

εκπτώσεις.

Λόγος απαλλαγμένος, εντε-

λώς, από τα χαρακτηριστικά

της συμβατικής πολιτικής

γλώσσας, και της διπλωματι-

κής προσέγγισης αυτού του

τόσο σοβαρού εθνικού θέμα-

τος.

Λόγος ο οποίος ακολούθησε

με ακρίβεια την πλατωνική

αναζήτηση «Ονομάτων Επί-

σκεψις» αυτό που απλου-

στευτικά συχνά ακούγεται, τα

πράγματα με το  όνομά τους.

Λόγος ικανός να διδάξει εκεί-

νους με τα αξιώματα, τις θέ-

σεις, τις έδρες και τα Βήματα,

τα οποία επιτρέπουν στη φω-

νή τους να κάνει το γύρο του

πλανήτη και να ακουστεί από

εχθρούς και φίλους, Ελληνες

και ξένους, θυμίζοντας ξανά

και ξανά ότι είμαστε ο αρχαι-

ότερος Λαός της Ευρώπης,

σίγουρα και πιθανόν του Πλα-

νήτη Γη, με τον πιο σημαντικό

πολιτισμό, που αναπτύχθηκε

ποτέ.

Στο ίδιο μήκος κύματος εξέ-

πεμψε και η ομιλία του Θεόφι-

λου Κουλιανού, με έναν συ-

γκινησιακό παλμό μακράς

διάρκειας και εμβέλειας.

Ομιλία φορτισμένη με φανερή

συγκινησιακό φόρτιση του ίδι-

ου του ομιλητή, διαπέρασε

τους παρευρισκόμενους και

προκάλεσε τα εμβόλιμα συνε-

χή χειροκροτήματα, με έναν

ενθουσιασμό που θύμισε τα

λόγια του ποιητή Κ. Παλαμά:

«Δεν ζει η ψυχή του ανθρώ-

που δίχως την αγάπη για την

Πατρίδα».

Θύμισε ακόμη τα λόγια του

Πυθαγόρα ο οποίος ταύτιζε

την αγάπη για τη Μάνα με την

αγάπη για την Πατρίδα.

Υ.Γ.: Σας ευχαριστούμε πολύ

κι ευχόμαστε να βρεθούν

ανάλογοι συνεχιστές

Μαθιός Κολυδάς
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Αναδάσωση στη Ν. Μάκρη

στη θέση ΑΓΡΙΛΙΚΙ

Κυριακή 30 Μαρτίου και ώρα 9.00π.μ. 
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ευρωπαϊκή Έκφραση-Ανατολική

Αττική σε συνεργασία με το Δήμο Ν. Μάκρης, πραγματοποιεί

αναδάσωση στη θέση Αγριλίκι η οποία βρίσκεται κοντά στη Βάση

Μεταφόρτωσης του Δήμου, που συναντάμε  κατευθυνόμενοι από

την Ανατολή προς τον Άγιο Πέτρο. Το μέρος αυτό  έχει πληγεί

από αλλεπάλληλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. 

Στην αναδάσωση θα λάβουν μέρος μαθητές,  εθελοντές από την

τοπική κοινωνία από την Ευρωπαϊκή Έκφραση  καθώς και τους το-

πικούς συλλόγους.   

Όσοι εθελοντές λάβουν μέρος να έχουν μαζί τους μία μικρή τσά-

πα, νερό και να φορούν καπελάκι.

Ανοιχτοί Ορίζοντες Γλυφάδας

Προστατεύουμε το Βουνό μας

Γιορτάζουμε την 
Ημέρα Δασοπονίας

Φροντίζουμε τα 2.000 δενδρύλλια

που φυτεύσαμε και αντικαθιστούμε

όσα δεν ευδοκίμησαν.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας για την προ-

στασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του βου-

νού μας, την Κυριακή 30 Μαρτίου, ώρα 11:00 π.μ.,

στο τέρμα της οδού Μετσόβου (συνέχεια της οδού

Ανθέων), εξορμούμε για να περιποιηθούμε τα 2.000

δενδρύλλια που φυτεύσαμε στις δύο προηγούμενες

δενδροφυτεύσεις μας και να αντικαταστήσουμε όσα

απ’ αυτά δεν ευδοκίμησαν, γιορτάζοντας, με τον

τρόπο αυτό, δημιουργικά την Ημέρα της Δασοπο-

νίας (21 Μαρτίου). 

Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΕΙ

στο Καβούρι

Τη Δευτέρα 7 Απριλίου το πρωί, ο Δήμος Βουλιαγ-

μένης με τη συμμετοχή των σχολικών κοινοτήτων

της πόλης, δεντροφυτεύουν στο Καβούρι.

Αναδάσωση το Παιδοψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Αττικής 
Την περασμένη Παρασκευή 21 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Έκφραση-Ανα-

τολική Αττική σε συνεργασία με το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Ατ-

τικής (Π.Ν.Α.) και την Εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ προέβη σε φύτευ-

ση-αναδάσωση 1.000 περίπου  δενδρυλλίων μέσα στον χώρο του νο-

σοκομείου, σε περιοχή η οποία έχει πληγεί από συνεχείς  πυρκαγιές τα

τελευταία χρόνια. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου

Δράσης «Περιβαλλοντικές Δράσεις Άρσης του Κοινωνικού Αποκλει-

σμού στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» με την υποστήριξη

της Ε.Έ. και του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Πριν την αναδάσωση έγινε  ενημέρωση  για το Σχέδιο Δράσης από το

Διοικητή του Π.Ν.Α  Χρ. Ροϊλό, τον Ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Έκφρασης

Νίκο Γιαννή, τον Πρόεδρο της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ κ. SCHMIDT, την Πε-

ριβαλλοντολόγο - μέλος της Ευρωπαϊκής Έκφρασης,  Μαρία Μήλα και

τη Διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  Αγγελι-

κή Τουρκάκη στο Αμφιθέατρο του Π.Ν.Α.

Στην αναδάσωση έλαβαν μέρος εθελοντές από την τοπική κοινωνία, οι

εργαζόμενοι του Π.Ν.Α., εργαζόμενοι της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ και παι-

διά-έφηβοι φιλοξενούμενοι στους ξενώνες του Π.Ν.Α.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε

στις 17 Μαρτίου στο Λαύριο, η

εκδήλωση βράβευσης που διορ-

γάνωσε η  Ευρωπαϊκή Έκφραση

– Ανατολική Αττική, στο Παλαιό

Μηχανουργείο, με θέμα: «Βρά-
βευση Νέων Ποιητών», στο πλαί-

σιο του σχεδίου δράσης «Διαγω-
νισμός νέων ποιητών με θέμα
τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες», με την παρουσία της

τοπικής κοινωνίας, αντιπροσώ-

πων συλλόγων, φορέων και

Μ.Κ.Ο., αλλά και εκπροσώπων

της τοπικής και νομαρχιακής αυ-

τοδιοίκησης.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο  Σταύ-

ρος Παπασταυρόπουλος, Νομαρ-

χιακός Σύμβουλος Αν. Αττικής,

Συντονιστής Τομέα Υγείας, κα-

θώς και ο Δρ Νίκος Γιαννής, κα-

θηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

ο οποίος σήμανε την έναρξη της

ημερίδας με την εισήγησή του,

ενώ είχε και την ευθύνη συντονι-

σμού της τελετής. 

Μετά την παρουσίαση του σχεδί-

ου δράσης από την Παναγιώτα

Σακελλάρη, Επικοινωνιολόγο,

ακολούθησαν οι εισηγήσεις του

Κώστα Γκούνα, Ψυχολόγου, Λο-

γοτέχνη, για την ποίηση και την

προσφορά της στους νέους ποιη-

τές του Διαγωνισμού και στο κοι-

νωνικό σύνολο, όπως επίσης και

της  Μαρίας Ματοπούλου, Καθη-

γήτριας Δ.Ε. Φιλολόγου, η οποία

αναφέρθηκε στην συνεισφορά

του προγράμματος, μέσω του

οποίου μαθητές και μαθήτριες

ασχολήθηκαν με την ποίηση και

το βιβλίο, στην εποχή της εικόνας

που διανύουμε, με ένα καίριο ζή-

τημα δε, τους μετανάστες και

τους πρόσφυγες, δύο κοινωνικές

ομάδες με έντονη παρουσία στην

περιοχή του Λαυρίου. Παράλλη-

λα, έγινε αναφορά και στα δύο

δίωρα «Δημιουργικά και Βιωματι-

κά Εργαστήρια» που έλαβαν χώ-

ρα, στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος, με τη συμμετοχή και της Βά-

λιας Μιχαήλ, Καθηγήτριας Ξένων

Γλωσσών,  στα οποία οι διαγωνι-

ζόμενοι μαθητές ανακάλυψαν

εσωτερικά - με κατάλληλο τεχνι-

κό τρόπο -  τα προσωπικά εκείνα

συναισθηματικά νήματα μέσα

τους, ‘ξετύλιξαν’ τα βιώματά τους

και αποτύπωσαν με παρρησία την

προσωπική τους αισθητική με

τρόπο, ωστόσο, μοναδικό και ιδι-

αίτερο, όπως αρμόζει στην ξεχω-

ριστή τους προσωπικότητα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με

την ανάγνωση του πρακτικού της

Κριτικής Επιτροπής από την  Πα-

ναγιώτα Σακελλάρη και τη Βρά-

βευση των μαθητών, με τιμητι-

κούς Επαίνους-Βραβεία και εκ-

παιδευτικά δώρα, ενώ οι βραβευ-

μένοι νέοι ποιητές απήγγειλαν τα

ποιήματά τους.

Μέσω του προγράμματος επιτεύ-

χθηκε η ευαισθητοποίηση της το-

πικής κοινωνίας και ειδικά των

παιδιών, στην προσέγγιση του ζη-

τήματος της κοινωνικής ένταξης

των παιδιών των προσφύγων και

των μεταναστών.

«Βράβευση Νέων Ποιητών»



16 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/3, ΤΡΙΤΗ 1 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/4

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτίριο,

στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με αντίστοιχο

προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Πληροφορίες

210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245 κ. Κερασοβίτη. 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 31/3, 8μ.μ.

Το mastihashop Αεροδρομίου Σπάτων

ζητά για άμεση πρόσληψη:
Πωλητές/τριες

Απαραίτητα προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση δεύτερης ξέ-

νης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί) 

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής (κατά

προτίμηση του τομέα καλλυντικών ή τροφίμων)

• Καλή γνώση Η/Υ 

• Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συνέπεια 

Για αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Αργυροκαστρίτη

Χαρά Kιν: 6936563627 τηλ: 210 3614686 fax: 210 3631133  • e-

mail: hargyrokastriti@mastihashop.com 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Σημαντική εταιρία Catering χρειάζεται για άμεση

πρόσληψη Βοηθητικό Προσωπικό Κουζίνας που να

δουλεύει βάρδιες ηλικίας μέχρι 35 ετών, για μεγάλο

Ιδιωτικό Νοσοκομείο (περιοχή Κορωπίου).

Πληροφορίες τηλέφωνο: 210 6670.526.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα 31/3 στις

8 μ.μ. με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

5. Αποδοχή και διάθεση 43.925,69 ευρώ ως Α’ δόση εξαμήνου για

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8. Λειτουργία Δημοτικού περιπτέρου (οδός Ζακύνθου & Υμηττού)

βάσει της εγκυκλίου 12 του ΥΠΕΧΩΔΕ στην πλατεία Αλσους.

9. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ. 248/2007 απόφ. του

Δ.Σ. (κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης).

10. Εγκριση προγραμ. σύμβασης “Εκπόνηση και Πιλοτική εφαρμογή του

θεσμού της Χάρτας υποχρεώσεων του Δήμου προς τον Πολίτη”.

11. Εγκριση στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προ-

γράμματος του Δήμου.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ του  Ιωάννη και της

Καλλιόπης, το γένος  Μαγουλιώτη, που γεννήθηκε

στην Αθήνα  και  κατοικεί στη Βούλα και η ΧΑΡΙ-

ΚΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΗ του  Γεωργίου και της Σο-

φίας το γένος Πόρη, που γεννήθηκε στην Ικαρία

και κατοικεί στη Βούλα,  θα έλθουν σε γάμο  που

θα  γίνει  στην Ικαρία.

ΓΑΜΟΙ
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Η φυματίωση είναι λοιμώδης νό-

σος που προκαλείται από ένα μι-

κρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρί-

διο της φυματίωσης. Μπορεί να

προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο

του σώματος, αλλά συνήθως προ-

σβάλλει τους πνεύμονες. Μεταδί-

δεται μέσω του αέρα και είναι

εξαιρετικά μολυσματική. Κατά μέ-

σο όρο ένας άνθρωπος με ενεργή

φυματίωση μολύνει 10 έως 15 άλ-

λους κάθε χρόνο. 

Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλο-

γα με το όργανο που πάσχει. Στην

πνευμονική φυματίωση συνήθως

υπάρχει βήχας με ή χωρίς πτύελα,

αιμόπτυση, πόνος στο στήθος, δύ-

σπνοια. Άλλα συμπτώματα είναι

αδυναμία, εύκολη κόπωση, απώ-

λεια βάρους ανορεξία, ρίγη, πυρε-

τός, νυχτερινοί ιδρώτες.

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον

εκβιομηχανισμένο κόσμο θεωρούν

τη φυματίωση μια αρρώστια του

20ου αιώνα που εξαλείφθηκε μαζί

με την ευλογιά. Ωστόσο, και φέ-

τος, 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα

πεθάνουν από αυτήν την ασθέ-

νεια. Το 95% των περιστατικών

φυματίωσης και το 98% των θανά-

των από φυματίωση καταγράφο-

νται σε φτωχές χώρες. Η συντρι-

πτική πλειοψηφία των κρουσμά-

των παρουσιάζεται στις υπό ανά-

πτυξη χώρες, ενώ στις αναπτυγ-

μένες χώρες της Ευρώπης, στις

ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυ-

στραλία εμφανίζεται μόνο το 5%.

Στην Ευρώπη παρατηρείται ανισο-

κατανομή της φυματίωσης. Στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις λοιπές

χώρες της Δυτικής Ευρώπης ση-

μειώνονται μέχρι 20 νέες περι-

πτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού

κάθε χρόνο, στις βαλκανικές χώ-

ρες πλην της Ελλάδος 20 έως 50,

ενώ στις ανατολικές ευρωπαϊκές

χώρες 50 έως 165.

Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κα-

τά 20% την τελευταία δεκαετία,

κυρίως εξαιτίας της πανδημίας

του HIV/AIDS. Σύμφωνα με εκτιμή-

σεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης

Υγείας, εάν η φυματίωση παραμεί-

νει ανεξέλεγκτη, τα επόμενα 20

χρόνια σχεδόν 1 δισεκατομμύριο

άνθρωποι θα μολυνθούν, 200 εκα-

τομμύρια θα αναπτύξουν την

ασθένεια και 35 εκατομμύρια θα

πεθάνουν από φυματίωση. 

Η προβλεπόμενη αυτή τη στιγμή

θεραπεία είναι ένας συνδυασμός

φαρμάκων που πρέπει να λαμβά-

νεται για 6 έως και 8 μήνες, το

Πρόγραμμα Χορήγησης Θεραπεί-

ας Υπό Άμεση Παρακολούθηση

(DOTS). Το DOTS είναι πολύ απο-

τελεσματικό και εάν χορηγηθεί

σωστά μπορεί να θεραπεύσει έως

και το 95% των ασθενών. 

Δυστυχώς, άνθρωποι που δεν

λαμβάνουν σωστά τη θεραπεία

κινδυνεύουν να αναπτύξουν ανθε-

κτική στα φάρμακα φυματίωση, η

οποία είναι πολύ πιο δύσκολα ιάσι-

μη. Ο βάκιλος της φυματίωσης

μπορεί να αναπτύξει ανθεκτικότη-

τα σε ένα ή περισσότερα φάρμα-

κα, κατάσταση που  είναι γνωστή

ως πολυανθεκτική φυματίωση και

απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία.

Κύριες αιτίες της αποτυχίας του

περιορισμού της νόσου και της αύ-

ξησης των κρουσμάτων που παρα-

τηρούνται τα τελευταία χρόνια

αποτελούν: 

– η οικονομική εξαθλίωση και οι

κακές συνθήκες διαβίωσης μεγά-

λων ομάδων πληθυσμών (ανα-

πτυσσόμενες χώρες, πρόσφυγες,

μετανάστες, κ.ά.), 

– η εξάπλωση της HIV λοίμωξης

και του AIDS (κυρίως στις χώρες

της υποσαχάριας Αφρικής), – η

ανοσοκαταστολή και η ανοσοανε-

πάρκεια από άλλα αίτια, 

– η αύξηση της ανθεκτικής και της

πολυανθεκτικής φυματίωσης (στις

χώρες της ανατολικής κυρίως Ευ-

ρώπης), 

– το έλλειμμα συμμόρφωσης με

την επιτηρούμενη θεραπεία

(DOTS) και 

– η υποχρηματοδότηση του αγώνα

κατά της νόσου από τις αναπτυγ-

μένες χώρες.

Κύριο μέλημα των επιστημόνων

είναι να δοθεί προτεραιότητα στον

αγώνα κατά της φυματίωσης, να

υπάρξει μια πολιτική απάντηση κά-

νοντας την διάγνωση και την θε-

ραπεία προσβάσιμη σε κάθε άν-

θρωπο και να γίνουν έρευνες για

την ανάπτυξη νέων θεραπειών για

μια επιδημία που πρόκειται μελλο-

ντικά να λάβει πολύ μεγάλες δια-

στάσεις.

Πρότυπο Νοσηλευτικό Κέντρο Πειραιά

– Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

...για την υγειά μας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
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Επάξια έφτασαν μέχρι τον τελικό 

οι γυναίκες του “Αρη” ΒούλαςΆνετη νίκη με 21-5 επί της ΝΕΠ, πήρε η

Βουλιαγμένη, για τη 12η αγωνιστική της

Α1 γυναικών και πλησίασε ακόμα πιο κο-

ντά στην εξασφάλιση της δεύτερης θέσης,

στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήμα-

τος.

Η ομάδα της Αλεξίας Καμένου δεν δυσκο-

λεύθηκε να επιβάλλει τον ρυθμό της και να

προηγηθεί με 11-3 στο ημίχρονο. Από εκεί

και πέρα η αναμέτρηση αποτέλεσε τυπική

διαδικασία και ο ΝΟΒ επικράτησε εύκολα.

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Βουλιαγμένη (Καμένου): Μελιδώνη 3,

Ασημάκη 3, Ρουμπέση 3, Τσουκαλά 2, Αλε-

ξάκη 2, Γερόλυμου 2, Χρυσικοπούλου 2,

Κουτέλη 2, Κάντζου, Δρίμη, Πάτερου

ΝΕΠ (Βασιλόπουλος) : Μαρία Μανέτα 2,

Ραυτοπούλου, Σοφία Μανέτα, Γουέμπστερ

Μετά το τέλος του αγώνα, η προπονήτρια

της Βουλιαγμένης, Αλεξία Καμένου, είπε:

"Είχαμε πολύ καλό ρυθμό σε όλο το παι-
χνίδι και δώσαμε ευκαιρίες στις νεαρές
μας παίκτριες. Ξεκινάει η περίοδος προε-
τοιμασίας μας ενόψει των πλέι οφ και του
Final Four".

«Καλλιτεχνικό Σκάκι  

Εισαγωγή στον κόσμο των

σκακιστικών συνθέσεων»

Ο Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κο-

ρωπίου οργανώνει ομιλία με τον Ομο-

σπονδιακό Μετρ Σπύρο Ιλαντζή, με θέ-

μα:

«Καλλιτεχνικό Σκάκι – Εισαγωγή στον
κόσμο των σκακιστικών συνθέσεων»,
τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, στις 7 μ.μ.,

στην αίθουσα του Σκακιστικού Συλλό-

γου (Σωκράτους 18, πλατεία Δεξαμενής).

Θα παρουσιαστούν Καλλιτεχνικά Σκακιστικά Προ-

βλήματα και θα γίνει ανάλυση σχετικών θεμάτων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να χρησιμο-

ποιήσετε το τηλέφωνο 6944-147209 (όλες τις ώρες).

Με τον καλύτερο τρόπο

έκλεισε τις υποχρεώσεις

της για την αγωνιστική χρο-

νιά 2007 – 2008 η γυναικεία

ομάδα πινγκ πονγκ του Άρη

Βούλας.

Επαναλαμβάνοντας την πε-

ρυσινή επιτυχία, έφτασε

στον τελικό του κυπέλλου

Ελλάδος (07-08) στον

οποίο αντιμετώπισε τον

Ολυμπιακό από τον οποίο

έχασε πολύ δύσκολα με

σκορ 4-2.

Για την ομάδα της Βούλας

αγωνίστηκαν οι : Αντιοπού-

λου Κατερίνα, Βάνια Στά-

λεβα και Κρουστάλλη Μα-

ρία. Προπονητής της ομά-

δας ο Γιάννης Δήμας.

Τις νίκες για την ομάδα της

Βούλας, επέτυχαν η Βάνια

Στάλεβα με σκορ 3-1 επί

της Δέσποινας Δάνδουλα

και η Κατερίνα Αντιοπού-

λου με σκορ 3-1 επί της

Μαρίας Χριστοφοράκη.

Για την ομάδα του Ολυμπια-

κού, σημείωσαν 2 νίκες η

Λάουρα Νικολάε (3-0 την

Αντοπούλου και 3-0 την

Στάλεβα), 1 νίκη η Χριστο-

φοράκη με σκορ 3-1 επί της

Κρουστάλλη καθώς και 1 νί-

κη στο διπλό Νικουλάε/Χρι-

στοφοράκη επί των Αντιο-

πούλου/Κρουστάλλη με

σκορ 3-2.

Δ. Πατεράκης 

Από αριστερά: Γιάννης Δήμας, Βάνια Στάλεβα, Κρουστάλλη Μαρία και Αντιοπούλου Κατερίνα.

2ος αγώνας Πρωταθλήματος

Υπερπήδησης Εμποδίων

Με μεγάλους πρωταγωνιστές την Χριστίνα Μαυρο-

φρύδη και το άλογό της Lapallo ολοκληρώθηκε με

επιτυχία ο 2ος αγώνας Πρωταθλήματος Υπερπήδη-

σης Εμποδίων στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου

Mega Sports. 

To ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη και τον IOC έκανε τη μο-

ναδική διπλή άπταιστη στον κανονικό γύρο και το μπαράζ

της σημαντικότερης και υψηλότερης Κατηγορίας Α ύψους

1.40μ. και πήρε πανηγυρικά την 1η θέση. Δεύτερη ήταν η

Hannah Μυτιληναίου με τον Poet με 4 βαθμούς στο μπα-

ράζ, ενώ τρίτος ήταν ο Valentin Velea με τον Peter του

ΑΟΙΒ με 1 βαθμό ποινής στον κανονικό γύρο. 

Στην Κατηγορία Εφήβων ήταν η σειρά της Σιμόνης Ραζή

από τη Θεσσαλονίκη να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει

την Κατηγορία Εφήβων ύψους 1.30μ. 

Η αμαζόνα του ΑΟΙΒ με τον Candillo 4 έκανε τη γρηγορό-

τερη άπταιστη διαδρομή σε χρόνο 32,33 στο μπαράζ. 

Στην Κατηγορία Παίδων ύψους 1.20μ. ο Παναγιώτης Φρα-

τζής και ο Life Time ήταν καλύτεροι και με τη μοναδική δι-

πλή άπταιστη διαδρομή αναδείχθηκαν νικητές. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Η “ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙ-

ΡΙΣΤΗ”, μια βραδιά ξεχωριστή

και πρωτότυπη, οργανωμένη

εκδήλωση από τις ΑΚΑΔΗ-

ΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

και του ΑΗΤΤΗΤΤΟΥ ΣΠΑ-

ΤΩΝ, πραγματοποιήθηκε

(21/3) σε γνωστή ταβέρνα της

περιοχής.

Ήταν μια καλά οργανωμένη

εκδήλωση από τον Διευθυντή

των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙ-

ΡΟΥ του Αθλητικού Οργανι-

σμού Πέτρο Τσιγκούλη και

τους συνεργάτες τους προπο-

νητές Γιώργο Φαράκο, Προ-

κόπη Καραγιάννη, Αναστάσιο

Μάρκου, Δημ. Ρουσσουνέλη.

Στην δουλειά που γίνεται στις

Ακαδημίες ποδοσφαίρου ανα-

φέρθηκε στην σύντομη ομιλία

του ο Πέτρος Τσιγκούλης,

ενώ στα μεγάλα αθλητικά έρ-

γα και στην έναρξη της διαδι-

κασίας κατασκευής  δεύτερου

γηπέδου ποδοσφαίρου ανα-

φέρθηκε στον χαιρετισμό του

ο Πρόεδρος του Α.Ο. Αντιδή-

μαρχος Χρήστος Μάρκου.

Στην συνέχεια της εκδήλω-

σης απενεμήθησαν τιμητικές

διακρίσεις στην πολιτική ηγε-

σία του Δήμου καθώς και

στους ανθρώπους που πλαι-

σιώνουν με αγάπη και εθελο-

ντική δουλειά τον Αθλητικό

Οργανισμό.

Ιδιαίτερες διακρίσεις δόθηκαν

στους μικρούς ποδοσφαιρι-

στές των Ακαδημιών που εί-

χαν κατά την διάρκεια της

περσινής χρονιάς υψηλές

αποδόσεις στο σχολείο τους

και ταυτόχρονα ξεχωριστή

αγωνιστική συμπεριφορά.

Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Σπάτων

Βουλιαγμένη-ΝΕΠ: 21-5

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Αγώνες εξ’ αναβολής νέων, Κυριακή 30 Μαρτίου - Β’ φάση Παίδων:

Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε 10:00 το πρωί
Γήπεδο Αγώνας

ΓΕΡΑΚΑ ΟΦ ΓΕΡΑΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Γ. ΡΑΦΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΟΡΩΠΙ     

ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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Σε μείζονος σημασίας θέμα ανα-

δεικνύεται η αυθαίρετη «κατάργη-

ση» ενός νομού και η διοικητική

διάρθρωση της χώρας, από … «κά-

ποιους υπηρεσιακούς παράγοντες

του Υπουργείου», όπως είπε ο Νο-

μάρχης, που προσπαθούσαν να

του εξηγήσουν τις «εγκύκλιες δια-

ταγές»!

Του «έλεγαν λοιπόν ότι (αγήματα)

δίνουν μόνο σε πρωτεύουσες νο-
μών»!...
Ο Νομάρχης, ατυχώς και ηπίως,

τους είπε ότι …εάν γίνεται αυτό,

δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να

το δεχθεί, αλλά δεν θα ήθελε να

δει άγημα στη γιορτή της 25ης

Μαρτίου, ούτε στον Πειραιά, ούτε

στην Ελευσίνα» (όπως δήλωσε κα-

τά τη συζήτηση στο Ν.Σ.).

Και λέμε, “ατυχώς και ηπίως”, γιατί

ο Νομάρχης όφειλε να τους πει να

ξεστραβωθούν, να μάθουν ποια εί-

ναι η διοικητική διάρθρωση της χώ-

ρας από το 1994, την οποία οφεί-

λουν άπαντες να σέβονται και πρω-

τίστως οι ίδιες οι υπηρεσίες του

κράτους. Είναι απαράδεκτο να μη

γνωρίζουν και από πάνω να προ-

σπαθούν να καλύψουν την άγνοιά

τους, με ηλίθια επιχειρήματα.

Οσοι νομίζουν ότι υπάρχει σήμερα

«Νομός Αττικής», να μας πουν

ποιος είναι ο Νομάρχης αυτού του

«νομού»!

Το είχαμε κύριο θέμα στο φύλλο

της 8ης Μαρτίου/08. Το στείλαμε

και στον αρμόδιο Υπουργό και πε-

ριμένουμε απάντηση.

Κι επειδή ο Νομάρχης έκανε το

ολίσθημα να αιτιολογήσει τη σχε-

τική στιχομυθία, στη συζήτηση του

Νομαρχικού Συμβουλίου «…διότι

υπάρχει ακόμη ένα παλιό νομικό
καθεστώς, που λέει ότι ο Νομός
είναι Αττικής και πρωτεύουσα η
Αθήνα», τον συμβουλεύω δημο-

σίως «σεμνά και ταπεινά» και ως

υποψήφιος επιλαχών σύμβουλος

του συνδυασμού του, να φέρει το

μέγα αυτό ζήτημα, για την υπόστα-

ση της Νομαρχίας του, ως τακτικό

θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο,

με υπεύθυνη εισήγηση και παρου-

σία των Νομικών του Συμβούλων.

Ή υπάρχει η Νομαρχία, ή δεν

υπάρχει. Μεσοβέζικα πράγματα

στη δημόσια διοίκηση, δεν υπάρ-

χουν, αν θέλουμε να είμαστε σο-

βαρό κράτος.

Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή

φορά: Η Αττική με τη γεωγραφική

έννοια, είναι αυτή που όλοι γνωρί-

ζουμε. Υπό την έννοια της διοικη-

τικής διαίρεσης του κράτους ΔΕΝ

ήταν νομός από συστάσεως του

νεοελληνικού κράτους. Ηταν

ΕΠΑΡΧΙΑ του Νομού Αττικής και

Βοιωτίας μέχρι τη δεκαετία του

1950. Νομός υπήρξε μέχρι το

1994. Εκτοτε έχει χωριστεί σε τέσ-

σερις Νομαρχίες (Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις). Ας το ξεκαθαρί-

σουμε επιτέλους.

Χωρίς επίγνωση του πραγματικού

αντικειμένου διεξήχθη στο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο η συζήτηση, με

πρωτοβουλία ως προείπαμε, του

Νομαρχιακού Συμβούλου Παντελή

Ασπραδάκη, ο οποίος ζήτησε και

έγινε αποδεκτό, να συζητηθεί ως

έκτακτο. Είπε:  «Με έκπληξη άκου-

σα, και όλοι οι παρευρισκόμενοι,

τον κ. Νομάρχη να καταγγέλλει τη

στρατιωτική ηγεσία για τη μη πα-

ρουσία αγήματος. Αν κατάλαβα κα-

λά εκδικούμενοι τη Νομαρχία, την

πόλη, τους πολίτες για τη μη ανέ-

γερση κατοικιών στο στρατόπεδο

Λάμπρου, θέμα που όλοι γνωρίζου-

με και η Νομαρχία έχει πάρει αντί-

θετη απόφαση για την κατασκευή

αυτών των κατοικιών. Νομίζω ότι εί-

ναι πρωτόγνωρο, ημέρα επετείου

για όλους τους Ελληνες, η απόφα-

ση της στρατιωτικής ηγεσίας – πο-

λιτική για μένα – να στερεί από τους

πολίτες αυτή την ημέρα (την παρου-

σία στρατιωτικού αγήματος). Αν

έχει δικαίωμα.

Ζητώ από το σώμα όχι μόνο να δια-

μαρτυρηθούμε, όχι μόνο να καταδι-

κάσουμε αλλά να ζητήσουμε εξηγή-

σεις και από τη στρατιωτική και από

την πολιτική ηγεσία».

Και ο Νομάρχης απάντησε: «Εγώ

κατ’ αρχήν κατήγγειλα και την πολι-

τική και τη φυσική ηγεσία της

Υπουργείου Εθνικής άμυνας. Και

θέλω να πω ότι δεν είναι μοναδικό

φαινόμενο αυτό που παρουσιάζει το

Υπ. Εθν. Αμυνας. Δυστυχώς έχουμε

πρόβλημα και με τη στελέχωση του

γραφείου του ΠΣΕΑ, όπου κατά πα-

ράβαση του νόμου επιδιώχθηκε,

όπως είχε γίνει και το 2003, να στε-

λεχωθεί το γραφείο με πρόσωπο

που δεν θα επέλεγε ο Νομάρχης.

Όπως τότε είχα επιστρέψει τα χαρ-

τιά κάποιου αξιωματικού  που είχαν

στείλει εδώ πέρα, στον τότε Υπουρ-

γό κ. Παπαντωνίου, έτσι έκανα και

στον κ. Μεϊμαράκη προ μηνών, και

του πρότεινα συγκεκριμένο αξιωμα-

τικό. Εκτοτε τα χαρτιά του έχουν

χαθεί και αναζητούνται στα διάφο-

ρα γραφεία του Υπ. Εθν.Αμυνας».

«Και γι’ αυτό το κατήγγειλα», κα-

τέληξε ο Νομάρχης.  Η δήλωσή

του δημοσιεύεται παραπάνω.

Απρέπεια και αγένεια το χαρακτή-

ρισαν σύμβουλοι από όλες τις πτέ-

ρυγες (Πάντζας, Μπαρούτας,

Κωνσταντινίδης).

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφά-

σισε ομόφωνα να εκδώσει ψήφι-

σμα, όπου να εκφράζει τη δυσαρέ-

σκειά του.
Κώστας Βενετσάνος

ο στρατός ΔΕΝ (ανα)γνωρίζει τη 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Υπάρχει ή ΔΕΝ υπάρχει Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

“Αισθάνομαι την ανάγκη να
καταγγείλω την πρακτική
της πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, που πι-
στεύει ότι με την μη απο-
στολή στρατιωτικού αγήμα-
τος στον εορτασμό της
25ης Μαρτίου “τιμωρεί”
την Νομαρχία μας για την
άρνησή της να συναινέσει
στη παράνομη ανοικοδόμη-
ση του στρατοπέδου Λά-
μπρου, που επεχείρησαν οι
υπηρεσίες του Υπουργείου.
Δηλώνουμε ότι δεν πρόκει-
ται να καμφθούμε και οι
μεθοδεύσεις αυτές το μόνο
που επιτυγχάνουν είναι να
εκθέτουν τόσο αυτούς που
τις επινοούν όσο κι αυτούς
που τις εφαρμόζουν”.

Λεωνίδας Κουρής

Αυτός ο Καραγκιόζης, πάντα επίκαιρος και πάντα ευρηματικός. Τον

συναντάμε καθημερινά, σε όλους τους χώρους και σε όλες τις

υπηρεσίες, με το “μακρύ του χέρι” και τις “κομπίνες” του. 

Ο πρωταγωνιστής του Θεάτρου Σκιών, απέκτησε Παγκόσμια

Ημέρα: είναι η 28η Μαρτίου. 

Η συμπαθής φιλολαϊκή φιγούρα, επανέρχεται σιγά - σιγά στο

προσκήνιο, αφού και το Υπουργείο Παιδείας δίνει άδεια στους Κα-

ραγκιοζοπαίκτες να παίζουν στα σχολεία.

Το κακό είναι ότι οι δάσκαλοι ιδιαίτερα οι νεότεροι, δεν γνωρίζουν ή δεν υπο-

ψιάζονται τον διαπαιδαγωγικό ρόλο που μπορεί να παίξει αυτή η μορφή τέχνης

στη σχολική ηλικία.

Δεν γνωρίζουν ότι ο Καραγκιόζης είναι αυτός που πρωτομίλησε στους Έλληνες

για τους ήρωες του ΄21, για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τα κατορθώματα της Αντί-

στασης στην κατοχή υψώνοντας μάλιστα με κίνδυνο της ζωής του καραγκιοζο-

παίκτη την Ελληνική σημαία

Ο ήρωας του Θεάτρου Σκιών
απέκτησε Διεθνή Ημέρα

Η συζήτηση στο Ν.Σ.


