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Ελλοχεύει ή έχει δρομολογηθεί

ΝΕΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ;
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ιδιωτικές συζητήσεις, τηλεοπτικές και

ιδίως ραδιοφωνικές εκπομπές, παρατηρείται από τον

ψύχραιμο ακροατή, μια αναζωπύρωση ιδεολογικο-πολι-

τικών παθών που θεωρούσαμε ότι είχαν αποσβεστεί –

εκτονωθεί – αφυδατωθεί και είχαν καταχωνιαστεί, με

αποτροπιασμό – για τα δεινά που έχουν επισωρεύσει

στον τόπο – στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Τα εθνοκτόνα αυτά πάθη που προκάλεσαν βαθύτατο και

καταστροφικό πλήγμα στην πατρίδα μας και συσσώρευ-

σαν οδύνη, απώλειες, καθυστέρηση της ανάνηψης και

ανάπτυξης – έστω στρεβλής – της χώρας μας και διάρ-

ρηξη της συνοχής του κοινωνικού μας

ιστού, στο παρελθόν, θεωρούσαμε,

εδώ και 35 περίπου χρόνια, ότι είχαν

πλέον παρέλθει. Και τα πάθη και τα λά-

θη και τα πλήγματα. Ότι ωριμάσαμε

σαν Λαός, ότι “μάθαμε, αδερφέ μου να
συνενογιόμαστε”.

Ας αναλογισθούμε: Δεν ήταν αποτέλε-

σμα του διχασμού Βενιζελικών-Βασιλι-

κών η οριστική απώλεια της Ιωνίας και

η τραγωδία και ταπείνωση της μικρασιατικής καταστρο-

φής; 

Μήπως δεν ήταν αποτέλεσμα του δεύτερου διχασμού

και του εμφύλιου σπαραγμού 1944-1949 και, η εκμηδέ-

νιση των προνομίων του νικητή – του  σκαπανέα της νί-

κης κατά του Αξονα – ελληνικού Λαού και η απώλεια

της Κύπρου, η εκρίζωση και των τελευταίων θυλάκων

του ελληνισμού στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπο-

λη το 1955 και μετέπειτα από την Ιμβρο και την Τένεδο; 

Και όχι μόνο αυτά. Από το1945 κι εδώθε υφιστάμεθα

συνεχείς απώλειες. Μας θαύμασαν, μας εξεθείασαν,

μας “δούλεψαν”.                              Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Σύγχρονη πόλη”

στο Λαγονήσι Σελ. 20

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ … ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ   σελ. 4

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Αν και τις γιορτινές αυτές μέρες, οι ευχές έχουν την τιμητική τους, ωστόσο
τα φετινά Χριστούγεννα έρχονται εν μέσω μιας διεθνούς αλλά και ελληνικής
κρίσιμης περιόδου, με την οποία κλείνει ένας κύκλος και νέα δεδομένα εμφα-
νίζονται για το μέλλον της οικονομίας, ένας παράγοντας που επηρεάζει κα-
θοριστικά την ανάπτυξη, την απασχόληση και φυσικά την καθημερινή μας ζωή.
Οι μέρες που βιώνουμε είναι ιστορικές και οι ζυμώσεις που βρίσκονται ακόμη
σε εξέλιξη, θα καθορίσουν μια νέα εποχή, η οποία δεν μπορεί να προσδιορι-
στεί σήμερα με σαφήνεια. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι ώρες, είναι ώρες ευ-
θύνης όλων μας, σε όλα τα επίπεδα. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να επιδεί-
ξουμε ψυχραιμία και με οδηγό την εμπειρία των παλαιοτέρων, να κατευθύ-
νουμε τη δυναμική των νέων στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο.
Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη και αισιοδοξώ ότι η σημερινή αμφισβή-
τηση, θα φωτίσει καλύτερα τα σημερινά αδιέξοδα, θεμελιώνοντας αποτελε-
σματικότερους τρόπους να λειτουργούμε ως κοινωνία και ως άτομα. Αυτό δεν
αποτελεί μόνο ευχή, αλλά κοινή ιστορική γνώση και εμπειρία.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς

Να απομακρυν-

θούν οι τσιγγάνοι

από το Κορωπί

ζητούν Δημοτική

Αρχή και κάτοικοι

Σελίδα 9
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Πάμε Θέατρο Σελ. 4

Χριστουγεννιάτικο παραμύθι

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Χρόνια Πολλά... Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Πάρκο ενεργειακής αγωγής

στην Κερατέα
Σελ. 11

Η γυναίκα μπροστά, στο
Μαρκόπουλο Σελ.12

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ.13

Αριστερή Διέξοδο προτείνει ο
ΣΥΡΙΖΑ σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ομηρία και η οικονομική αιμορρα-

γία και εξάρτηση της χώρας μας, μή-

πως δεν οφείλεται στο στείρο μα-

καρθικό αντικομμουνισμό, στον

εθνικιστικής δήθεν κάλυψης, προδο-

τικό δοσιλογισμό και στον δικέφαλο

– (ένθεν κι ένθεν) ενδοτισμό; Έναν

ενδοτισμό και ένα αλυσιβερίσι που

εξέθρεψε τη διαπλοκή, τη διαφθορά

και την ασυδοσία;

Κι εκεί που λέγαμε ότι όλα αυτά

ανήκουν στις μαύρες σελίδες της

ιστορίας μας και πήραμε τ’ απάνω

μας και “μάθαμε, αδερφέ μου, να
κουβεντιάζουμε”, να ‘σου η υποδαύ-

λιση και η αναζωπύρωση των πα-

θών από τα αποκαϊδια.

Τα αντικομμουνιστικά αντανακλα-

στικά αφυπνίστηκαν, ανασύρθηκαν

από το ασυνείδητο, με πρόφαση την

εξέγερση της ναρκωμένης, μέχρι

πρότινος, νεολαίας. Κι άκουσα πολ-

λές ακραίες και ανεύθυνες ή κατευ-

θυνόμενες ακρισίες: Για “στρατό”

(από νοσταλγούς της “ενθοσωτηρί-

ου”, που έπαιξε το “παιχνίδι” των

ολετήρων της Κύπρου), για… Γυά-

ρο, από νοσταλγούς των διωγμών

των μισών Ελλήνων, για να βολεύο-

νται πιο εύκολα οι άλλοι μισοί – λες

και περισσεύουμε – για “σχολές
σταλινισμού του Περισσού”, που

“μαθήτευσε ο Αλαβάνος”, για “φασι-

σμό του Συνασπισμού”, από σοβα-

ρούς ανθρώπους, όπως ο Γιαννα-

ράς, για εξορίες, για ξεκάθαρες “Δη-
λώσεις”, από ύποπτους νοσταλγούς

“δώσε-δηλωσιών”), για, για, για…

για πολλά επικίνδυνα, απερίσκεπτα,

αντικοινωνικά και αντεθνικά “μέτρα”.

Το 2009 είναι ante portas – προ των

πυλών – και είναι μπροστά. Η οικο-

νομική κρίση και η ανεργία φαντά-

ζουν σαν πολιορκητικές μηχανές. Η

κοινωνική αντίδραση αναμένεται βε-

βαία και ραγδαία. Αλίμονο αν επιλε-

γεί ως μέσον αντιμετώπισης της

υφιστάμενης και αναμενόμενης

όξυνσης, η καταστολή. Αλίμονο!

Μας περιμένει σ’ αυτή την περίπτω-

ση ένας νέος, ολέθριος διχασμός.

Ενας διχασμός που θα επιφέρει νέο,

ισχυρότατο χτύπημα στον ελληνι-

σμό. Κάποιοι επωφθαλμιούν τη Θρά-

κη, τη Μακεδονία, ολόκληρη την Κύ-

προ, με απώτερο στόχο τον πλήρη

οικονομικό-πολιτικό έλεγχο της χώ-

ρας μας.

Μας διαιρούν πάλι. Είναι το κύριο

μέσο για να δαμάσουν έναν λαό,

που όταν είναι ενωμένος μεγαλουρ-

γεί.

Λέγονται πολλά ανεύθυνα από αν-

θρώπους που έχουν την πολιτική και

κυρίως την τηλεοπτική δύναμη, που

πυροδοτούν πάθη και αντιδράσεις. 

Κωφεύσατε.

Απομονώστε τους και ας αντιδρά-

σουμε κατασβεστικά εκτονώνοντας

την κατάσταση. 

Θα υπάρχουν συνεχείς δράσεις και

αντιδράσεις – είτε προβοκατόρικες,

είτε εξεγερσιακές. Αν δεν συμπαρα-

σύρει τον καθένα από μας το ομαδι-

κό συναίσθημα του όχλου – και σή-

μερα μπορούμε να μεταβληθούμε σε

όχλο, ακόμα κι απ’ τον καναπέ μας –

τότε η κατάσταση θα εκτονωθεί. Η

βίαιη καταστολή αν ασκηθεί από την

κρατική βία, όπως καλλιεργείται και,

πολύ χειρότερα, από παρακρατικές

οργανώσεις και “αντιφρονούντες”,

μόνο στην ένταση θα οδηγήσει και

τελικά σ’ έναν νέο διχασμό.

Φτάνει πια. ΟΛΟΙ είμαστε συνυπεύ-

θυνοι σ’ αυτό. ΟΛΟΙ θετικά ή και

αποθετικά.

__________

Υποσημείωση: Το κράτος είναι υπο-

χρεωμένο ιδιαίτερα σήμερα, να προ-

στατεύσει τη ζωή του προφυλακι-

σμένου ειδικού φρουρού, γιατί όλα

τα ενδεχόμενα είναι πιθανά.

Ο κατηγορούμενος είναι ταυτόχρονα

σπουδαίος μάρτυρας. Οι ανακριτικές

αρχές πρέπει να στρέψουν την προ-

σοχή τους προς κάθε ενδεχόμενο.

Ακόμα και την πιθανότητα να ενήργη-

σε ως εντολέας εξωθεσμικού παρά-

γοντα.

Ελλοχεύει ή έχει δρομολογηθεί 

ΝΕΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ;

Οι άρχοντες του κόσμου τούτου, μέσα από τα πολιτικά, οι-

κονομικά και στρατιωτικά κέντρα εξουσίας, δεν καταργούν

τα Χριστούγεννα, αλλά οικοδομούν εορταστική ανάπαυλα

χωρίς τον Χριστό.

Καλούν τους λαούς σε ψυχολογική εκτόνωση, ενώ η Εκκλη-

σία προτρέπει «δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω».

Καλούν τους ανθρώπους σε ανυπόστατους παράδεισους

αμαυρώσεως των αισθήσεων, ενώ η Εκκλησία καλεί, σε συμ-

μετοχή «του Παραδείσου της» πνευματικής «τρυφής». Φωτί-

ζουν τον κόσμο με πληθώρα από τεχνητά φώτα, ενώ «του

Κυρίου Ιησού γεννηθέντος… πεφώτισται τα σύμπαντα»,

αφού Εκείνος είναι «Φως εκ Φωτός».

Κι επειδή μόνο η Βασιλεία του Χριστού είναι «Βασιλεία πά-

ντων των αιώνων», «η πολυθεϊα» των εορταστικών «ειδώ-

λων» δεν αναπαύει τους λαούς.

…

Χριστούγεννα και πάλι,

Η κατάρρευση του υπαρκτού αποτυχημένου εικονικού πολι-

τισμού κάνει πιο δυνατές τις φωνές που ερωτούν:

«Πού εστίν ο τεχθείς Βασιλεύς;»

Το ερώτημα θα παραμένει αναπάντητο

Και θα παρατείνεται ο σάλος και η ταραχή,

Αν δεν δώσουμε στο Χριστό κατάλυμα,

Για να κατοικίσει μέσα στις καρδιές μας.

«Εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Αυτού εις τας

καρδίας ημών».

Ο

ι καρδιές αυτές μπορούν να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή. Και

τότε θα υπάρχει επί γης ειρήνη, αφού οι άνθρωποι ουρανίως

θα αγάλλονται, επιγείως θα ευφραίνονται, την ύπαρξή τους

στο Θεό, ως δώρο θα προσφέρουν, το θαύμα της ταπεινώσε-

ως με τη ζωή τους θα κηρύττουν, και ακαταπαύστως Εκείνον

θα δοξολογούν.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Εύχομαι, σε όλους σας, ευφρόσυνον εορτήν,

Εν αληθεία και καθαρότητι καρδίας.

Ο Επίσκοπός Σας και Ποιμενάρχης Σας,

Ο Μητροπολίτης

Τ.Υ. Ο Γλυφάδας Παύλος

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008

Για την πρόληψη και αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, πα-

ρακαλούνται οι οδηγοί και πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

και να τηρούν με σχολαστικότητα τους κανόνες κυκλοφορίας.

Ιδίως, στους οδηγούς των οχημάτων εφιστάται η προσοχή στα

εξής:

Να μην οδηγούν όταν έχουν πιει έστω και λίγο αλκοολούχο πο-

τό.

Να μην αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα και να προσαρμό-

ζουν αυτήν ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Να χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας και το προστατευτικό

κράνος και να απαιτούν να χρησιμοποιούν αυτά και οι συνεπι-

βάτες τους.

Να συγκρατούν με σύστημα κατάλληλο για την ηλικία το ύψος

και το βάρος στα μικρά παιδιά (ειδικό κάθισμα, ζώνη ασφαλείας

κλπ.).

Να μην πραγματοποιούν αντικανονικά προοπετάσματα.

Να μην ομιλούν στο κινητό τηλέφωνο εκτός κι αν είναι τοποθε-

τημένο σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση ή χρησιμοποιούν

ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας (bluetooth).

Να αποφεύγουν την προσέγγιση με ΙΧ του Σταθμού Υπεραστι-

κών Λεωφορείων Κηφισού κατά τις παραμονές των εορτών και

να προτιμούν για το σκοπό αυτό τα ΜΜΜ, επειδή τις ημέρες

αυτές παρατηρείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στο πα-

ραπάνω σημείο.

Μέσα στην πόλη, που η κίνηση των οχημάτων μειώνεται αισθη-

τά κατά τις ημέρες των εορτών, να είναι πολύ προσεκτικοί και

να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, γιατί παρατηρείται αύξηση

των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τέλος, όταν πρόκειται να ταξιδέψουν προς την επαρχία να φέ-

ρουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες για το ενδεχόμενο

χρήσης τους σε περιοχές με χιόνι ή πάγο.

Για να  επιστρέψουμε  

όλοι αρτιμελείς 

Η Τροχαία προτείνει
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Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω ανειλημένων προσωπικών μου

υποχρεώσεων, και για την περίοδο

18/12/08 έως 4/1/09, αναβάλλονται για το

τέλος Ιανουαρίου, οι προγραμματισμένες

εκδηλώσεις των παιδιών του ΠΙΚΠΑ και

το ΚΑΠΗ Βούλας.

Αγγελος Αποστολάτος

Αντιδήμαρχοι σε ...αναμονή

στο Δήμο Βούλας

Κατά πληροφορίες μας, ο Δήμαρχος Βούλας δεν θα

ορίσει νέους Αντιδημάρχους, όπως γίνεται κάθε αρ-

χή του νέου έτους. Θα παρατείνει τη θητεία των πα-

ρόντων Γρηγόρη Κωνσταντέλου, Δημήτρη Κιούκη,

Γ. Χατζηϊωάννου και Κ. Ανδριόπουλου μέχρι νεοτέ-

ρας.

Προφανώς θέλει να κρατάει τους συμβούλους σε

αγωνία ή ...στο χέρι σαν τον καπετάνιο με το αβγό.

Πόσο θα το τραβήξει όμως;

Ενα μήνα, δύο μήνες, αν τα καταφέρει, γιατί όπως

μαθαίνουμε, οι σύμβουλοι “ακονίζουν δόντια”.

Α.Μ.

Αγαπημένε, Άγιε μου Βασίλη,

Αποφάσισα φέτος να σου στείλω γράμμα ζητώντας από σένα κάποια δώ-

ρα αν και ποτέ ως παιδί δεν σου είχα γράψει τις επιθυμίες

μου. Άρα αναδρομικά σου ζητάω:

1. Να φέρεις φαγητό για όλο τον κόσμο.

2. Άφθονο πετρέλαιο …για να μη γίνονται πόλεμοι.

3. Γενικά ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

4. Να σταματήσεις την κατρακύλα που έχει πάρει το περι-

βάλλον.

5. Να δώσεις σπίτια στους άστεγους.

6. Να βάλεις λογική στους ανθρώπους.

7. Και τέλος να υπερισχύσει το δίκιο και η ελευθερία

στη γη.

Αυτά τα ολίγα ζητάω για φέτος και θα ήθελα να

μου τα πραγματοποιήσεις αφού τη χρονιά που

πέρασε ήμουνα καλό παιδί. 

Πολύ φοβάμαι όμως ότι διαβάζοντας το

γράμμα μου, θα απαντήσεις: «Ένα
ελαφάκι για το Ηλεκτράκι». 

Συνταγή Βασιλόπιτας του 2009

Παίρνουμε 12 μήνες και καθαρίζουμε προ-

σεκτικά από - τυχόν - ζήλειες, πίκρες και

φθόνο...

Ξύνουμε την μιζέρια και την λιποψυχιά

από τις πτυχές τους και κόβουμε σε κύ-

βους, 30-31 κομμάτια, ώστε να φτάσουν

για όλο το χρόνο.

Υλικά:

Σε βαθειά λεκανίτσα της συνείδησης ρί-

χνουμε μπόλικο φρεσκοκομένο φιλότιμο,

μια κούπα σεβασμό για τον συνάνθρωπο,

200 γραμμάρια αξιοπρέπεια, δύο κουτα-

λιές ειλικρίνειας και άρωμα δικαιοσύνης.

Ανακατεύουμε καλά και ψήνουμε στην

θέρμη του ενθουσιασμού και της πίστης

μας στις ΑΞΙΕΣ που ακολουθούμε.

Στολίζουμε με άχνη χαράς, πασπαλίζουμε

με μπόλικη ΑΓΑΠΗ και σερβίρουμε στο

πρωινόμε αισιοδοξία για την κάθε μέρα!!!!

Καλή επιτυχία!
Hans und Helena Langenbrinck

Συνταγή για Κουραμπιέδες λαδιού
Υλικά: 3 κούπες λάδι, 1 κούπα

ζάχαρη άχνη, 4 κρόκους αυγών,

3 βανίλιες, 2 φλυτζανάκια ρακί

ή μαστίχα ή τσίπουρο καλό, 2

κουταλάκια μπέικιν πάουντερ

κοφτά, 1/2 κουταλάκι σόδα.

Αλεύρι 8 - 10 κούπες ή όσο πά-

ρει ώστε να δέσει η ζύμη. 

Χτυπάμμε σε μίξερ το λάδι να

αρχίσει να ασπρίζει, προσθέτου-

με τους κρόκους των αυγών, συ-

νεχίζουμε το χτύπημε και βά-

ζουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα

υλικά.

Το αλεύρι το βάζεις λίγο λίγο

τελευταίο ανακατεύοντας. Η ζύ-

μη θα είναι έτοιμη όταν θα δείτε

ότι τρίβει.

Ψήνονται στο φούρνο γύρω στα

25 λεπτά. Στρώνουμε σε μια επι-

φάνεια λαδόκολα και ρίχνουμε

πλούσια ζάχαρη άχνη και βά-

ζουμε τους κουραμπιέδες στη

ζάχαρι. 

Μ
υστήριο παραμέ-

νει πάντως η εκλο-

γή του προέδρου

στο Δημοτικό Συμβούλιο

της Βούλας.

Όπως γνωρίζουμε ο νυν

πρόεδρος Ανδρέας Κάσ-

δαγλης φιλοδοξεί να είναι

υποψήφιος Δήμαρχος

στις προσεχείς Δημοτικές

εκλογές· και το δικαιούται

άλλωστε. 

Ο Δήμαρχος έχει δώσει

υποσχέσεις όμως, όχι μό-

νο προς μια κατεύθυνση.

Οι δημαιρεσίες της Κυρια-

κής θα δείξουν!
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Κοραή 4 - Προσβάσιμος χώρος

Η Θεατρική Εταιρεία Πόλις παρατείνει την παρουσίαση της θεα-

τρικής παράστασης Κοραή 4 - Προσβάσιμος χώρος στον χώρο

Ιστορικής Μνήμης 1941-1944, (πρώην Κρατητήρια της Κομαντατούρ) στο Μέγαρο της Εθνικής

Ασφαλιστικής της οδού Κοραή, στην Αθήνα. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις 31 Ια-

νουαρίου του 2009 κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15. 

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

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

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

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

σανιστήρια σήμερα δεν έχουν σαν στόχο την πληροφορία που πιθανά γνωρίζει ο κρατούμενος

αλλά τον ίδιο ως προσωπικότητα. Οι άνθρωποι που σήμερα βασανίζονται στον πλανήτη δεν βα-

σανίζονται γι’ αυτά που γνωρίζουν αλλά γι’ αυτό που είναι. Αυτό που ενοχλεί είναι οι επιλογές

ζωής των κρατουμένων που πρέπει όχι απλώς ν’ αλλάξουν αλλά να πάψουν να υπάρχουν ως τέ-

τοιες, γεγονός που συνεπάγεται την ολοκληρωτική εξόντωση του κρατουμένου. Τα σύγχρονα

βασανιστήρια είναι «έξυπνα» δεν αφήνουν σημάδια, δεν αποδεικνύονται, η βία ασκείται με τους

πιο ύπουλους και ταυτόχρονα τους πιο επιστημονικούς τρόπους. 
Η εξασφάλιση της «ασφάλειας» παραμένει, για τους μηχανισμούς εξουσίας, πάντα, μια καλή δικαιο-

λογία που επιτρέπει την άσκηση βίας και την ανοχή μας στην αθλιότητα των βασανιστηρίων. Ο «πολι-

τικός» λόγος  αρθρώνεται πλέον κάτω απ’ αυτό το πρίσμα και είναι λόγος παραπλανητικός, λόγος α –

νόητος.  Οι μηχανισμοί εξουσίας μέσω του λόγου στήνουν και συντηρούν την «παρεξήγηση» που έχει

σα μοναδικό σκοπό τον έλεγχο και την αυτοπροστασία τους. Ο Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-44 μέ-

σω της παράστασης συνομιλεί με τη σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα, ανοίγεται ως τόπος συνδέ-

οντας, το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, με το παρόν και μ’ ένα πιθανό μέλλον. 

Η παράσταση αφηγείται την ιστορία μιας τυφλής γυναίκας και του συντρόφου της που ζουν σ’ ένα

απολυταρχικό καθεστώς. Η ίδια τους η ζωή, μια ζωή που υπερασπίζεται το όνειρο, τον έρωτα, τις ου-

σιαστικές σχέσεις, την ελεύθερη πολιτική και πολιτιστική δράση, είναι αιρετική. Για το λόγο αυτό, η

γυναίκα συλλαμβάνεται, και ο φορέας της εξουσίας χρησιμοποιεί κάθε προσωπική στιγμή του ζευγα-

ριού για να μεταστρέψει τον άντρα από σύντροφο, σε βασανιστή.

Πληροφορίες: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.15. Τιμές εισιτηρίων 15€, φοιτητικό 10€

Το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνεί διότι οι θέσεις θεατών είναι περιο-

ρισμένες. Τηλ. κρατήσεων Κοραή 4: 2103243581 και 6974316537 (καθημερινά  10:00-14:00 και

18:00 - 21:00).

«Στου Καββαδία τ’ ανοιχτά»

Μουσική Παράσταση

Το μουσικό ταξίδι στην ποίηση του Νίκου Καββαδία, η περιπλάνηση  στις αγαπημένες θά-

λασσες του ποιητή με λόγια και τραγούδι, πήρε παράταση και συνεχίζεται για τρεις ακό-

μα παραστάσεις: Πέμπτη 25/12, Πέμπτη 1/1/09 και Πέμπτη 8/1/09 στις 22:00

Η θάλασσα, η σκληρή ζωή των ναυτικών, η γυναίκα και ο θάνατος, μέσα από τη μαγική

πένα του Νίκου Καββαδία θα συνεχίσουν να  μας οδηγούν σε τόπους μυθικούς που μό-

νο η ποίησή του  μπορεί να περιγράψει.

Ιδανικοί συνοδοιπόροι στο ταξίδι τα μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία από το

Θάνο Μικρούτσικο, τους Ξέμπαρκους,  το Γιάννη Σπανό και άλλους. Η παράσταση πλαι-

σιώνεται με αναφορές

στην πολυκύμαντη ζωή

και τις περιπλανήσεις του

ποιητή.

Πέμπτη 25/12, Πέμπτη

1/01/09 και Πέμπτη

8/01/09 σας προσκαλούμε

στο Νεοκλασικό του

«ΚΟΜΗ». 

Θα είμαστε το  πλήρωμα

στο πειρατικό του Κάπτεν

Τζίμη και όπου μας βγά-

λει…

Κωνσταντίνος Μάτσικας

– Τραγούδι, κιθάρα

Εύη Μαυρίδου – Ενορχήστρωση, πιάνο, τραγούδι

Πέτρος  Βασιλειάδης - Μπάσο – Μιρέλλα Πάχου-Φώκιαλη – Ακορντεόν

Βαγγέλης Καλημέρης- Τύμπανα – Νατάσσα Κρητικού - Αφήγηση

Μαίρη Καλδάρα - Επιμέλεια παράστασης, μελέτη, κείμενα

Πέμπτη 25/12, Πέμπτη 1/01/09 και Πέμπτη 8/01/09, στις 22.00

στο Νεοκλασικό του «ΚΟΜΗ», Λασκαράτου 15,  τηλ. 210-2112135, 210-2232075.

Είσοδος 12 Ευρώ με ποτό.

Πάμε θέατρο

Μάγοι της Επιστήμης!
Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος

14-15 Φεβρουαρίου

Πρόσκληση συμμετοχής 

Λάβετε μέρος στο 2ο Διαγωνισμό Επιστημονικού Πειράματος, Μάγοι της Επιστήμης και μυήστε

τους νέους στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων. Ίσως ένας μεγάλος επιστήμονας στο μέλλον να θυ-

μάται ότι παρακινήθηκε από εσάς…

Με ισχυρό κίνητρο την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση και στοχεύοντας στο να δοθεί στους νέ-

ους το έναυσμα να αγαπήσουν την επιστήμη, το CAID -σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου-

διοργανώνει το διαγωνισμό Μάγοι της Επιστήμης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυ-

μα Ευγενίδου, στις 14-15 Φεβρουαρίου.  Εκπαιδευτικοί και επιστήμονες καλούνται και πάλι να εν-

θαρρύνουν τους νέους, ενώ μαθητές και κοινό θα έχουν για ακόμη μια φορά την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσουν εντυπωσιακές παρουσιάσεις επιστημονικών πειραμάτων. 

Οι 3 καλύτερες συμμετοχές θα αποσπάσουν βραβεία.

Προθεσμία για τις συμμετοχές: 09 Ιανουαρίου 2009, Τηλ. 210 72 51 893 - Fax. 210 72 90 013

Ευγενία Κυπριώτη

Το μουσικό συγκρότημα

encardia παρουσιάζει μια

μοναδική μουσικοχορευτι-

κή-θεατρική παράσταση σε

συνεργασία με το θέατρο

κούκλας «κιβωτός μύθων».

Παραμυθένιες κούκλες,

μουσικοί και χορευτές ζω-

ντανεύουν επί σκηνής το

πιο χαρούμενο μουσικό πα-

ραμύθι, βγαλμένο μέσα

από την πλούσια κληρονο-

μιά των Ελλήνων της Κάτω

Ιταλίας.

“Ένα παλιό μυστικό φανε-
ρώνεται όταν μια γλυκιά
κοπέλα χάνει την ομορφιά
και την εξυπνάδα της... Η
θεά Αθηνά βοηθάει να γί-
νουν όλα καλύτερα από
πριν, αφού χαρίζει σε
όλους το φάρμακο για όλες
τις αρρώστιες!”
Η παράσταση απευθύνεται

σε μικρούς και μεγάλους

και η είσοδος για όλους εί-

ναι 12€.

Οργάνωση: Μελωδικό Καράβι

σε συνεργασία με το Κέντρο

Τεχνών στο ACS

*****
Προπώληση Εισιτηρίων 

Πληροφορίες 211 1198900

● Online μέσω πιστωτικής

κάρτας www.artscenter.gr,

www.ticketservices.gr

● Τηλεφωνική μέσω πιστωτι-

κής κάρτας 210 72 34 567

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττι-

κής διοργανώνει στις  11 Ιανουαρίου 2009, ημέρα

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

SISTOVARI HALL (DA VINCI), Αγίου Ιωάννου 23

στην Αγία Παρασκευή.  

Θα γιορτάσουν τα γενέθλια του Συλλόγου, που συ-

μπληρώνει δύο χρόνια  λειτουργίας  και θα κόψουν

την Πρωτοχρονιάτικη Πίττα.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν στη γιορτή, σε Μικρα-

σιάτικη ατμόσφαιρα),  μπορούν να επικοινωνούν στα

τηλέφωνα: 210-6519501 και 6974987890

ENCARDIA
Το Παραμύθι της Ταραντούλας

Με πολύ κέφι, χορό, τραγούδι και ένα θρύλο από τους Έλληνες της Κάτω Ιτα-

λίας αποχαιρετούν το 2008. Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00



ΕΒΔΟΜΗ  27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

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

www.artgallerycafe.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ  27 Δεκ.08

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  με τους «Ασμάτων
εραστές»
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΗ   τραγούδι ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ πιά-

νο, τραγούδι, ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα     

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ  μπουζούκι 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚ. 08     Ωρα:20:30            

ΔΙΑKΕΚΡΙΜΕΝΟΙ  ΣΟΛΙΣΤ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ      

Ινγκα Μεζβρισβιλι (σολίστ βιολιού )  & Σοφία Τροïζου -

Γκελασβιλι (πιάνο)

Τη μουσική προετοιμασία έχει κάνει η σολίστ πιάνου Σο-

φία  Γκελασβιλι-Τροιζου  

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚ.08

«Χριστουγεννιάτικο   όνειρο» Μουσικό-θεατρική παρά-

σταση  του Νίκου Μπεγέτη. 

Τραγούδι - κιθάρα: ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ  Ηθοποιός: ΝΙ-

ΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚ.08

ΝΟΒΟ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΜΠΑΣΤΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ  ΤΣΙ-
ΛΙΒΑΚΟΣ. Ελληνικό  ροκ  και όχι μόνο ….

TETAΡTH  31 ΔΕΚ.08 - Ώρα: 23:00     PARTY 

LOS HERMANOS DE LA SALSA   LIVE MUSIC

http://www.artgallerycafe.gr/program.asp

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣτην ΚΕΡΑΤΕΑ

Στην ΒΑΡΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟ 

ΚΑΙ ΤΟΝ … ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ

Την Κυριακή 28/12/2008 από τις 11 το πρωί ως τη 1

το μεσημέρι καλούμε όλα τα παιδιά της Κερατέας

και τους γονείς να γιορτάσουμε μαζί στο ΚΑΠΗ (Άνω

Πλατεία). 

Στη γιορτή μας θα υπάρχουν μικρές εκπλήξεις για τα

παιδιά! Θα είναι κοντά μας: 
Έλενα Φιλιππίδου (παιδαγωγός)

Μελίνα Στολτίδη (παραμυθού)

Μαρία Γκαγκόση (εμψυχώτρια παιδικών εκδηλώσεων)

και μέλη από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κερατέας

«Θέσπις».

Σας περιμένουμε όλους με τις φωτογραφικές σας μηχα-

νές.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ “ΥΔΡΑΥΛΙΣ”

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας θα πραγματοποιηθεί

η καθιερωμένη γιορτή για τους νέους φοιτητές και φοιτή-

τριες της πόλης.

Αυτή τη φορά η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μια

μοναδική συναυλία της Αρχαίας Ελληνικής Ύδραυ-

λις που κατασκευάστηκε τον 3ο αι. π.Χ. στην Αλε-

ξάνδρεια από τον Κτησίβιο τον Αλεξανδρέα.

Το όργανο αυτό αναβιώνει στις μέρες μας με την ευ-

θύνη του Γιώργου Παράσχου, μαθηματικού και κατα-

σκευαστή συμφωνικών πνευστών μουσικών οργά-

νων.

Επαγγελματικός

Προσανατολισμός 

στον ευρύτερο 

χώρο του Πολιτισμού

Στη σειρά «Επαγγέλματα» 
εντάσσονται dvd - πολύτιμοι ‘οδηγοί επαγγέλματος’ - με
άξονα την εμπειρία καταξιωμένων επαγγελματιών του
χώρου

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια,

του Προέδρου της Βουλής  Δημήτρη Σιούφα και των Υπουργών

Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη και Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά,παρουσιάστηκε στο Μέγαρο

Μουσικής,  το πρώτο από τα πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα

του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής για την τριετία 2009-2011.

Πρόκειται για τη Σειρά «Επαγγέλματα» με θέμα τον επαγγελμα-

τικό προσανατολισμό στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού. Τα

πρώτα πέντε DVD της Σειράς παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας και στους συναρμόδιους Υπουργούς από τον Πρόε-

δρο του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής κ. Χρήστο Δ. Λαμπράκη. 

Παραλαμβάνοντας τα πέντε πρώτα επαγγέλματα πολιτισμού (αρ-

χιτέκτονας, ηχολήπτης, ιστορικός τέχνης, σκηνογράφος, σχεδια-

στής) ο Υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης και η Υπουρ-

γός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πε-

τραλιά, χαιρέτησαν με δηλώσεις τους την πρωτοβουλία αυτή του

Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής.  

Μια από τις πιο κρίσιμες επιλογές για έναν νέο άνθρωπο είναι η

επιλογή του επαγγέλματος, δηλαδή του μέλλοντός του, και κα-

νένα λάθος δεν είναι τόσο καθοριστικό όσο το λάθος επάγγελμα.

Είναι μια απόφαση που παίρνουμε όλοι πολύ νωρίς και αν δεν εί-

ναι αυτή που ταιριάζει σε εμάς, αλλά και στην εποχή που ζούμε,

σφραγίζει δυσάρεστα την ζωή μας και υπόσχεται αδιέξοδα. 

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα εξελίσσεται -όπως και τα άλλα

τέσσερα-  κατά την προσεχή τριετία, θα προσφέρει τεκμηριωμέ-

νη, τεχνική και ουσιαστική ενημέρωση για επαγγέλματα και ειδι-

κότητες σχετικές με τον Πολιτισμό, εξοπλίζοντας τους νέους με

γνώση των συνθηκών του επαγγέλματος, των σπουδών, της κα-

τάρτισης και της αγοράς εργασίας. Σημαντικό στοιχείο του εγ-

χειρήματος αυτού είναι η αποτύπωση της εμπειρίας καταξιωμέ-

νων επαγγελματιών από κάθε κλάδο, που μυούν τους ενδιαφε-

ρόμενους στο εφαρμοσμένο τοπίο κάθε ειδικότητας.

Η πρώτη σειρά από τα 35 περίπου σχεδιαζόμενα μαθήματα, απο-

τελείται από πέντε DVD, τα οποία συμπληρώνουν και υποβοη-

θούν τις υπάρχουσες διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολι-

σμού από δημόσιους και άλλους φορείς. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι τo υλικό των DVD θα διατίθεται ελεύθε-

ρα και δωρεάν στο Διαδίκτυο:  στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ekpedeftiko.sfm.gr/ αλλά και στους ιστότοπους www.e-

paideia.net και www.in.gr. 

Το Σάββατο 27/12 στις 18.00 τα παιδιά έχουν τη τιμητική

τους. Θεατρική Παράσταση για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών

με το έργο του Ευγένιου Τριβιζά

“Το νούφαρο του Βάλτου”
Θεατρική σκηνή “Μίμηση Πράξης”

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Σερεφίδης 

Στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης, Άττιδος 4

«Αυτός που λέει όχι – 
αυτός που λέει ναι»

Παράσταση της ομάδας «18 Μποφώρ»

στις φυλακές Ελαιώνα και Αυλώνας

Η παράσταση του θεατρικού έργου «Αυτός που λέει όχι

– αυτός που λέει ναι» του Μπ. Μπρέχτ παρουσιάστηκε

τον περασμένο Ιούνιο με μεγάλη επιτυχία στο Φεστιβάλ

Αθηνών από την θεατρική ομάδα «18 Μποφώρ», που δη-

μιουργήθηκε από άτομα που έχουν τελειώσει το πρό-

γραμμα απεξάρτησης του θεραπευτικού κέντρου «18

άνω», με την υποστήριξη και την καλλιτεχνική επιμέλεια

της Όλιας Λαζαρίδου. 

Η παράσταση αυτή δόθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου το

μεσημέρι στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατου-

μένων στον Ελαιώνα Βοιωτίας, όπου προσφέρθηκαν και

βιβλία. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου το πρωί η παράσταση

δόθηκε και στις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνας, όπου προ-

σφέρθηκαν και είδη πρώτης ανάγκης.

Τα μέλη της ομάδας «18 Μποφώρ» και η Όλια Λαζαρίδου

ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόταση του Ελ-

ληνικού Φεστιβάλ να γίνουν αυτές οι παραστάσεις, με την

συνεργασία και συμπαράσταση του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης. 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ ξεκίνησε την προσπάθεια να πα-

ρουσιάζει παραστάσεις του προγράμματός του στις φυ-

λακές από το 2006.

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

FEMINARTE

28 Δεκεμβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου  και το Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου Μαρκοπούλου, οργανώνουν την Κυριακή

28 Δεκεμβρίου στις 9 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο (Παπαβασιλείου 36, τηλ. 22990 49393), σε

εορταστική συναυλία με το κουαρτέτο εγχόρδων

της Feminarte.

Στο κουαρτέτο θα παρουσιαστούν κονσέρτα των A.

Vivaldi και J.S.Bach, χριστουγεννιάτικα τραγούδια

και κάλαντα από όλο τον κόσμο. Συμμετέχουν η

βιολονίστα Μαργαρίτα Ναστούλη, η πιανίστα Νεφέ-

λη Μούσουρα και η soprano Μαριάννα Μανσόλα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πρωτοχρονιά στο Μαρκόπουλο

09.30 π.μ. Δοξολογία για την πρώτη του Νέου Έτους στο

Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου

10.30 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην αίθουσα Δημο-

τικού Συμβουλίου «Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου».
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Αυτές τις μέρες είναι δύσκολο να ξεφύγεις από τις καθιερω-

μένες συνήθειες. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν τινές

εκ των παραδοσιακών ταγών της εκκλησίας, να διασαλεύσουν

την πίστη και τις παραδοσιακές πεποιθήσεις δεν το κατάφε-

ραν. Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι βαθειά φωλιασμένο

στην ψυχή του Έλληνα, που στην έμφυτη μεγαλοψυχία του,

έχει μάθει να συγχωρεί τις  όποιες  απαράδεκτες εκτροπές. Ό,

τι και να γίνει ό,τι  και να του κάνουν,  ο Έλληνας  δεν μπορεί

να αποστερηθεί το γιορτάσι των  Χριστουγέννων και της Πρω-

τοχρονιάς, ούτε να ισοπεδώσει με τις λοιπές μέρες του χρό-

νου, την λιτανεία του Επιταφίου και το λαϊκό πανηγύρι της

Ανάστασης. Ακόμη και οι  επί μέρους  ονομαστικές γιορτές οι

συνυφασμένες  με το όνομα κάποιου Αγίου, έστω και αν  χά-

θηκαν από τις μικροαστικές συνήθειες του φοντάν και του λι-

κέρ δεν εξοστρακίστηκαν.  Ο Έλληνας, ατίθασος εκ γενετής

σε κάθε ξενόφερτη δογματική καταπίεση,  με τη θρησκεία του

νιώθει ελεύθερος. Καίτοι οι ιεροί  τελετουργικοί κανόνες και

κανόνες  υποταγής και προσαρμογής είναι καθορισμένοι και

επιβεβλημένοι. Όποτε  θέλει συμμετέχει. «Όποιος θέλει οπί-

σω μου ελθείν» είπε ο Χριστός. Δεν είπε όμως όποιος και

όπως θέλει. Και αυτό βεβαια το φέραμε στα μέτρα μας.  Ο Έλ-

ληνας όποτε θέλει προσκυνά,  αλλά προπαντός και πάντα όρ-

θιος.  Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Εχω ζωντανή στα μάτια μου

μπροστά τη φωτογραφία των ξαπλωμένων μπρούμητα καθολι-

κών ιερέων στην πλατεία του Βατικανού μπροστά στα πόδια

του Ποντίφηκα περιμένοντας ταπεινά την ευλογία του.  

Έχω ολοζώντανο τον μουσουλμάνο  να γονυπετεί πολλές φο-

ρές την ημέρα προσκυνώντας και φιλώντας το χώμα. Εχω δει

όμως και βλέπω καθημερινά τον Έλληνα,  όρθιο να προσεύχε-

ται, όρθιο και υπερήφανα να ατενίζει τον δημιουργό  του. Ίσος

προς ίσον θάλεγα αφού με τη σταυρική θυσία Του τον κάθισε

δίπλα Του.  Και αυτά για τον πιστεύοντα αλλά και τον μη πι-

στεύοντα. Η αμφισβήτηση της παρεχομένης ελευθερίας με το

«όποιος θέλει οπίσω μου ελθείν» δεν είναι αποδεκτή. 

Τις μέρες αυτές, τις περιμένομε ολόκληρο  το χρόνο και κα-

λούμεθα να τις γευτούμε. Τα κάλαντα,  τη γέννηση του θείου

Βρέφους,  την κακία του Ηρώδη,  το έλκυθρο του Αγιου Βασί-

λη που κουβαλά λογής λογής καλούδια.  Δεν μας ενδιαφέρει

αν όλα αυτά είναι πραγματικά, ή  όχι. Δεν μας ενδιαφέρει  αν

σκόπιμα ιδιοτελώς μπορεί να σχεδιάστηκαν. Εμείς παίρνομε

μόνο τη γέννηση της αγάπης  και της χαράς, το μήνυμα της

συναδέλφωσης των ανθρώπων, όσο και αν αυτό αγγίζει το

όνειρο μιας ουτοπίας. Μας είναι παντελώς αδιάφοροι όλοι οι

δήθεν αυτονομούντες, τα πιστεύω τους και διαχωρίζοντες και

απορρίπτοντες τα πιστεύω των άλλων, εν όψει κάποιας φιλο-

σοφικής ή και πολιτικής ιδεολογίας. Να θυμόμαστε ότι ο Χρι-

στός   δίδαξε να δίνεις χωρίς να προσμετράς στο αντάλλαγ-

μα. Ότι ο Χριστός  δεν έκανε παρέα με Φαρισσαίους και Γραμ-

ματείς αλλά με Τελώνες και με πόρνες, με τους ψαράδες και

τα παιδιά που ρουφούσαν την αγάπη. Ότι καταδίκασε τον

πλούτο και την απόκτηση και διατήρηση περιουσίας  πολύ πριν

τα πουν άλλοι, οικειοποιώντας τα για δικά τους. Ότι του Χρι-

στού τα πόδια ήταν ματωμένα  γιατί περπατούσε ξυπόλητος,

όπως ματωμένες ήταν και οι παλάμες των χεριών του, από τα

καρφιά που καρφώσαμε και δεν πάψαμε ποτέ να του βάζομε

εμείς, που δήθεν διακονούμε τον λόγο του. Υπήρξε ή δεν

υπήρξε, ήταν Θεός ή δεν ήταν,   δεν μας νοιάζει. Άν μπορούν

ας το λύσουν οι θεολόγοι.  Εμείς υπηρετούμε την θεότητα· τη

θεότητα του λόγου Του, την θεότητα των πράξεών Του. Και

αυτός ο λόγος είναι που κατάφερε να χωρίσει την ιστορία της

ανθρωπότητας στα δύο: Στα χρόνια που πέρασαν προτού γεν-

νηθεί και στα χρόνια που ήρθαν μετά τη γέννηση του.

Δηλώνω ότι δεν θρησκεύομαι ιδιαίτερα αλλά σέβομαι τις πα-

ραδόσεις των γονιών μου. Όταν κάποτε σε παλιότερα χρόνια

ξεσπάθωσα για τους κανόνες τους θρησκευτικούς, τους ανα-

χρονιστικούς για μένα και που έχουν, κατά τη γνώμη μου, πα-

ρερμηνευθεί, είχα πάρει την απάντηση από σεβάσμια φίλη

μου, αδελφή το επάγγελμα και ιδιαίτερα θρησκευόμενη.

“Διαμαρτύρεσαι”, μου είχε πεί. “Κάθε μέρα καταργούμε και κά-

ποια συνήθεια από τη ζωή μας. Στο  τέλος  όλες μας οι μέρες

θα είναι χωρίς ανάπαυλα και όλες ίδιες. Χωρίς αυτή τη μικρή

χαρά της αλλαγής».

Πραγματικά· σκεφτήτε πώς θα ήταν η ζωή μας, χωρίς τη χαρά

αυτών των γιορτάσιμων ημερών; Σαν φάτνη των ζώων, όπως

έλεγε και ο Πλάτωνας, για τα δείπνα χωρίς ζωντανή συζήτηση. 

Τότε ήταν που  είχε σχολιάσει  ο πατέρας μου, σχετικά με την

κουβέντα που   είχα κάνει. «Ναι βρε παιδί μου έχεις δίκιο. Να

κόψεις, αλλά να βάλεις και κάτι άλλο στη θέση τους».

Τώρα ίσως θα’ βρισκα· τον χρόνο απομόνωσης που μου χαρί-

ζει ο υπολογιστής μου,  το σήριαλ κάποιου καναλιού, ή το

S.M.S. του κινητού μου. 

Μάλλον όμως θα επικρατούσε αυτή η ηλεκτροκίνητη καμπάνα

που μου τη στήσανε στις εκκλησιές, αυτή η κακόηχη,  η ξύλινη

στο άκουσμα που δεν καταφέρνει να ανοίξει την καρδιά του πι-

στού, αλλά μάλλον το πορτοφόλι μαζί με τα συμπαρομαρτούντα.

Ισοπέδωση των πάντων λοιπόν.

Ε! όχι!  Εγώ θέλω το Χριστουγενιάτικο δέντρο μου,  τον Άγιο

Βασίλη του παιδικού μου παραμυθιού. Θέλω να βλέπω ανθρώ-

πους να προσμένουν χαρούμενοι τον ερχομό αυτών των ημε-

ρών. Θέλω όλους εμάς να σχεδιάζουμε για το συμβολικό δώ-

ρο, του παραπανίσιου μισού μισθού μας. Θέλω τη σπατάλη

των ημερών, που κάνει χαμογελαστό τον μαγαζάτορα, και τον

μεροκαματιάρη άρχοντα.  Θέλω την  χαρά της οικογενειακής

σύναξης, που αυτή η θρησκευτική γιορτή  θα μου δώσει. Θέλω

την ελπίδα του λαχνού της παραμονής της πρωτοχρονιάς, που

δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Θέλω να ακούω την ιστορία με

τους μάγους και το  φωτεινό οδηγό αστέρι της φάτνης και όχι

τον επιστήμονα,  που θελει να με πείσει πως το  παιδικό μου

όνειρο,  είναι παραμύθι, ένας διάττοντας αστέρας και  ιδιοτε-

λές προιόν κάποιας θρησκευτικής εκμετάλλευσης.  Μα  ο  Χρι-

στός δεν είναι εκμεταλλευτής. Ο άνθρωπος είναι ο εκμεταλ-

λευτής, που υπέταξε Αυτόν και την διδασκαλία Του στις τα-

πεινές ανόσιες ορέξεις του, στους βρωμερούς κανόνες του.

Εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτόν τον Χριστό, σε αυτό το παρα-

μύθι της διαδικασίας της γέννησης, σε αυτό το εξαίσιο  «αγα-

πάτε αλλήλους»  που το λέτε πια ουτοπία.

Καλά Χριστούγεννα λοιπόν.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Χριστουγεννιάτικο

παραμύθι 

Μετά από 68 χρόνια βρήκαν γη για να τους δεχτεί,

επίσημα, όλοι εκείνοι οι Ελληνες που έβαλαν μπρο-

στά τα στήθη τους και αντιστάθηκαν στον επίβουλο

εχθρό, στον  πόλεμο του 1940-41 στην Αλβανία.

Ετσι, μονογραφήθηκε (20.12.08) στα Τίρανα η ελ-

ληνοαλβανική συμφωνία για τη δημιουργία δύο

στρατιωτικών  κοιμητηρίων στην Αλβανία, για τους

Ελληνες πεσόντες κατά τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο

1940-1941.

Διευθετείται ένα θέμα ιδιαίτερης ανθρωπιστικής και

συναισθηματικής σημασίας για όλο τον ελληνικό

λαό, για τον οποίο η ιστορική μνήμη της εποχής πα-

ραμένει ζωντανή. Μιας εποχής - σύμβολο για τους

διαχρονικούς μας αγώνες για ελευθερία.

Σχετικά με τη σημαντική αυτή εξέλιξη η Υπουργός

των Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη έκανε την πα-

ρακάτω δήλωση.

“Θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Θεόδωρο Κασσίμη, καθώς και τον επικεφαλής της
διαπραγματευτικής ομάδας, Πρέσβυ κ. Ελευθέριο
Αγγελόπουλο, τον Πρέσβυ κ. Δημοσθένη Στωΐδη και
όλα τα μέλη της, από τα Υπουργεία Εξωτερικών και
Αμυνας, που εργάστηκαν μεθοδικά και υπεύθυνα για
τη διευθέτηση αυτού του θέματος”.

Μετά από 68 χρόνια τιμάμε την ιστορία μας!
Δύο στρατιωτικά κοιμητήρια των πεσόντων  

στον πόλεμο του 1940 στην Αλβανία
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...μιά που το βάζουν τόσοι άλλοι,

εδώ που τα λέμε για να μας μαυ-

ρίσουν τις άγιες τούτες μέρες.

Ευχαριστώ τους απαιτητικούς

αναγνώστες της «Εβδόμης», διότι

ως αποδεδειγμένα δύσκολο ανα-

γνωστικό κοινό που είναι, βοη-

θούν όλες και όλους εμάς που πα-

λεύουμε για την αντικειμενική

σας ενημέρωση, να μην ξεστρατί-

ζουμε απ’ αυτόν τον στόχο. Και

μας δίνουν έτσι κουράγιο να συ-

νεχίζουμε απαρέγκλιτα.

Η πρώτη μου ευχή για όλους μας

είναι να είμαστε γεροί για να τρα-

βάμε κουπί, κόντρα στα μποφόρια

που δυναμώνουν. Και η δεύτερη,

να είμαστε ξυπνητοί αδέρφια, διό-

τι αυτές τις δύσκολες μέρες που

περνάμε, κάποιοι καλικάντζαροι,

εναρμονισμένοι με τις παραδό-

σεις των εορτών, πριονίζουν το

δέντρο που λέγεται Ελλάδα. Και

δεν εννοώ τα καλικαντζαράκια με

τις κουκούλες, αλλά τους Βελζε-

βούληδες που τα κατευθύνουν. Οι

οποίοι, κατά τα φαινόμενα, θέ-

λουν κι άλλο νεκρό. Για να ξεσπά-

σει τέτοια κόλαση στην Ελλάδα,

που μπροστά της οι τελευταίες

ταραχές θα ωχριούν.

Το περιστατικό του τραυματισμού

ενός δεκαπεντάχρονου αγοριού

από αγνώστου ταυτότητος σφαί-

ρα στο Περιστέρι, φοβάμαι ότι δεν

οφείλεται σε μεμονωμένη ενέρ-

γεια κάποιου ηλιθίου. Μακάρι να

λαθεύω. Αλλά οι προβοκάτορες σ’

όλη την πολυτάραχη διαδρομή

του ελληνικού κράτους έχουν

γράψει την δική τους “ένδοξη” πα-

ρα-ιστορία. Αρχής γενομένης με

τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδί-

στρια. Άγιος φύλαξε το παιδί,

τους γονείς του κι όλους εμάς,

αφού η σφαίρα του επίδοξου δο-

λοφόνου το πέτυχε στο χέρι που

είχε μέσα στην τσέπη του παντε-

λονιού του. Λίγα εκατοστά πιό κει

θα το είχε βρει στην κοιλιά.

Η ολοφάνερα υποδαυλιζόμενη

συνέχιση των ταραχών και το συ-

νεχώς συντηρούμενο στη δημο-

σιότητα σενάριο της πιθανής συ-

γκυβέρνησης των δύο μεγάλων

κομμάτων, μυρίζει σίδερα, δηλαδή

χειροπέδες. Άλλωστε η δημοσίως

δηλωμένη πατρότητα της ιδέας

ανήκει στον Μάϊκλ Μπερνς, νυν

υφυπουργό Εξωτερικών των

Η.ΠΑ. και επί πρωθυπουργίας Ση-

μίτη-όταν κι έριξε την ιδέα-Αμερι-

κανό πρέσβη στην Ελλάδα.

Εάν για δεύτερη φορά, τα κου-

κουλοφόρα καλικαντζαράκια κα-

ταλύσουν το κράτος, τότε ο επο-

νομαζόμενος «μέσος, φιλήσυχος

πολίτης»-η κρυφή πληγή της νεο-

ελληνικής νοσογένειας-θα είναι

ώριμος και πανέτοιμος να δεχθεί

την ολοσχερή και νομιμοποιημένη

φαλκίδευση της όποιας δημοκρα-

τίας μάς έχει απομείνει. Και μάλι-

στα θα χειροκροτεί κατενθουσια-

σμένος τα όποια αντιλαϊκά μέτρα

θα του σερβίρουν ως απαραίτητα

για την ...ασφάλειά του. Θα βλέ-

πει μη κουκουλοφόρους, ειρηνι-

κούς διαδηλωτές από την τηλεό-

ρασή του και θα φωνάζει πολεμο-

χαρώς «μπουζουριάστε τα παλιό-

παιδα, τι με κουκούλα, τι χωρίς,

όλα τα ίδια είναι»! Μιά συγκυβέρ-

νηση των δύο μεγάλων κομμάτων

θα βοηθούσε πάρα πολύ, ως

«εθνική αναγκαιότητα» βεβαίως,

βεβαίως. «Και τα σκυλιά δεμένα»

που λέμε. Μόνο που τα «σκυλιά»

τα έχουν αμολυτά, τριάντα χρόνια

τώρα, οι ίδιοι που θα κληθούν από

τους «φιλήσυχους» πολίτες να τα

δέσουν. Και να δέσουν κι εμάς μα-

ζί τους.

Τα κανάλια των «εθνικών μεγαλο-

εργολάβων» έχουν εργολαβικά

αναλάβει την παρα-πληροφόρησή

μας. Δείχνοντάς μας ότι και όπως

θέλουν, αναγορεύοντας τους κου-

κουλοφόρους προβοκάτορες σε

«επαναστατημένη γενιά των 700

ευρώ» και προσπαθώντας με τη

συνεχή εξύμνηση της «επαναστα-

τικότητας» των μαθητών να κρα-

τούν τα δεκαπεντάχρονα παιδιά

στους δρόμους, για να βρίσκουν

οι «γνωστοί-άγνωστοι» λύκοι την

αγαπημένη αναμπουμπούλα που

τους χρειάζεται. Και να μοχθούν

νυχθημερόν, μπας και τους κάτσει

άλλη μιά φορά η πολυπόθητη

«στραβή».

Σ’ ευχαριστώ Νικήτα Κακλαμάνη

που ξανάστησες το χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο στην πλατεία Συ-

ντάγματος, σε πείσμα των παρα-

κρατικών συμμοριών που αποθρα-

συμένες από την ένοχη κρατική

ανοχή, μάς δήλωσαν ότι «τα Χρι-

στούγεννα αναβάλλονται». Κι αν

το ξανακάψουν να το ξαναστή-

σεις. 

Έτσι κι αλλιώς τόσα και τόσα κε-

ρατιάτικα έχουμε πληρώσει και θα

πληρώσουμε. Χαλάλι αυτό το έξο-

δο προκειμένου να μην τους πε-

ράσει των ...«κερατάδων». Που

προς το παρόν αφού δεν κατα-

φέρνουν να το ξανακάψουν, αρ-

κούνται να το «στολίζουν» με

σκουπίδια. Επιβεβαιώνοντας έτσι,

ότι ο καθένας απ’ ότι έχει στην

ψυχή του, προσφέρει.

Η απάντησή μας σε όσους θεσμι-

κούς και εξωθεσμικούς καλικά-

ντζαρους πριονίζουν την Ελλάδα,

πρέπει να είναι επαγρύπνηση, ψυ-

χραιμία και νηφάλια σκέψη. Ο

σκεπτόμενος πολίτης είναι ο

εφιάλτης τους.

Απέναντι στην κυβέρνηση και σε

όσα κόμματα δεν στέκονται στο

ύψος των ευθυνών τους, ας στα-

θούμε υπεύθυνοι πολίτες εμείς.

Και ας μην πιαστούμε κορόϊδα γι’

άλλη μιά φορά.

Καλές Γιορτές, με υγεία και οικο-

γενειακή ευτυχία.

Χρόνια πολλά
κι ο Θεός να βάλει το χέρι του...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Αφορμή της επιστολής μου είναι ο φόβος. Στεγνός και κα-

θηλωτικός, υπάρχει μέσα μου, αναστατώνει κάθε μου κί-

νηση, θολώνει τη ματιά μου και κάνει την ανάσα μου πιο

γρήγορη. Άλλο ένα πρωί στον τόπο που μεγάλωσα ίσως

ισοδυναμεί με θάνατο της ελπίδας μου. Μέρα με τη μέρα,

θάνατος στον θάνατο.. ακούς Αλέξη? Εκεί πάνω πρέπει να

είναι ωραία..

6-12-08, η γιορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυ-

τικών – η μέρα που επιλέχθηκε για να χάσουμε τη στεριά

κάτω από τα πόδια μας. Αδυνατεί κανείς να κάνει συλλο-

γισμούς, διότι εδώ το ειδικό και το γενικό μπλέκονται,

επηρεάζονται, συχνά ταυτίζονται. Ένα κράτος-ποιο κρά-

τος? Ένα παιδί και στο θάνατό του βρέθηκε μια αφορμή.

Ένα χάος άνοιξε και τα κατάπιε όλα, μόχθους, αξίες, τη

ζωή την ίδια. Ντροπή σε εσάς κύριοι που αν διαβάζετε

τούτο το χαρτί θα ‘ναι με μάτια μισόκλειστα από μια κού-

ραση βαθιά – εκεί έξω όμως κλαίνε, το γνωρίζετε; Θα ναι

ίσως από τα δακρυγόνα, θα ‘ναι ίσως από για τη μέγιστη

όλων των απωλειών, αυτήν της ελπίδας. Για τον άδικο χα-

μό μιας παιδικής ψυχής στην χώρα των δικαιωμάτων – για

την απώλεια περιουσιών στην χώρα της ασφάλειας – για

την απουσία κράτους σε μια χώρα δημοκρατική. ΝΤΡΟ-

ΠΗ!!!

Το τιμόνι της Ελλάδας ανέλαβαν 3 μέρες τώρα (ή ίσως και

για περισσότερο) η αταξία και η ανομία. Διεφθαρμένη

εξουσία και τα σημάδια είναι παντού γύρω μας. Ενωμένοι

στον πόνο, χωρισμένοι στη χαρά- ναι, ίσως αυτό να ισχύ-

ει για τους Έλληνες.. Αφήσαμε  το κακό να φτάσει στο κα-

τώφλι μας προτού κλειδώσουμε – και φίλοι μου και αδέρ-

φια μου, το κακό ήταν πάντα εκεί. Ποιος θα δώσει ρέστα

και ποιος θα πληρώσει σε έναν κόσμο δίχως πορτοφόλια;

Άνθρωποι που η κοινωνία με την στάση της καταδίκασε σε

υπαρξιακό θάνατο, περιθωριακοί και ενάντια στην τάξη

των νόμων, αναλαμβάνουν να οδηγήσουν στην θέση μιας

εξουσίας ηττημένης κατά κράτος. Καίνε, λεηλατούν, κατα-

στρέφουν – βράδια που όλο και πιο πολύ θυμίζουν την νύ-

χτα του Αγίου Βαρθολομαίου.

Μέσα από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών γίνεται

πλέον διαυγής η αστάθεια της δομής του ελληνικού κρά-

τους. Η ευκολία με την οποία η χώρα μας καταλήφθηκε

από κύματα ανθρώπων των οποίων οι πράξεις λεηλασίας

ελάχιστη σχέση έχουν με αισθήματα οργής εξαιτίας του

φόνου του παιδιού, καθώς και η ευκολία με την οποία οι

πράξεις τους αυτές έλαβαν χώρα, ενισχύει το αίσθημα

αδυναμίας της εξουσίας, σε επίπεδο που όμως ξεπερνά

αυτό του συγκεκριμένου κόμματος – χρόνια χρειάστηκαν

για να οδηγηθούμε στην κατάσταση αυτή και ως κράτος

μα και ως μεμονωμένα άτομα και είναι αδιανόητο να τη θε-

ωρούμε απότοκο της πολιτικής μιας συγκεκριμένης κυβέρ-

νησης. Οι Έλληνες χάνουμε την πίστη μας στην αλλαγή

και αυτό αποτελεί την αιτία της νάρκης μας – μια κατά-

σταση που μας εξώθησε στο να παλεύουμε για την επι-

βίωσή μας, σαν ναύτες σε ένα καράβι έτοιμο να αναποδο-

γυρίσει όταν εξαφανιστεί η φαινομενική γαλήνη της ατμό-

σφαιρας.

Αντίο λοιπόν... η νέα γενιά χάνεται... από πού να πιαστού-

με, ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ!! Το στίγμα που θα μας ακολουθεί από δω

και στο εξής είναι ανεπανόρθωτο, βαρύ για να κουβαληθεί,

αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Κάνουμε το ντεμπούτο μας

στην κοινωνία του σήμερα υπό τους ήχους όπλων, τα φώ-

τα πυρκαγιών, την παρουσία ανήθικου κόσμου, την έλλει-

ψη πολιτισμού.. ΤΕΛΟΣ. 

Εδώ ταυτίζεται με την αρχή..κομμάτι ενός σαθρού συστή-

ματος και μεις και κάθε ζευγάρι μάτια που κοιτάει τα γράμ-

ματα τούτα. Δεν φαίνεται να έχει νόημα τίποτα πια, εκεί

που κάποτε ψάχναμε για δικαίωση, τώρα πια μόνο απέρα-

ντο κενό. Χάθηκε ακόμα και το νόημα της πίστεως διότι

αργά μα σταθερά και αυτή, επέτρεψε, μέσω των ‘’ταπει-

νών’’ εκπροσώπων της να της τοποθετηθούν ταμπέλες,

επέτρεψε να γίνει προϊόν εμπορίου και να ξεφτιλιστεί στα

μάτια των πιστών.

Επέλεξα να γράψω αντί να βγω στους δρόμους.. Λέξεις

που κάθε άνθρωπος θέλει να ειπωθούν μα που συχνά μέ-

νουν μετέωρες. Στην καρδιά μας μια ψυχή που χάθηκε το

σκοτεινό εκείνο βράδυ του Σαββάτου και μια απογοήτευ-

ση για όλους και για όλα, μια άκρατη αγωνία για το σή-

μερα και το αύριο και μιαν ανάγκη να βοηθηθούμε, να πια-

στούμε από κάπου και να σταθούμε πάλι όρθιοι.

Αυτά λοιπόν.. πολλά και όχι μόνο ένα παιδί απόψε χάθη-

καν. Ό,τι επρόκειτο να βρει τις ζωές μας από δω και στο

εξής πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Όταν άλλοι

αποφάσισαν ποια θα είναι η εικόνα μας, τι καλύτερα θα

μας εξέφραζε τις μέρες αυτές, άλλοι βρέθηκαν στους

δρόμους, άλλοι θρηνήσανε σιωπηλά από τα σπίτια τους

και άλλοι επέλεξαν από το βουβό χαρτί να πουν σε όλους

εκεί έξω κουράγιο. Μην χάνετε αυτό για το οποίο φθάσα-

με σήμερα ως εδώ.. άνθρωποι, ή ότι έχει απομείνει από

αυτούς εκεί έξω, μην χάνετε την ανθρωπιά σας..

Ονομάζομαι ...., είμαι 17 ετών, μαθήτρια της Γ Λυκείου και

επιθυμώ να ΜΗ δημοσιευτεί, σε καμιά περίπτωση το όνο-

μα μου, σε περίπτωση δημοσιοποίησης της επιστολής. 

Ευχαριστώ πολύ

Επέλεξα να γράψω 

αντί να βγω 

στους δρόμους...
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δραστηριότητες

Μετά την είδηση της απαγωγής του ιατρού
Επαμεινώνδα Γερασιμόπουλου, ο Μητροπολί-
της Γλυφάδας κ. Παύλος επισκέφθηκε την οι-
κία του γιατρού στη Βάρη, όπου εξέφρασε την
συμπαράστασή του και την συνπάθεια της Το-
πικής Εκκλησίας προς τη δοκιμαζόμενη οικο-
γένεια.

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας το περασμένο

Σαββατοκύριακο (20-21/12) πραγματοποίησε

δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Η καθιερωμένη από ετών προεόρτια εκδήλωση

για την προετοιασία των εορτών του Δωδεκαη-

μέρου και η αιμοληψία.

– Το Σάββατο μίλησε ο αρχιμ. π. Κλαύδιος Κα-

λαράς, καθηγούμενος της Μονής Αγίου Νεκτα-

ρίου Τερψιθέας Γλυφάδας με επίκαιρο θέμα.

Στη συνέχεια η χορωδία της Σχολής Βυζαντι-

νής και Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως έψαλε επίκαιρους

ύμνους υπό τη διέυθυνση του Διονυσίου Ηλιοπούλου και στη συνέχεια ο  ο Μη-

τροπολίτης κ. Παύλος παρέδωσε τα Πτυχία στους αποφοιτήσαντες Σπουδαστές.

– Την επόμενη ημέρα  έγινε αιμοδοσία από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 1 το με-

σημέρι στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, με

συνεργείο του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

Η Μητρόπολη δια του Μητροπολίτη κ. Παύλου εκφράζει τις πιο θερμές ευχαρι-

στίες στους Αιμοδότες, για την αυθόρμητη και ανιδιοτελή ανταπόκρισή τους,

στην πρόσκληση της Τοπικής Εκκλησίας.

Αττικός Πνευματικός Ομιλος

“Τέχνη και Τεχνολογία”
Στη συνηθισμένη συγκέντρωση του Αττικού Πνευματικού Ομίλου, σε γνωστό ξενοδοχείο

της Γλυφάδας, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ενωσης Λογοτεχνών

Γιώργος Μαρινάκης. Θέμα του η τέχνη και η τεχνολογία.

Τη σημερινή τεχνολογική επανάσταση την παρομοίασε με την εποχή του Γουτεμβέργιου.

Σήμερα η μηχανική επεξεργασία τόνισε, αποστασιοποιεί τον χρήστη από το δημιουργό.

Κατέληξε ότι δεν πρέπει όμως να θαυμάζουμε τη δομή του έργου, αλλά τον ανθρώπινο

νου που τη συνέλαβε!

Την Κυριακή 21.12 στη αίθουσα ‘Φίλιπ-

πος Νάκας’ στη Παιανία, ο Δήμαρχος

και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

τίμησαν τους επιτυχόντες αποφοίτους

του Δημοσθενείου Λυκείου στα Ανώ-

τατα Ιδρύματα.

Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα από εκ-

παιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

Στην τελετή δόθηκαν τα βραβεία

“Κωνσταντίνος Χούντας” και “Νίκος Νι-

κολογιάννης”. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη Λο-

γοτεχνική Μουσική Ομάδα  του Λυκεί-

ου Παιανίας με θέμα: “Λογοτεχνία και

Φύση”.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποι-

ήθηκαν και σε άλλους Δήμους, όπως η

Βάρη και η Βούλα.

Στιγμές στο ΚΑΠΗ στο Κίτσι

Μια ζεστή γωνιά για τους απόμαχους στο ΚΑΠΗ Κίτσι. Είναι ένα σημείο συ-
νάντησης για μια καλημέρα, έναν καφέ και διάβασμα εφημερίδας. Μας κέ-
ρασαν καφέ και το απολαύσαμε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Μια συγκινητική πρωτοβουλία πήρε η Δημοτική Χορωδία Κερατέας ύστερα

από πρόταση της  δημοσιογράφου κ. Σοφίας Μαλτέζου που κατοικεί στην Κε-

ρατέα.

Επισκέφθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το μεσημέρι το Κέντρο Απεξάρτησης

Τοξικομανών στον Ελεώνα Θηβών (ελεώνας με "ε" γιατί προκύπτει από το έλε-

ος) και ψυχαγώγησε 60 περίπου τοξικομανείς κρατουμένους που με την θέλη-

σή τους παρακολουθούν το πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η όλη εκδήλωση ήταν συγκινητική. Η Χορωδία παρουσίασε ένα πρόγραμμα με

δημοφιλή τραγούδια Ελλήνων συνθετών Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου,

Ζαμπέτα κ.α. σε διεύθυνση Τάσου Λαζάρου, οι κρατούμενοι ευχαρίστησαν με

θερμά λόγια, ο διευθυντής των φυλακών και το προσωπικό ήταν ανθρώπινοι

και άψογοι.

Η Σοφία Μαλτέζου συγγραφέας και δημοσιογράφος που κατά κάποιο τρόπο

έχει "υιοθετήσει" το συγκεκριμένο κέντρο απεξάρτησης εκ μέρους του Συλλό-

γου Συνταξιούχων Δημοσιογράφων υποσχέθηκε και άλλες πρωτοβουλίες με

την συνδρομή του Δήμου Κερατέας και άλλων φορέων της πόλης.

Μαζί με τους χορωδούς ήταν και εκπρόσωποι της "Χρυσής Τομής" που δώρι-

σαν στην βιβλιοθήκη του Κέντρου 150 και πλέον βιβλία. 

Ακόμη να υπογραμμισθεί ότι όλοι οι χορωδοί προσέφεραν τρόφιμα, γλυκά, τσι-

γάρα, βιβλία κ.α. σ’ ένα κλίμα αλληλεγγύης και αγάπης προς τους τοξικομα-

νείς κρατούμενους…

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟ-

ΝΤΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΑΝΙΑ

Ο Δήμαρχος κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση.

Ο Υφυπουργός Γιώργος Βλάχος βραβεύει μαθητή.
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Η υπουργική απόφαση

Γ.Π./23641/03 αναφέρει ότι

«Απαγορεύεται η ανεξέλε-

γκτη εγκατάσταση πλανοδίων,

σε οποιαδήποτε ποεριοχή χω-

ρίς τη σχετική άδεια. Επίσης

αναφέρεται ότι ο καθορισμός

των κατάλληλων χώρων για

την προσωρινή εγκατάσταση

των πλανοδίων γίνεται με

απόφαση του Γενικού Γραμμα-

τέα Περιφέρειας, ύστερα από

πρόταση του οικείου Δημοτι-

κού Συμβουλίου, στα όρια του

οποίου πρόκειται να διαμορ-

φωθεί η οργανωμένη μόνιμη

κατασκήνωση για την προσω-

ρινή εγκατάσταση των πλανό-

διων, και με την προϋπόθεση

ότι οι χώροι οργανωμένη

εγκατάστασης διαθέτουν τα

απαραίτητα έργα υποδομής

για την υγιεινή διαβίωση».

Η εικόνα που παρουσιάζουν,

πάντως, όχι μόνο ο καταυλι-

σμός αλλά και η γύρω περιοχή

δεν είναι ό,τι καλύτερο. Μία

ατελείωση χωματερή είναι με

κινδύνους για υγειονομικά

προβλήματα.

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει

ότι αυτή η απαράδεκτη κατά-

σταση που έχει δημιουργηθεί

από τους καταυλισμούς, που

αυτή τη στιγμή έχουν γίνει

τρεις(!!) δεν μπορεί να συνεχι-

στεί και πρέπει οι αρμόδιοι φο-

ρείς να ευαισθητοποιηθούν

και να ενεργήσουν τα αυτο-

νόητα.

Η Δημοτική Αρχή αφού περι-

γράφει την αγανάκτηση των

κατοίκων, όλης της πόλης του

Κορωπίου, για την κατάσταση

αυτή, αλλά και ανθρώπων που

διέρχονται την περιοχή, ακό-

μη και ταξιδιώτες, ομόφωνα

ψήφισε την απομάκρυνση του

οικισμού.

“Θα προτιμούσα να

ήμουν τσιγγάνος”

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα

προτιμούσα να ήμουν τσιγγά-

νος. Και θα σας εξηγήσω για-

τί. Αν βγω με μέσα να δημο-

σιοποιήσω το πρόβλημα, είμα-

στε υποχρεωμένοι να του λύ-

σουμε το στεγαστικό του πρό-

βλημα.

«Είναι ωραίο να λέμε δεν τους
θέλω, είναι ωραίο να λέμε δεν
τους θέλω στην Αττική οδό,

σαν τις γάτες να κρύβουμε το
πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε
ότι είναι πρόβλημα της πολι-
τείας και γι’ αυτό στέλνουμε
και το έγγραφο», καυτηρίασε

ο δήμαρχος.

Ο Γ. Σπέλλας, αντιλαμβάνεται

ότι είναι ένα δύσκολο θέμα,

που δεν λύνεται αύριο, αλλά

παρ’  όλα αυτά ζητάει τη βοή-

θεια των μαζικών μέσων για

να προβάλουν το γεγονός αλ-

λά και  του κόσμου γενικότερα

με συγκεντρώσεις και διαμαρ-

τυρίες.

Ο Κ. Δήμου πρότεινε προς τη

Δημοτική Αρχή να ξεκινήσει

μεγάλη κινητοποίηση και ενη-

μέρωση μέσα από τα ΜΜΕ πα-

νελλαδικής εμβέλειας, γιατί

συνεχώς η κατάσταση επε-

κτείνεται και μεγαλώνει.

Αυτό που θέλω εγώ να πω, ότι
εκτός από τα έγγραφα, πρέπει

να κάνουμε και δυναμικές κι-
νητοποιήσεις, αν χρειαστεί,
κατέληξε.

“Το έγγραφο είναι

ευχολόγιο”

Ο Δ. Κιούσης θεωρεί ότι ο Δή-

μος έχει ολιγωρήσει προς αυ-

τή την κατεύθυνση. Ξέρω

ενέργειες που έκαναν όμοροι

Δήμοι και τους απέτρεψαν την

εγκατάσταση. Υπήρχαν συ-

γκεκριμένες δημόσιες εκτά-

σεις. Πώς είναι δυνατόν αυτοί

με την Αστυνομία, με τα ΜΑΤ

να καταφέρνουν να τους διώ-

χνουνε και εμείς να τους αφή-

νουμε.

Και ο τρίτος οικισμός είναι μέ-

σα σε ιδιοκτησίες.

Δεν λύνονται με ευχολόγια
αυτά τα προβλήματα, γιατί το
έγγραφο είναι ευχολόγιο.

Στο άκουσμα των ΜΑΤ «ανέ-

βηκαν οι κεραίες» του προέ-

δρου Αν. Χρήστου, που απευ-

θύνθηκε στον Δ. Κιούση και

τον παρατήρησε ότι τα ΜΑΤ

δεν είναι λύσεις.

Μένει να ενεργήσουν οι ύπερ-

θεν αρμόδιες αρχές, οι οποίες

μάλλον βρίσκονται σε μόνιμη

χειμερία νάρκη.
Άννα Μπουζιάνη

Να φύγουν οι τσιγγάνοι με παρέμβαση της πολιτείας

ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας

Βραβεύτηκαν οι Δήμαρχοι 

Παιανίας και Κορωπίου

Βραβεύτηκαν (15 Δεκεμβρίου),  στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παιανίας,

οι Δήμαρχοι Κορωπίου Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος και Παιανίας Δημήτριος

Δάβαρης για τη συνεισφορά τους στην ψυχοκοινωνική επανένταξη των ενοί-

κων του Οικοτροφείου « Η ΖΩΗ» στο πλαίσιο της Ημερίδας, που διοργάνω-

σαν το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαϊτειο και η Εταιρία Ψυχοκοι-

νωνικής Αποκατάστασης  « Η ΖΩΗ», με θέμα : « Η συνεισφορά της τοπικής
κοινωνίας στην προώθηση του πολιτισμού της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος δήλωσε: 

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να τιμήσω το δύσκολο και αθόρυβο  έργο που επι-
τελούν τόσο το Ψυχιατρικό Ν/Σ όσο και η εταιρία Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-
στασης και το οποίο δεν τυγχάνει της δημοσιότητας που θα έπρεπε.  Οι Δήμοι,
η Τ. Α.,  μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στο έργο τους ενώνοντας
δυνάμεις σε μια ενιαία γραμμή κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Η ψυ-
χοκοινωνική επανένταξη είναι ένα έργο πολύ δύσκολο αλλά συνάμα ευγενικό
που έχει παραμεληθεί στις σύγχρονες απρόσωπες κοινωνίες. Είμαστε εδώ ως
ενεργοί  ταπεινοί συμπαραστάτες τους». 

Συνεδρίασε μόλις την περασμένη εβδομάδα (Δευτέρα 22/12), ο Δήμος Κρωπίας με πρώτο θέμα

την «απομάκρυνση των τσιγγάνων πλησίον της Αττικής οδού».

Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής την οποία μάλιστα συνυπογράφουν, πέραν της πολιτικής ηγε-

σίας, του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου, οι υπεύθυνες των αρμοδίων υπηρεσιών Σταυρούλα

Μπότου και Μαρία Μιχάλη, εγκαλεί «όλους τους αρμόδιους φορείς, με τελευταίο έγγραφο την

31.7.08, πλην όμως ουδεμία ενέργεια μέχρι σήμερα έχει γίνει από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρε-

σίες, με αποτέλεσμα ο καταυλισμός να έχει επεκταθεί», σημειώνουν.
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Μη σας παραξενεύει ο τίτλος. Είναι το όνομα επιχείρησης. Μια μικρή επιχείρη-

ση ψιλικών σε μια γειτονιά της Παλλήνης (Μιλτιάδου & Κανάρη), που επέλεξε

έναν ελληνικό τίτλο. 

Για όσους δεν γνωρίζουν, τα ψώνια στην αρχαία ελληνική λέγονται ώνια. 

Ωνιομανία λοιπόν.

Η Ωνιομανία έφερε τον

Αη-Βασίλη στο χώρο της,

και μαζεύτηκε όλη η “μα-

ρίδα” της γειτονιάς. Μαζί

και οι μεγάλοι. 

Ηταν μία εξαιρετική ιδέα,

γιατί γνωρίστηκαν μετα-

ξύ τους οι γείτονες,

αντάλλαξαν ευχές και

γεύθηκαν τους κουρα-

μπιέδες και το ζεστό κα-

φέ!

Και εμείς προτρέπουμε
τους κατοίκους να μεί-
νουν στην Περιφέρεια
να ψωνισουν, από τα μα-
γαζιά της πόλης τους
και της γειτονιάς τους.
Εκεί που ο πελάτης έχει
όνομα και σεβασμό. Δεν
είναι νούμερα και ευρώ
μόνο.

Ω Ν Ι Ο Μ Α Ν Ι Α

Στις 23 Νοεμβρίου οι Κρήτες πραγματοποίησαν συνεστίαση στο κέντρο Ζορ-

μπάς. Συγκεντρώθηκαν όχι μόνο οι Κρητικοί μέλη του συλλόγου αλλά και φίλοι

από τη Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη και Νέα Σμύρνη.

Απόλαυσαν το εκλεκτό κρητικό πιλάφι και γλέντησαν επί αρκετές ώρες, με μου-

σική και χορό. Παρουσιάστηκε και το παιδικό τμήμα του χορού του συλλόγου με

παραδοσιακές κρητικές φορεσιές.

Η Ενωση Κρητών παραδίδει μαθήματα χορού κάθε Σάββατο στις 6μ.μ. για τα

παιδιά και κάθε Πέμπτη στις 8μ.μ. για ενήλικες.

Ακόμη παραδίδοντα μαθήματα κρητικής λυρας κάθε Σάββατο στις 8.30μ.μ. Ολα

τα μαθήματα γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου Πλαστήρα 12 στη Βούλα. 

Τηλ. 210 8956.545, 6947568366.

Οι Κρήτες Βούλας - Βάρης -

Βουλιαγμένης διασκέδασαν

Εύχομαι σε όλους 

τους Βουλιαγμενιώτες

Χρόνια Πολλά

Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΖΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Εύχομαι το νέο έτος

να χαρίσει σε όλους

υγεία 

και οικογενειακή ευτυχία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.  

Βούλας
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Το πρώτο Πάρκο Ενεργειακής

Αγωγής - ΠΕΝΑ της Ελλάδας και

το μεγαλύτερο της Ευρώπης στο

Δήμο Κερατέας.

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 13 Δε-

κεμβρίου από τον Υπουργό Ανά-

πτυξης  Χρήστο Φώλια το Πάρκο

Ενεργειακής Αγωγής – ΠΕΝΑ, στο

επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο του Κέ-

ντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας-ΚΑΠΕ στην Κερατέα.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας Σταύρος Ιατρού, τόνισε τη
συμβολή που θα έχει το ΠΕΝΑ στην
εξοικείωση του κόσμου με φιλικές
προς το περιβάλλον τεχνολογίες Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
και την ενημέρωσή του για το ενερ-
γειακό πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί
να αντιμετωπισθεί. 
Σημείωσε πως τέτοιου είδους καινο-

τόμα έργα, οι τοπικές κοινωνίες πρέ-
πει να τα αγκαλιάζουν, αφού μόνο
προς όφελός τους μπορούν να είναι,
σε αντίθεση με άλλα έργα που μόνο
καταστροφή και υποβάθμιση προσφέ-
ρουν.

Στόχοι και δράσεις του ΠΕΝΑ

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης που θα πραγματοποιούνται

στις εγκαταστάσεις του Πάρκου, σε

συνδυασμό με τα καινοτόμα και πρω-

τοποριακά εκπαιδευτικά εργαλεία, θα

δώσουν την ευκαιρία στο ευρύ κοινό

να κατανοήσει τους μηχανισμούς της

παραγωγής, της χρήσης ενέργειας

από ΑΠΕ όπως επίσης και τη βέλτιστη

εκμετάλλευση τους. Θα δοθεί επίσης

η δυνατότητα στους νέους ανθρώ-

πους να επισκεφθούν ένα χώρο, όπου

μπορούν να ενημερωθούν για τεχνο-

λογίες φιλικές προς το περιβάλλον,

ενώ οι μικρότερες ηλικίες θα μπορούν

να ερευνήσουν και ταυτόχρονα να μά-

θουν. 

Το ΠΕΝΑ κατασκευάστηκε έτσι ώστε

να βρίσκεται σε αρμονία με το φυσικό

περιβάλλον της περιοχής και οι πα-

ρεμβάσεις να εντάσσονται αισθητικά

στο τοπίο. Οριοθετείται από ένα ξύλι-

νο μονοπάτι φωτιζόμενο με αυτόνομα

φωτοβολταϊκά φωτιστικά, όπου στη

διαδρομή συναντά εκπαιδευτικές πε-

ριοχές και ενεργειακούς εκθεσιακούς

κόμβους. Δύο ηλεκτρικά οχήματα θα

εξυπηρετούν στη μεταφορά του εξο-

πλισμού και των AMEA. 

Αποτελείται απο:

4 εκπαιδευτικές περιοχές: 

• Π1 - Το Μέτωπο του Ανέμου 

• Π2 - Το Υδρογόνο 

• Π3 - Τη Ροή του Νερού 

• Π4 - Το Μέτωπο του Ήλιου 

επιδεικτικές μονάδες: 

• Μονάδα Βιομάζας για θέρμανση και

ζεστό νερό χρήσης 

• Επιδεικτική Γεωθερμική αντλία θερ-

μότητας για κλιματισμό χώρου 

• Αντλητική Μονάδα με Φωτοβολταϊκό

Σύστημα 

• Αυτόνομη Υβριδική Μονάδα Αφαλά-

τωσης Θαλασσινού Νερού 

• Μονάδα Παραγωγής, Εμφιάλωσης &

Αποθήκευσης Υδρογόνου με χρήση

Αιολικής Ενέργειας 

• Φωτοβολταϊκό Διαξονικό Σύστημα

Παρακολούθησης του Ήλιου 

Εκτός από τις υπαίθριες εγκαταστά-

σεις το ΠΕΝΑ περιλαμβάνει ειδικά

διαμορφωμένο αμφιθέατρο με εξο-

πλισμό τελευταίας τεχνολογίας για

την παρουσίαση των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και τη διεξαγωγή σε-

μιναρίων.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευ-

τής της Περιφερείας Αττικής Γιώργος

Βλάχος, ο οποίος στο χαιρετισμό του

υπογράμμισε ότι η επιστήμη μπορεί
να συνεισφέρει τα μέγιστα στην πρό-
οδο, αλλά και στην προσπάθεια για
την προστασία του περιβάλλοντος, με
στόχο ένα καλύτερο αύριο τόσο για
μας όσο και για τα παιδιά μας. 

Βιολογικό χωριό στη Βούλα!
Το “βιολογικό χωριό” εγκαταστάθηκε  στη Βούλα, στις
5 Δεκεμβρίου, επί της Αγίου Ιωάννου 28.
Ενας χώρος που στήθηκε με πολύ μεράκι και διάθεση
να προσφέρει βιολογικά προϊόντα και στο χώρο του,
αλλά και στο σπίτι σας. 
Ανοιχτό όλη την εβδομάδα και τις Κυριακές το πρωί.

Τηλ. 210 8900.051

ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕΝΑ) ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
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ΜΑΚΕ.A.WISH

Ενδιαφέρουσα ενημέρωση  για ευκαιρίες –

δυνατότητες και προγράμματα υποστήρι-

ξης των γυναικών παρουσιάστηκαν  σε

ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-

ρα 15 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο «Ια-

τρού Μαρίας - Γιάννη Πίντζου» του Δήμου

Μαρκοπούλου. Θέμα η ανάδειξη ευκαιριών

προώθησης της ισότητας των δύο φύλων. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΜΚΟ «Σύμ-

βουλοι Ευρωπαϊκής Ενοποίησης», με την

υποστήριξη του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Μαρκο-

πούλου Κ. Δαρεμάς, αναφέρθηκε στις πρω-

τοβουλίες που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή

για την ενίσχυση και υποστήριξη των γυ-

ναικών της πόλης. Ήδη εδώ και 18 μήνες,

λειτουργεί πλήρως ανανεωμένο Γραφείο

Υποστήριξης Ανέργων στο Δήμο, με θαυ-

μαστά αποτελέσματα ικανοποίησης άνω

του 50% των αιτημάτων, συνεχή υποστήρι-

ξη των αιτούντων και μετά την πρόσληψη,

με υποδειγματικές διαδικασίες που το

έχουν αναδείξει ως πρότυπο λειτουργίας

για πολλά αντίστοιχα Γραφεία της χώρας.

Δίνοντας έμφαση στην προτεραιότητα του

Δήμου για την υποστήριξη των γυναικών,

μιας ιδιαίτερης ομάδας, που έχει επιφορτι-

στεί να ανταπεξέλθει ταυτόχρονα σε πολ-

λούς απαιτητικούς ρόλους της συζύγου,

μητέρας και εργαζόμενης, ο Αντιδήμαρχος

αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργίας πριν

14 μήνες, ενός από τους μεγαλύτερους

βρεφονηπιακούς σταθμούς - πρότυπο της

χώρας, στο Μαρκόπουλο, με δυνατότητα

εξυπηρέτησης 120 νηπίων και τον άμεσο

προγραμματισμό δύο ακόμη νέων, σε Μαρ-

κόπουλο και Πόρτο Ράφτη.

Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να ενη-

μερωθεί σε βάθος για τη γυναικεία απα-

σχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και

επιχειρηματικότητα ως μηχανισμούς και

εργαλεία για την ισότητα, τα προγράμματα

και δράσεις για την προώθηση της ισότη-

τας, το πρόγραμμα και τις δράσεις της Μη

Κυβερνητικής Οργάνωσης  «Σύμβουλοι Ευ-

ρωπαϊκής Ενοποίησης», από το δικηγόρο

και ειδικό σε ευρωπαϊκά θέματα Ιωάννη

Κυριακόπουλο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η  Μαρία Σκια-

διώτη δικηγόρος, ειδικός επιστημονικός

συνεργάτης «Συμβούλων Ευρωπαϊκής

Ενοποίησης» και νομικός σύμβουλος της

«Παναθηναϊκής» Πανελλαδικής Οργάνω-

σης Γυναικών, για να αναλύσει τις πολιτι-

κές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη

της ισότητας των φύλων, το Εθνικό Στρα-

τηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και να ενημερώ-

σει για τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία της

χώρας μας.

Συμπερασματικά η ημερίδα έκλεισε με τη

διαπίστωση ότι στη χώρα μας, οι δράσεις,

υπηρεσίες, προγράμματα, φορείς και νομο-

λογία που προάγουν την ισότητα των δύο

φύλων και τη γυναικεία απασχόληση έχουν

κάνει μεγάλα βήματα μπροστά σε σχέση

με λίγες δεκαετίες πριν, αλλά αναγκαία

κρίνεται επίσης η ενημέρωση και συμμετο-

χή των ίδιων των γυναικών στις διαδικα-

σίες, ως εγγύηση της συνέχισης και εκ-

συγχρονισμού της υποστήριξης των πολ-

λαπλών ρόλων τους. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ευκαιρίες – δυνατότητες και

προγράμματα 

Στιγμιότυπο από την ημερίδα. Ο  Αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Κώστας Δαρεμάς εισηγείται.

Οι βαρώνοι των Μίντια”  

Την επανέκδοση του βιβλίου του “Οι βαρώνοι των Μίντια”,  παρουσίασε ο δημο-

σιογράφος Λούης Πασαλάρης, στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου (8.12).

“Την πένα μου δεν την πούλησα ποτέ σε κανέναν” τόνισε ο Πασαλάρης. “Μένω
σε ενοίκιο καίτοι έβγαλα πολλά χρήματα από τη δουλειά μου”. 
Σχολίασαν και έκαναν εισήγηση οι: Βασιλικός, Πολύδωρας, Βούλτεψη, Νικολά-

ου κ.ά. Ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου με θερμά εγκωμιαστικά λόγια χαιιρέτισε τον

συγγραφέα.                                                                        γιαννης κορναρακης

Ενα αξιόλογο ημερολόγιο κυκλοφόρησε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση MAKE A WISH,

“Κάνε μια ευχή”.  Το ημερολόγιο περιλαμβάνει 12 μέρη της Ελλάδας (απ’ όπου κατάγο-

νται παιδιά των οποίων οι ευχές έγιναν πραγματικότητα) με ενδιαφέρουσες πληροφορίες

για τον κάθε τόπο: έθιμα, συνταγές και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το MAKE A WISH, “Κάνε μια ευχή” πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 3-18

ετών από όλη την Ελλάδα, με σοβαρές αρρώστιες, απειλητικές για τη ζωή τους, δίνοντάς

τους δύναμη και ελπίδα να παλεύουν για το μέλλον τους.

Κάθε αγορά λοιπόν ενός ημερολογίου, είναι αστεράκι μιας ευχής, μιας επιθυμίας ενός

παιδιού, που τόσο την έχει ανάγκη...

Τηλ. 210 9637.667 - 210 9637.660

www.makeawish.gr - email: info@makewish.gr

“Η γειτονιά των αγγέλων”
Για παιδιά όλων των ηλι-
κιών!

Ενα βιβλίο για παιδιά και

μεγάλους που νιώθουν παι-

διά. Για μεγάλους που δεν

θέλουν να ξεχάσουν το

αγνό παιδί μέσα τους. Ενα

βιβλίο που αφυπνίζει την

αγνή φύση μας, που ειναι

γεμάτη αγάπη, συμπόνια και

καλοσύνη.

«“Η γειτονιά των αγγέλων”
βοηθάει να βλέπουμε στους
άλλους την αγγελική τους
φύση.
Και εδώ που είμαστε τώρα
μπορούμε να κάνουμε τη
γειτονιά μας, “γειτονιά αγ-
γέλων”. 
Αν θέλουμε να ζούμε σε μια
γειτονιά αγγέλων, τότε ας
γίνουμε παιδιά. Η ματιά μας
να είναι γεμάτη καλοσύνη,
αγάπη, απορία, τρυφερότη-
τα και όλα γύρω μας να είναι καινούρια, γεμάτα δυνατότητες να γίνουμε καλύτεροι!
Γεννηθήκαμε χωρίς να έχουμε τίποτα και θα πεθάνουμε χωρίς να πάρουμε τίποτα. Το μό-
νο που θα πάρουμε μαζί μας είναι το πόση αγάπη δώσαμε». 
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Ιριδα”.
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«Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΩΜΑ

Επανακυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες του 2008 σε Β’ Έκ-

δοση εμπλουτισμένη και ανανεωμένη με νέα στοιχεία το

βιβλίο του Χρίστου Γ. Ρώμα "Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ".

Είναι μια έκδοση του Συνδέσμου Πνευματικής και Κοινω-

νικής Δραστηριότητας Κερατέας "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" με την

χορηγία του Δήμου. Το βιβλίο εξεδόθη για πρώτη φορά το

1987 και για πολύ καιρό ήταν εξαντλημένο.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου αναφέρονται στην ιστορική

διαδρομή της Κερατέας από τους προϊστορικούς χρόνους,

τον αρχαίο Δήμο Κεφαλής, την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή πε-

ρίοδο, τον εποικισμό των Αρβανιτών, την Τουρκοκρατία το

1821 και την συμβολή των Μεσογειτών και τους χρόνους

από την ανεξαρτησία της Ελλάδος μέχρι σήμερα.

Επίσης υπάρχουν κεφάλαια για την τοπογραφία της Κερα-

τέας, τις εκδοχές της ονομασίας της, τα τοπωνύμια, την

λαογραφία, τα εκκλησιαστικά, τη διοίκηση, την κοινωνική

ζωή σήμερα, τα αξιοθέατα κ.α.

Στο παράρτημα του βιβλίου υπάρχουν μεταξύ των άλλων

πίνακες με αγωνιστές του 1821 από την Κερατέα και τα

Μεσόγεια, τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινότητας

Κερατέας, τους νεκρούς των Εθνικών αγώνων κ.α., καθώς

κι ένα πλούσιο λεύκωμα φωτογραφιών.

Η Β’ αυτή έκδοση βιβλίου θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδή-

λωση τον Ιανουάριο του 2009 από την "Χρυσή Τομή" και το

Δήμο με την παρουσία του συγγραφέα.

Επίσης αντίτυπα του βιβλίου θα δοθούν στους νέους φοι-

τητές, φοιτήτριες της πόλης ως δώρο στην εκδήλωση που

οργανώνει ο Δήμος την Κυριακή 28/12/2008 με την συναυ-

λία της αρχαίας Ύδραυλης.

«Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
Π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

Τον Οκτώβριο του 2008 εκδόθηκε από τον Ι. Μητροπολιτι-

κό Ναό Αγίου Δημητρίου Κερατέας το βιβλίο του π. Τιμο-

θέου Αγγελή με τίτλο «Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου

Δημητρίου Κερατέας». Η έκδοση έγινε με αφορμή την συ-

μπλήρωση 100 ετών από τα εγκαίνια του Ναού, τα οποία

τελέστηκαν στις 9 Νοεμβρίου 1908.

Την έκδοση προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

πρ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Αγαθόνικος. 

Στα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνονται στοιχεία

για τους τρεις κατά σειρά Ναούς του Αγίου Δημητρίου.  

Οι 120 σελίδες του βιβλίου διανθίζονται με 69 φωτογρα-

φίες και σχέδια. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη χορη-

γία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής,

της Νομαρχίας και του Δήμου Κερατέας.

Εκτός από τις εκδόσεις αυτές ο Δήμος Κερατέας παρου-

σιάζει στο κοινό και 3 σελιδοδείκτες με θέματα της Κερα-

τέας (Άποψη της πόλης-Παναγία Γκαρικά-Θεά του Βερολί-

νου), καθώς και μια αναμνηστική αφίσα-φωτογραφία της

πόλης το 1902 από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου,

από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και τον Σύλλογο των

Φίλων του Β.Χ.Μ, η παρουσίαση του Ημερολογίου για το έτος

2009, θέμα του οποίου είναι οι «Άγγελοι». 

Οι αγγελικές μορφές που

συναντούμε στους εκθε-

σιακούς αλλά και στους

αποθηκευτικούς χώρους

του Βυζαντινού Μουσείου,

αποκαλύπτουν ένα εξαιρε-

τικά ευρύ φάσμα θεμάτων,

καλλιτεχνικών ρευμάτων

και αισθητικών προσεγγί-

σεων διαφορετικών τόπων

και εποχών. Οι πάσης φύ-

σεως μορφές των αρχαγ-

γέλων, των αγγέλων, των

Χερουβείμ, αποκαλύπτουν εύγλωττα έναν εικονογραφικό πλούτο

που αποτυπώνεται με το πινέλο του αγιογράφου, τη βελόνα της

κεντήστρας ή το σφυρί του ασημουργού. Ένα αντιπροσωπευτικό

δείγμα από αυτές βλέπουμε φυλλομετρώντας το ημερολόγιο του

Βυζαντινού Μουσείου για την νέα χρονιά.

Το ημερολόγιο, που επιμελήθηκε ο ιστορικός του Βυζαντινού

Μουσείου Στάθης Γκότσης, πωλείται στην τιμή των 15€. Διατίθε-

ται στο Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και σε βιβλιοπωλεία της Αθήνας

και της περιφέρειας.

Με αφορμή το θέμα του ημερολογίου, ο Σύλλογος Φίλων του

Β.Χ.Μ. διοργανώνει από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2009

κύκλο διαλέξεων, με τίτλο «Από τον κόσμο των αγγέλων», ενώ

παρουσιάζει και το Γούρι (Τυχερό) για το 2009. Το γούρι είναι σχε-

διασμένο από τον ζωγράφο του Βυζαντινού Μουσείου Δημήτριο

Νικολιάνο και είναι εμπνευσμένο από διακοσμητικά μοτίβα της

συλλογής μικροτεχνίας του Μουσείου. Διατίθεται σε περιορισμέ-

νο αριθμό τεμαχίων και κοστίζει 40€.

Ημερολόγιο και Γούρι

Βυζαντινού Μουσείου

Σε μια συγκινητική εκδήλωση τέλος

Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Γαλ-

λικού Ινστιτούτου Αθηνών, η Κοινότη-

τα Παλαιάς Φώκαιας, το Ριζάρειο

Ίδρυμα και οι εκδόσεις Καλιμάζ πα-

ρουσίασαν το ιστορικό λεύκωμα «ΦΩ-

ΚΑΙΑ 1913-1920, η μαρτυρία του Φε-

λίξ Σαρτιώ». 

Το λεύκωμα αποτελεί μοναδική φωτο-

γραφική τεκμηρίωση του πρώτου ξερι-

ζωμού των Φωκιανών της Μικράς Ασίας

το 1914 και της επιστροφής τους εκεί

το 1919. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας  Μανώλης Τσαλικί-

δης παρουσίασε στους παρευρισκόμε-

νους την ιστορική πορεία των Φωκια-

νών από την ίδρυση της αρχαίας Ιωνι-

κής Φώκαιας μέχρι και την εγκατάστα-

ση τους στη γη της Αττικής. 

Επίσης  προανήγγειλε ένα συνέδριο

που θα συγκεντρώσει στην Παλαιά

Φώκαια Αττικής επιστήμονες και ση-

μαίνοντα πρόσωπα από όλες τις πό-

λεις της Μεσογείου που έλκουν την

καταγωγή τους από τη Μικρασιατική

Φώκαια (Μασσαλία Γαλλίας, Εμπόριο

(Λ’εσκάλα) Ισπανίας, Ασέα Βέλια Ιτα-

λίας κ.α.). Στη συνέχεια ο Ιστορικός

φωτογραφίας και συγγραφέας Χάρης

Γιακουμής που επιμελήθηκε της έκ-

δοσης μίλησε για την ιστορία των φω-

τογραφιών και παρουσίασε στο κοινό

λεπτομέρειες από τις στιγμές που

απαθανάτισε με το φακό του ο Γάλ-

λος Αρχαιολόγος και φιλέλληνας Φε-

λίξ Σαρτιώ την περίοδο 1913-1920. 

«ΦΩΚΑΙΑ 1913-1920 – Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΛΙΞ ΣΑΡΤΙΟ»

Ιστορικό Λεύκωμα 

«Σημείο Βρασμού»

Από τις εκδόσεις GEMA κυκλο-

φόρησε το βιβλίο του βραβευμέ-

νου Ολλανδού συγγραφέα

Ronald Giphart, «Σημείο Βρα-

σμού».

Πρόκειται για ένα καλογραμμένο

πνευματώδες μυθιστόρημα που

κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον

του αναγνώστη από την πρώτη

ως την τελευταία σελίδα.

Ο κορυφαίος μάγειρας Αρτ Τρόο-

στ είναι το επίκεντρο της γενικής

επιδοκιμασίας του κοινού και των

διακρίσεων των κριτικών της Μι-

σελέν. Όμως, κατά τη διάρκεια

των γυρισμάτων της Βραδιάς των

Αστέρων, του δικού του τηλεοπτι-

κού σόου μαγειρικής, η επιτυχία

του γνωρίζει μια αναπάντεχη

κάμψη.

Το «Σημείο Βρασμού» προτάθηκε

ως υποψήφιο για το σημαντικό

Βραβείο Κοινού NS Publieksprijs

του 2005.
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Εντονος προβληματισμός, για την οιικονομική κρίση,

αναπτύχθηκε από τους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, την

Κυριακή (14/12) στην Πνευματική Εστία του Δήμου

Βούλας, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου.

Τη διοργάνωση της συγκέντρωσης είχει ο ΣΥΡΙΖΑ

Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης - Κορωπίου, τη συ-

ζήτηση διηύθυνε ο Γεν. Γραμματέας του Συνασπι-

σμού Μιλτ. Καβράκος, την δε θεματολογία ανέπτυ-

ξαν οι ομιλητές Γιάννης Τόλιος Δρ. Οικονομικών Επι-

στημών, μέλος της Ε.Γ. του Συνασπισμού και ο Οικο-

νομολόγος Τράπεζας Ελλάδος, μέλος της Γραμμα-

τείας ΑΚΟΑ Μάκης Μπαλαούρας.

Οχι νεοφιλελεύθερες συνταγές

Ο Γιάννης Τόλιος στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων,

ότι “η κυβέρνηση της ΝΔ, παραπαίει κάτω από το βάρος
της κρίσης και των αδιεξόδων της πολιτικής της, τόσο
στην οικονομία, όσο και σε όλους τους τομείς (σκάνδα-
λα, αυταρχισμός, ανεργία, ακρίβεια, κά), ενώ στη νέα γε-
νιά αντί για μέλλον προσφέρει…σφαίρες!” 
Με το νέο προϋπολογισμό 2009 είπε ο Γ. Τόλιος, “και

στον όνομα δήθεν αντιμετώπισης της κρίσης, δίνει απλό-

χερα στις τραπεζίτες το τεράστιο ποσό των 28 δις €

(11,4% του ΑΕΠ), επιβραβεύοντας τους υπεύθυνους, ενώ

για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και φτωχά λαϊκά

στρώματα (ανέργους, νεολαία, κλπ), υπόσχεται τα ίδια

και χειρότερα. Δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση

(ΠΑΣΟΚ) δεν αμφισβητεί το «μπόνους» των 28 δις € στις

τράπεζες, αλλά περιορίζεται στην καταγγελία….των δια-

δικασιών και στην αναμονή ανόδου στην εξουσία, στα

πλαίσια της δικομματικής εναλλαγής σε όφελος των κα-

τεστημένων συμφερόντων.!! 

Με το νέο προϋπολογισμό 2009, η κυβέρνηση το μόνο

που «εγγυάται» στους εργαζόμενους, είναι αύξηση φό-

ρων (από 57 δις σε 64 δις € ή κατά 12%), περικοπές κοι-

νωνικών και αναπτυξιακών δαπανών, μείωση αγοραστι-

κής δύναμης μισθών και συντάξεων, αύξηση ανεργίας,

κά. Πρόκειται για επιλογές που επιδεινώνουν την κρίση

και φορτώνουν τις συνέπειες στα πιο αδύναμα τμήματα

του πληθυσμού. Δυστυχώς ούτε τα μέτρα που εξάγγειλε

η ΕΕ, προστατεύουν τους εργαζόμενους, ενώ το βάρος

των υποχρεώσεων μετατοπίζεται στους προϋπολογι-

σμούς των κρατών-μελών, προς «δόξαν» του νεοφιλε-

λεύθερου Σύμφωνου Σταθερότητας, που ψήφισαν τόσο η

ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ!”

Η “αριστερή διέξοδος” από την πρόσφαγη οικονομική κρί-

ση, για τη χώρα μας πρέπει να περιαλαμβάνει μεταξύ άλ-

λων”.

Μείωση φορολογίας μισθωτών και συνταξιούχων. Μείω-

ση έμμεσων φόρων. Αύξηση φορολογίας μεγάλων εισο-

δημάτων και περιουσίας, πάταξη φοροδιαφυγής «εχό-

ντων και κατεχόντων». Επαναφορά της φορολογίας στα

έσοδα της εκκλησίας που κατάργησαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Καταπολέμηση της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης

του δημόσιου χρήματος. Διαφάνεια στις κρατικές προμή-

θειες και δημόσια έργα. Κατάργηση όλων των κρυφών

λογαριασμών των υπουργείων, κά. Οικονομικοί πόροι και

πλούτος υπάρχει. Χρειάζεται δικαιότερη κατανομή και

ορθολογική διαχείριση τους, με αναπτυξιακά, κοινωνικά

και περιβαλλοντικά κριτήρια”.

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο ομιλητής, σε ευρωπαϊκό

επίπεδο αγωνίζεται για “κατάργηση του Συμφώνου Στα-

θερότητας και αντικατάσταση του από νέο σύμφωνο με

στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την

κοινωνική προστασία και την περιβαλλοντική φροντίδα”.

Αριστερή διέξοδο από την κρίση

προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. Κρυονερίου & Ελ. Βενιζέ-

λου, Αγ. Στέφανος Αττικής. 

Κατάσχεση και καταστροφή 12,3 κιλών συσκευασμένων τροφί-

μων (αλλαντικά, κρεατοσκευάσματα, αυγά, χυμοί και γαλακτο-

κομικά), τα οποία ήταν ληγμένα.

Δ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΟΕ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), Τραπεζούντας 99, Αγ. Στέφανος Αττικής. Μη αναγραφή

της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΑΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), Λ. Μαραθώνος 8,

Δροσιά Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΑΓΓ. ΑΡΜΑΟΥ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), 24 ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθη-

νών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττικής. Μη αναγραφή της τιμής πώ-

λησης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΕΡΜΗΣ Α.Ε. (Πρατήριο υγρών καυσίμων), 27 ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών-

Λαμίας (παράδρομος), Αφίδνες Αττικής. Μη αναγραφή της τιμής

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), Λ. Βάρης-Κορωπίου

15-17, Βάρη Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Θ. ΝΑΣΟΥ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), 22 ΧΛΜ. Λ. Βάρης (Θέ-

ση Βλάχικα), Βάρη Αττικής.

Μη αναγραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), Λ. Βάρης-Κορωπίου

6, Βάρη Αττικής.

Μη αναγραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Κ. ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), 2 ΧΛΜ. Λ. Βάρης-

Κορωπίου, Κορωπί Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΕΡΜΗΣ Α.Ε. (Πρατήριο υγρών καυσίμων), Λ. Σουνίου 89, Κερα-

τέα Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Γ. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), 34Ο ΧΛΜ. Ε.Ο.

Αθηνών-Σουνίου, Καλύβια Αττικής. Μη αναγραφή της τιμής πώ-

λησης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Πρατήριο υγρών καυσίμων), 37Ο ΧΛΜ

Λ. Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο Αττικής. Μη ανα-

γραφή της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΣΠ. ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ (Πρατήριο υγρών καυσίμων),Λ. Μαραθώνος

18, Αγ. Στέφανος Αττικής. 

Μη τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων.

ΣΟΦ ΤΟΠ ΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ, Παρ. Καρα-

μανλή & Σχοίνων 2, Αχαρναί Αττικής. Παράβαση του Νόμου περί

εκπτώσεων και προσφορών.

INTERFORUM ΕΠΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ, Λ. Καραμανλή 200, Αχαρναί Αττικής. Παρά-

βαση του Νόμου περί εκπτώσεων και προσφορών.

Σε 3 κινητές καντίνες στις περιοχές Λαυρίου, Αχαρνών και στο

παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, διότι είχαν μετατρέψει την

κινητή καντίνα σε στάσιμη.

Σε 1 κινητή καντίνα στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,

διότι δεν κατείχε άδεια.

Σε 2 πωλητές της λαϊκής αγοράς Λαυρίου και 1 πωλητή της λαϊ-

κής αγοράς Ν. Μάκρης, για αγορανομικές παραβάσεις.

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία 

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής για τη προστασία των καταναλωτών, απο-

φασίστηκε η επιβολή κυρώσεων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ, 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  Γιώργος Βλάχος στο πλαίσιο

της προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία της αγο-

ράς ανακοινώνει:

«Δίνουμε, σήμερα, στη

δημοσιότητα, σε συνέ-

χεια προηγούμενων

ανακοινώσεων του

ΥΠ.ΑΝ.,  στοιχεία από τα

κοστολόγια και τους

ελέγχους σε τιμοκατα-

λόγους, που έχουν υπο-

βληθεί στο ΥΠ.ΑΝ έως

19/12/2008 από επιχει-

ρήσεις τροφίμων, βιομη-

χανικών προϊόντων και

υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, 

• 20  εταιρείες προχώρησαν σε μείωση τιμών σε 1500 κω-

δικούς, 

• 15  εταιρείες μετά τους κοστολογικούς ελέγχους, 

προχώρησαν σε ανάκληση των ανατιμήσεων σε 3310 κω-

δικούς. 

Παράλληλα, για 4 εταιρείες που ανακοίνωσαν αυξήσεις

χωρίς να έχουν κοστολόγια, που να τις δικαιολογούν,

επιβλήθηκαν, συνολικά, πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ.

Όπως καταδεικνύεται με συνεχείς κοστολογικούς ελέγ-

χους, πετύχαμε νέες μειώσεις ή ανακλήσεις τιμών, εκ

των οποίων πολλές αφορούν τρόφιμα και είδη πρώτης

ανάγκης. 

Δεν εφησυχάζουμε. Εντείνουμε την προσπάθεια προς

κάθε κατεύθυνση. Δουλεύουμε συστηματικά με στόχο τη

συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.  Συνεχί-

ζουμε σταθερά, καθώς, έχουμε την πολιτική βούληση,

όπως το έχουμε, ήδη, αποδείξει, να συγκρουστούμε με

όσους δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να σεβαστούν

τον καταναλωτή.

Άλλωστε χρέος όλων, στο σημερινό ιδιαίτερα δύσκολο

οικονομικό περιβάλλον,  είναι να επιδείξουν στάση ευθύ-

νης. Εμείς, από την πλευρά μας επιδιώκουμε τη συνερ-

γασία με όλους τους παράγοντες της αγοράς, ώστε σε

ένα πλαίσιο σταθερών και ξεκάθαρων κανόνων και συ-

μπεριφορών, να ωφεληθούν και το υγιές εμπόριο και οι

καταναλωτές. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ -

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

για την Αναπτυξιακή Δημοτική

Επιχείρηση Παλλήνης

Η τροποποίηση της συστατικής πράξης της Αναπτυξιακής

Δημοτικής Επιχείρησης με σκοπό την μετατροπή της σε

κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση και ο ορισμός του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου ήταν απαραίτητα βήματα για τη

συνέχιση του έργου ενός από τα σημαντικότερα εργα-

λεία ανάπτυξης που έχει o Δήμος, την ΑΔΕΠ.

Έτσι το Δ. Σ. σε συνεδρίασή του όρισε τα μέλη του διοι-

κητικού συμβουλίου της ΑΔΕΠ τα οποία είναι τα εξής:

1. Κωνσταντάς Σπύρος - Δήμαρχος με αναπληρωτή τον

Μουτζούρη Δημήτριο- Δημοτικό σύμβουλο.

2. Βασιλόπουλος Αργύριος - Δημ. σύμβουλος με ανα-

πληρωτή τον  Μερτύρη  Λάζαρο.

3. Σαμέλης Ιωάννης - Δημ. σύμβουλος με αναπληρωτή

τον  Σμυρλιάδη  Θεόδωρο.

4. Σμέρος Γεώργιος - Δημοτικός σύμβουλος (μειοψη-

φίας) με αναπληρωτή την Καλλιόπη Ζινέλη.

5. Τέντης  Γεώργιος - Δημότης με αναπληρωτή τον   Πο-

λύδωρα Κων/νο.

6. Ηλιόπουλος Κων/νος - Δημότης με αναπληρωτή τον

Ζέρβα Ιωάννη.

7. Αποστολόπουλος Γεώργιος - Εκπρόσωπος Κοινωνικού

Φορέα με αναπληρωτή τον     Ανδρεάδη Νικόλαο.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζστηκε ο  Κωνσταντάς Σπύρος, Δή-

μαρχος Παλλήνης και Αντιπρόεδρος ο  Τέντης Γεώργιος.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Εγκατάλειψη του ειδικού Σχολείου

Παμμακάριστου»

Οι τραγικές ελλείψεις της χώρας μας στους τομείς της ειδικής

εκπαίδευσης και αγωγής αλλά και τα σοβαρότερα προβλήματα

υποχρηματοδότησης, στελέχωσης και εξοπλισμού των ειδικών

σχολείων επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά από την απελπι-

σμένη ανακοίνωση – καταγγελία των εκπαιδευτικών του ειδικού

σχολείου Παμμακάριστου.

Δεν είναι το μόνο σχολείο που βιώνει αυτόν τον αποδεκατισμό. 

Αντιμέτωποι με την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής βρίσκονται

χιλιάδες μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Είναι

απαράδεκτο την ώρα που οι τράπεζες ενισχύονται με

83.000.000 ΕΥΡΩ και η κατασκευή των 27 σχολικών κτιρίων θα

κοστίσει 105 εκατ ΕΥΡΩ, μικροί μαθητές με ειδικές ανάγκες να

αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο. 

Oι Γονείς & Κηδεμόνες των Μαθητριών & Μαθητών όλης της

Ανατολικής Αττικής αισθανόμαστε ωτροπή και αίσχος. Ζητάμε

από το Υπουργείο Παιδείας:

• Nα προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη του απαραίτητου προ-

σωπικού, πλήρους και σταθερής εργασίας,

• Nα προχωρήσει άμεσα στη γενναία χρηματοδότηση των ΣΜΕ-

ΑΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

• Να σκύψει πάνω από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και να απο-

καταστήσει ΑΜΕΣΑ τα κενά γιατί αλλιώς θα πιστέψουμε πως

δημιουργεί τον "Σύγχρονο Καιάδα".

Οι Γονείς, οι Εκπαιδευτικοί & τα Παιδιά του συγκεκριμένου Σχο-

λείου, ζητάνε απάντηση, γιατί τους ξεχάσατε και για την κατά-

σταση αυτή ΣΗΜΕΡΑ.

Αν έχουμε κάνει λάθος ας μας το αποδείξει. Ταυτόχρονα όμως

πρέπει να ζητήσει ένα μεγάλο συγνώμη από όλους τους Φορείς

της Εκπαίδευσης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

1ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
«Pierre De Coubertin»

NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία

του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, συγκροτήθηκε σε

σώμα στην 1η του συνεδρίαση στις 19.12.2008, ως εξής:

Πρόεδρος: Άρης Σκαμνέλος 697-7993194

Αντιπρόεδρος: Νίκος Καρανίκας 694-4255304

Γραμματέας: Αναστασία Πανταζάτου 694-7602763

Ταμίας: Μαίρη Ρηγάτου 695-5550452

Μέλη: Σπύρος Γαλίκας 697-7213882

Χριστίνα Μπουγούλια 693-4379864

Πέτρος Πολίτης 693-6814560

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Σχολική Επιτροπή είναι η

Μαίρη Ρηγάτου. Την Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι: Α.

Μαλλιαρού, Π. Σκόνδρας και Ε. Ξένου.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά κάθε 1η Δευτέρα του μήνα

σε ανοικτές συνεδριάσεις. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστη-

κε για τη Δευτέρα 5.1.09 στις 19:00, όπου και θα ιεραρχη-

θούν οι προτεραιότητες για τη δράση του συλλόγου μας

το 2009. Τα τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ. είναι πάντα

ανοικτά για οποιονδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί

μας, για θέματα που αφορούν τα παιδιά μας.

Τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στην εκπαιδευτική οικογένεια

του σχολείου μας -μαθητές, καθηγητές και γονείς- Καλές

Γιορτές και Καλή Χρονιά, με υγεία και δημιουργικότητα.

Ιδιαίτερα εύχονται στους υποψήφιους ακαδημαϊκούς πολί-

τες της σημερινής Γ΄ Λυκείου να αντέξουν στην πίεση των

επομένων 5 μηνών και να βγουν νικητές στον αγώνα για

την κατάκτηση των στόχων που έχουν βάλει.

Παράνομη μεταφορά

ημέρας της Λαίκής

Αγοράς στο Λαύριο

καταγγέλει η  Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου, με επείγουσα

επιστολή της προς τον

Πρόεδρο Ε.Ε.Β. Συλλόγου

“Ο Ερμής”, Αντώνη Μώρο-

γλου, καταγγέλει την από-

φαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Λαυρεωτικής να

μεταφέρει την ημέρα της

Λαϊκής Αγοράς επ’ ευκαι-

ρία των Χριστουγέννων.

Την παράνομη αυτή ενέρ-

γεια, δεν δικαιολογούν από

κανέναν και για κανένα λό-

γο: είτε κοινωνικό, είτε οι-

κονομικό, πολύ δε περισ-

σότερο περιστασιακό,

όπως σημειώνουν στο δελ-

τίο τύπου που μας απέστει-

λαν.

Δεν αντιλαμβάνονται πως

ένα εκλεγμένο δημοκρατι-

κά δημοτικό συμβούλιο,

μπορεί να περιφρονεί τους

νόμους, και καλούν το Δ.Σ.

να επιδιώξει τη νομιμότηα

με κάθε πρόσφορο μέσο, 



16 ΣΕΛΙΔΑ - 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 27, ΤΡΙΤΗ 30/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/1

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

Ο  ΠΑΤΣΟ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του Πασχάλ και της Κοντέσα,

το γένος  Μίλο, που γεννήθηκε στη Αλβανία  και  κα-

τοικεί στην Αργυρούπολη και η AURELA MΠΑΪΡΑΜΙ-

PACO του  Tεοφάν και της Καλλιόπι το γένος Βόγλι,

που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στην Γλυφά-

δα,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στη Γλυφάδα.

ΓΑΜΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τα Δημοτικά Συμβούλια ανά Δήμο συνεδριά-

ζουν την πρώτη Κυριακή του έτους (4 Ιανουαρί-

ου) το πρωί προκειμένου να εκλεγούν τα προε-

δρεία και οι Δημαρχιακές Επιτροπές των δημο-

τικών συμβουλίων.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  4/1/09 

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου - Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932488119
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα 4 πιο δυνατά φρούτα του χειμώνα
Ακτινίδιο 

Το ακτινίδιο είναι ένα φρούτο πλούσιο σε φυτικές

ίνες, βιταμίνη C, και κάλιο, ενώ αποτελεί καλή πηγή

ασβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου, χαλκού, βιταμίνης

Α, βιταμίνης Β3, βιταμίνης Β6 και φυλλικού οξέος. Εί-

ναι ιδιαίτερα δημοφιλές

για την αντιμετώπιση κα-

τά της δυσκοιλιότητας,

ενισχύει το ανοσοποιητι-

κό σύστημα, χάρη στη με-

γάλη περιεκτικότητα σε

βιταμίνης C, ενώ ταυτό-

χρονα βοηθά στην καλύ-

τερη απορρόφηση του σιδήρου στο σώμα. Τέλος η με-

γάλη ποσότητα καλίου που περιέχει ρίχνει την ενδο-

φθάλμια πίεση, στην οποία οφείλεται το γλαύκωμα,

μία πάθηση που οδηγεί σε σταδιακή απώλεια της όρα-

σης. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η κατανάλωση του σε

καθημερινή βάση, μπορεί να αποδειχθεί μακροπρόθε-

σμα πολύ ωφέλιμη όσον αφορά και την όραση. 

Μήλο
Το μήλο είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνο-

στοιχεία και φυτικές ίνες. Περιέχει ασβέστιο, φώσφο-

ρο, σίδηρο, κάλιο, βιταμίνη C, βιταμίνη A, φυλλικό

οξύ, βιοτίνη και μηλικό οξύ. Πρέπει να καταναλώνεται

με τη φλούδα, αφού προηγουμένως έχει πλυθεί πολύ

καλά. Το μήλο τονώνει τον οργανισμό και έχει εξαιρε-

τικές θεραπευτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, ένα μέ-

τριο μήλο περιέχει μεταλλικά στοιχεία τα οποία ενι-

σχύουν τα οστά και προστα-

τεύουν από την οστεοπόρω-

ση. Επίσης, βοηθά στη μείω-

ση της «κακής» χοληστερί-

νης (LDL) και στην καλύτερη

λειτουργία της καρδιάς, ενι-

σχύει το ανοσοποιητικό σύ-

στημα και βοηθά στην πέψη,

διεγείροντας την πεπτική

λειτουργία. Οι φυτικές ίνες που περιέχει βοηθούν στη

ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, γι αυτό και κάνει κα-

λό και σε όσους πάσχουν από διαβήτη. Επιπρόσθετα,

προστατεύει από τη νόσο Aλτσχάιμερ, καθώς επίσης

λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών που περιέχει, έχει

αντικαρκινική δράση. Άλλωστε η παροιμία «ένα μήλο

την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» δείχνει τη

σπουδαιότητα του.

Πορτοκάλι 

Το πορτοκάλι είναι τονωτικό και έχει ισχυρή αντιοξει-

δωτική δράση. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνες

του συμπλέγματος Β (Β1, Β2, Β3, Β6), βιταμίνη C και

βιταμίνη Ε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο χυμός του

πρέπει να καταναλώνεται

αμέσως, γιατί όταν εκτεθεί

στο φώς καταστρέφεται ένα

μεγάλο μέρος των βιταμι-

νών του. Η κατανάλωση

ενός πορτοκαλιού ημερη-

σίως μειώνει κατά 50% τον

κίνδυνο για πολλές μορφές

καρκίνου (στόματος, λάρυγγα, οισοφάγου, στομάχου)

και κατά 20% για εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ευεργετι-

κές δράσεις του πορτοκαλιού εκτός των παραπάνω

επεκτείνονται και στην πρόληψη του διαβήτη, του κα-

ταρράκτη, της αρθρίτιδας, αλλά και της παχυσαρκίας.

Ρόδι

Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, φυλλικό οξύ, βι-

ταμίνη C, βιταμίνη Ε, σίδηρο, κάλιο, φυτικές ίνες ενώ

παράλληλα είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες.

Πρόκειται για ένα φρούτο άμεσα συνδεδεμένο με την

Πρωτοχρονιά, το οποίο συμβολίζει τη καλοτυχία, ση-

μαντική όμως είναι και η προσφορά του στην υγεία. Ο

χυμός του περιέχει ισχυρότερες αντιοξειδωτικές ου-

σίες από το σταφύλι και το τσάι. Από έρευνες φέρεται

να προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα, μειώνο-

ντας τα επίπεδα της

χοληστερίνης και των

λιπιδίων, καθώς επίσης

ρυθμίζει το σάκχαρο

στους διαβητικούς,

βοηθάει στην επανα-

φορά της ορμονικής

ισορροπίας σε γυναί-

κες με εμμηνόπαυση

και μειώνει την υψηλή

πίεση του αίματος. Κα-

λό θα ήταν λοιπόν, να μην το «σπάμε» μόνο, αλλά και

να το καταναλώνουμε.

Νικολοπούλου Μαρία

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Καφέ – Μπουφέ – Ταμείο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Αναψυκτήριο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Λάντζα

Ζητούνται άτομα για λάντζα και άτομα για μάζεμα δί-

σκων από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου. Για

Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ 2109656388

Μάγειρες και Βοηθοί 

Ζητούνται από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου.

Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Μίνι Μάρκετ

Υπάλληλοι για ταμείο και πώληση μικροαντικειμένων

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

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Βοηθοί Αποθηκάριοι 

με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας στον χώρο του αερο-

δρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας - Τηλ 2109656388

Ζαχαροπλάστες και Βοηθοί 

Ζητούνται από catering  στην περιοχή της Βάρης

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

νιμοι. Τηλ 2109656388

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ   στο κέντρο της

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

νεόδμητα. Πληροφορίες 6977204573 & 210 6667473.

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ζητείται προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα και ευρύτερη

περιοχή των Μεσογείων. Δεκτή και συνταξιούχοι. Τηλ.:

210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

"Ενοικιάζεται νεόκτιστο οροφοδιαμέρισμα στην Αρτέ-

μιδα πολυτελής κατασκευή 100 τ.μ., σαλοτραπεζαρία

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

με barbeque, κοντά στην 8η στάση Λεωφόρου Βραυ-

ρώνος και κοντά στο 2ο Δημοτικο Σχολείο. Τηλ

6947318131

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
α) Σαλόνι ολοκαίνουργο αποτελούμενο από 3θέσιο,

2θέσιο καναπέ και πολυθρόνα

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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη 22.12.2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 16510

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Βαθ.Προτεραιότητας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25 Τ.Κ. 166 72

Πληροφορίες: κα ΚΕΧΑΙΔΟΥ

Τηλέφωνα: 213 2030426

Fax: 213 2030439

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η ανάρτηση των δια-

γραμμάτων κτηματογράφησης της περιοχής “Υπόλοιπο

Ασυρμάτου ΠΕ 4” του Δήμου Βάρης θα γίνει στην Τεχνι-

κή Υπηρεσία του Δήμου Βάρης (οδός Βασ. Κων/νου 25)

από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 25 Ιανου-

αρίου (ώρες λειτουργίας 9.00 - 13.00 από Δευτέρα έως

Παρασκευή).

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Την Τετάρτη 17-12-2008 έγινε στην Πνευματική

Εστία Βούλας η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

του Συλλόγου Επαγγελματιών Βούλας. 

Εκλέχθηκε το νέο Δ. Σ., το οποίο αλφαβητικά απο-

τελείται από τους Π. Θεοδωρακόπουλο, Γ. Καλκα-

βούρα, Χ. Παναγόπουλο, Ι. Παπαπετράκο, Δ. Ράπτη,

Ευ. Σύρο,  Κ. Τογρίδη, Ι. Τόλια και Ι. Ψυχογιό, και η

νέα Ε.Ε. που αποτελείται αλφαβητικά από τους Ε.

Αλεξάκη, Δ. Μιτζιθρόπουλο και Β. Χατζηγιάννη. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Δημ. Ράπτης ανέλυσε τα

βασικά ζητήματα που απασχολούν την τάξη των

επαγγελματιών της πόλης και εισηγήθηκε τη δια-

μόρφωση μιας πολιτικής πλατφόρμας, με αιχμή το

τρίπτυχο:

Ξεκάθαρο και αυστηρό καθεστώς χρήσεων γης, με

νέο Γ.Π.Σ., γρήγορα!

Ελεγχόμενη στάθμευση σε όλο το κέντρο, με διά-

νοιξη και ανάπλαση της υπόλοιπης οδού Βασ. Παύ-

λου από Διγενή μέχρι Καραμανλή, γρήγορα!

Ανάπτυξιακή προοπτική, με εξορθολογισμό των τε-

λών και κανονισμών που αφορούν στην επαγγελμα-

τική στέγη και με άλλα κίνητρα αειφόρου  και δυνα-

μικής κατευθύνσεως.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, διαφάνηκε η

αγωνία όλων για την τάση μαρασμού της τοπικής

αγοράς και όλοι όσοι μίλησαν εκφράσθηκαν οργι-

σμένα απέναντι στη  Ν.Δ. και τη Δημοτική Μεταρ-

ρύθμιση του Δημάρχου Γ. Μάντεση, για την περι-

φρόνηση και εγκατάλειψη των επαγγελματιών της

πόλης από Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή.

Το πνεύμα που εκφράσθηκε ήταν της λογικής «Ως

εδώ κα μη παρέκει» και όλοι οι παρόντες συμφώνη-

σαν να συνεργασθούν όλοι οι επαγγελματίες στην

προσεχή διετία στη διαμόρφωση αυτόνομης και

ενωτικής παρουσίας της τάξης των επαγγελματιών

στα τοπικά δρώμενα, μακριά από κομματικές εξαρ-

τήσεις και χρεωκοπημένους δημοτικούς συνδυα-

σμούς.

Τέλος, αποφασίστηκε να γίνουν επιμέρους Συνελεύ-

σεις κατά κλάδο καθώς και συνεστίαση-χοροεσπερί-

δα του Συλλόγου, και να συσταθεί με επιστολή στα

μέλη να αλληλοϋποστηρίζονται, για να βοηθηθούν

μεταξύ τους να ξεπεραστεί η κρίση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 12/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 17878

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51

Τηλ.: 2132005199

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-

γής της περιοχής “Υπόλοιπο Ασυρμάτου Π.Ε. 4” του Δήμου Βάρης κατά

την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 133783 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώ-

θηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής “Υπόλοιπο Ασυρμάτου

Π.Ε. 4” του Δήμου Βάρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις

εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας - Πολεοδο-

μίας Νότιου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής “Υπόλοιπο

Ασυρμάτου Π.Ε.” του Δήμου Βάρης που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για

πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών

Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας - Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα

και στον Δήμο Βάρης. 

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

του παρόντος. 

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-

ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον

αφορά το ακίνητο τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των πα-

ραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα

με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου κα-

θώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συ-

νοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου

5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία. 

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Πα-

ρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 13:30μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής Ο Αντινομάρχης

Ι. Καραϊσκος Δ. Παπακυριακόπουλος Χ. Δαμάσκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 19/12/2008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10954

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη

Τηλέφωνα: 210-8963.636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό με σύστημα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες του

άρθρου 4 παράγραφος 4, περίπτωση β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7

του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Ανακατασκευή

παιδικής χαράς πλατείας 24ης Ιουλίου» συνολικού προϋπολογισμού

45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης,

στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2008,

έχει προϋπολογισμό 45.000€, (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε.

28%, των απροβλέπτων 15% και του Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από

τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7332.001

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη

για κατηγορία Οικοδομικών καθώς και όσες επιχειρήσεις ανήκουν στις

αντίστοιχες τάξεις των Νομαρχιακών Μητρώων25.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει

την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-

ου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οπο9ία δεν τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν

ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική

και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του

άρθρου 2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-

χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό

της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο

να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προ-

ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν κα-

λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης

κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 ή Α2

ή 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋπο-

θέσεις της παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμι-

ση ορίου λόγω κοινοπραξίας)26.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέ-

λος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύ-

ουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω-

νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, αρ-

χής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με εγγυη-

τική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π. &Δ’ ή αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας, ποσού 756,30€ (άρθρο 15 διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι

και την 23/1/09 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ. – Πέμπτη, 8.00 – 13.00

και Παρασκευή  8.00-12.30. Πληροφορίες κ. Συμεωνίδης Σίμος ή κα Σαβ-

βάκη Έλλη τηλ.: 8960156 – 8960196.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κάλαμος 8.12.2008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 4205

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Καλάμου Αττικής

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλε-

ση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» με ανοικτή διαδι-

κασία και με βάση το τιμολόγιο μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 180.000,00€, εκ των οποίων

τα 16.541,09€ είναι απρόβλεπτα.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον «ΘΗΣΕΑ».

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της ΤΥΔΚ Περιφερειακής Δ/νσης

Ανατολικής Αττικής (Λ. Σπάτων 65 Γέρακας) την δεκάτη τρίτη (13η) του

μηνός Ιανουαρίου του έτους 2009 ημέρα Τρίτη.

3. Ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10π.μ.

4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την 8η του

μηνός Ιανουαρίου του έτους 2009, από τα Γραφεία του Δήμου Καλάμου.

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές

επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2-1η και

2η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο), για έργα οδοποιίας.

6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των 180 ημερών.

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 3.025,21 ευ-

ρώ (2% επί του δημοπρατούμενο ποσού) πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗ-

ΜΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα

με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δε θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο Δήμαρχος Καλάμου Αττικής

Παναγιώτης Κων. Λίτσας

ΟΡΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Καταγγέλουν εγκατάλειψη από Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή 
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ετοιμασία

στον Ιστιοπλοϊκό Ομίλου Πόρτο Ράφτη. Οι ομάδες

του έλαβαν μέρος σε τέσσερις διασυλλογικούς αγώ-

νες το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη και το

προπονητικό πρόγραμμα πηγαίνει πολύ καλά. 

• Τα νέα διθέσια 4.70 (που ανήκουν σε ολυμπιακή κα-

τηγορία) ξεκίνησαν με τις νέες συνθέσεις τις προπο-

νήσεις και με εξαιρετικά μεγάλους στόχους οι υπέ-

ροχοι Πόλιτο - Ορφανός και οι δυναμικοί Βάσσης -

Τόλης (ΝΟΕ) δηλώνουν έντονα "παρών" και περιμέ-

νουν τους αγώνες.

• Σε επίρρωση του γνωστού ρητού κάθε αρχή και δύ-

σκολη η Νεφέλη Παπαγιαννάκου (μαζί με την Φρα-

γκιαδάκη του ΝΟΤΚ) είχαν ένα σπασμένο άλμπουρο

του 4,20 που τους στέρησε την συμμετοχή στον

πρώτο αγώνα. Δεκαπέντε όμως μέρες αργότερα

στους αγώνες του ΝΟΤΚ κατέλαβαν την δεύτερη θέ-

ση. 

• Στα  laser 4,7 μια πρώτη παρουσία στην νέα περίο-

δο μέσα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ταχύτητα

ανέμου 18-30 κόμβους ) και με τους Δημητρίου (4ο)

και Παπασταυριανό (7ο) και την ομάδα σε θαυμάσια

αγωνιστική ετοιμότητα. 

• Τα optimist στους αγώνες του ΙΟΠ έδειξαν εξαιρε-

τικά ποιοτικά στοιχεία και μετά από αγωνιστική απο-

χή μπήκαν και πάλι στο παιχνίδι των υψηλών διεκδι-

κήσεων. Έτσι είχαμε Καβά ΝΟΕ, Καντίνη ΝΟΚ και

Ξηνταράκο ΝΟΕ στην πρώτη τριάδα ακολουθούμε-

νοι από τους "Ιοπορίτες" Ανδρέου 4 Μπακατσιά 6

Φλωρεντίν 7 Χριστόπουλο 11 Μπάρτζη 12 Μιχαήλ 15

(2ος παις!) Αγγελόπουλο 17 Μπουγιούρη 21 Μαγου-

λά 22 Φλωρεντίν Φαίδ. 29 ενώ είχαμε καλή  εμφάνι-

ση και των υπόλοιπων της αγωνιστικής 2 και την επί-

σης καλή παρουσία των κοριτσιών Μπέη 7 Γεωργα-

κοπούλου 12 Μπακατσιά 16.

• Η ακαδημία Δ (με το παρατσούκλι 901) συμμετείχε

σε εσωτερικό αγώνα και άφησε άφωνους τους  εκ-

προσώπους του συμβουλίου, τους γονείς και τους

θεατές που τον παρακολουθήσαν. Αλήθεια έβλεπες

αυτά τα μικρά τιγράκια να παλεύουν ανάμεσα στους

πρωταθλητές Ελλάδας των μεγαλύτερων ομάδων

του ΙΟΠΟΡ με καταπληκτικό πείσμα και τεχνική.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις τώρα η γενική γραμμα-

τέας ΙΟΠΟΡ Κλειώ Γκλιάτη του ομίλου δήλωσε:

"νιώθω πως μέσα σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκο-
λους καιρούς η ενασχόληση τόσων πολλών παιδιών
με την ιστιοπλοΐα, αποτελεί μια μικρή ελπίδα και
ταυτόχρονα πρόταση για τους γονείς· από την άλλη
μεριά οι διαδοχικές επιτυχίες του ομίλου ενισχύουν
την παραπέρα συμμετοχή της νεολαίας του τόπου
μας, κάτι που εγγυάται ένα πιο όμορφο αύριο. 

Ο Ομιλος ενημερώνει ότι  τέλος Ιανουαρίου 2009 θα
γίνει η συνεστίασή του".  

Η δράση του ΙΟΠΟΡ και στον Σαρωνικό 

ΝΟΒουλιαγμένης

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίστα-

ση η γυναικεία ομάδα του ΝΟΒ νίκησε με

12-9 τον Εθνικό στο κολυμβητήριο του

Λαιμού και έκανε το "τρία στα τρία" στο

Πρωτάθλημα, κλείνοντας με τον καλύτε-

ρο δυνατό τρόπο το 2008.

Οι παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου είχαν

από την αρχή τον έλεγχο του σκορ και

περνώντας μπροστά με 7-1 στο ημίχρονο

δεν είχαν πρόβλημα να "καθαρίσουν" το

παιχνίδι, υποχρεώνοντας παράλληλα την

ομάδα του Πειραιά στην πρώτη της ήττα

στην Α1.

Όσον αφορά στις "κυανόλευκες" αντέ-

δρασαν στο δεύτερο μέρος και κατάφε-

ραν να μειώσουν αισθητά τη διαφορά χω-

ρίς όμως να διεκδικήσουν το θετικό απο-

τέλεσμα.

Με νίκη έκλεισε το 2008 η γυναικεία ομάδα

Σε ένα συναρ-

παστικό παι-

χνίδι που διε-

ξήχθη στο κο-

λυμβητήριο

του Λαιμού η

ανδρική ομάδα

του ΝΟΒ επικράτησε με 10-8 του ΝΟΠ για

την έκτη αγωνιστική τη Α1, κλείνοντας

θετικά το 2008.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή ξεκίνη-

σαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθη-

καν με 3-0 στο τέλος του πρώτου οκταλέ-

πτου δείχνοντας ότι θα περνούσαν ένα

εύκολο απόγευμα. 

Τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφο-

ρετικά αφού οι φιλοξενούμενοι μπήκαν

και πάλι στο παιχνίδι και κατάφεραν να

ισοφαρίσουν δύο φορές (7-7 στην τρίτη

και 8-8 στην τέταρτη περίοδο).

Τη λύση στον ΝΟΒ έδωσε 1’ και 20’’ πριν

το τέλος του αγώνα ο Άγγελος Αγγελί-

δης δίνοντάς του το προβάδισμα με 9-8.

Το τελικό 10-8 διαμόρφωσε ο Διονύσης

Καρούντζος 16 δευτερόλεπτα πριν τη λή-

ξη.

Συναρπαστικό παιχνίδι υπέρ των ανδρών του Ν.Ο.Β.

Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε τις εργασίες του το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αθλητικής Ψυχολογίας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Αθλητικής Ψυχο-

λογίας σε συνεργασία

με τον Οργανισμό

Άθλησης του Δήμου

Αγίας Παρασκευής.

Το συνέδριο που είχε

σαν θέμα το «Άσκηση
& Αθλητισμός στα
Παιδιά και τους Εφή-
βους: Ψυχολογική
Προσέγγιση» τελέστη-

κε στο αμφιθέατρο του

ΤΕΦΑΑ Αθηνών  και

κράτησε επί τριήμερο

αμείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων, με ομιλίες και εισηγήσεις Ελλήνων αλλά

και ξένων ειδικών επιστημόνων του χώρου. Το συνέδριο παρακολούθησαν αρκε-

τά στελέχη και καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Οργανισμού Άθλησης.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ιωάν-

νης Μυλωνάκης, στον χαιρετισμό που απεύθυνε στους συνέδρους τόνισε

χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία με την Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας και
το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί για μας μια πρόκληση στα
πλαίσια της πολιτικής μας για διεύρυνση των συνεργασιών μας σε τοπικό
αλλά και υπερτοπικό επίπεδο», ενώ αποκάλυψε ότι στα αμέσως επόμενα

σχέδια του Ο.Α.Δ.Α.Π. «είναι να κατοχυρώσουμε στην πράξη μια χάρτα δι-
καιωμάτων του νεαρού αθλητή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητι-

κής Ψυχολογίας.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αθλητικής Ψυχολογίας



20 ΣΕΛΙΔΑ - 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2008 ΕΒΔΟΜΗ

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

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

Την Παρασκευή (19/12) ο  πολυχώρος Ανθέ-

λεια, ασφυκτιούσε από τον κόσμο που πρόθυ-

μα ανταποκρίθηκε στην εκδήλωση  της Δημο-

τικής Κίνησης Λαγονησίου «Σύγχρονη Πόλη»,

με υποψήφιο Δήμαρχο τον Νίκο Βολάκο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο  Δημοτικός Σύμβου-

λος Παναγιώτης Αλεξανδράκης ο οποίος με-

ταξύ άλλων τόνισε ότι η «Σύγχρονη Πόλη»

στηρίζει κάθε πρόταση, πρωτοβουλία και δρα-

στηριότητα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της

περιοχής.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Βολάκος στην

ομιλία του είπε μεταξύ άλλων: 
Κυρίες και κύριοι,

αυτό που πραγματικά λείπει από το Λαγονήσι είναι

ένα κοινό σημείο αναφοράς. Στα καλύβια έχουμε

την κεντρική πλατεία, καφενεία, πνευματικό κέντρο

που μπορούν οι συμπολίτες μας να συναντηθούν να

ανταλλάξουν απόψεις να γνωριστούν. 

Τεχνηέντως στο Λαγονήσι δεν υπάρχει κανένα ση-

μείο αναφοράς. Σε ένα Δήμο με την ίδια Δημοτική

αρχή τα τελευταία 18 χρόνια και με μια ανύπαρκτη

αντιπολίτευση είναι φυσικό επακόλουθο να μη θέ-

λουν να είμαστε ενωμένοι να έχουμε άποψη για τα

κοινά.

Αυτό εμείς σήμερα θα το αλλάξουμε. Ξεκινάμε μια

σειρά πολιτιστικών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών

εκδηλώσεων, σε μια προσπάθεια να έρθουμε πιο κο-

ντά να γνωριστούμε να αποκτήσουμε συνοχή.

Βιώνουμε καθημερινά την εγκατάλειψη,  την αδια-

φορία, στα σχολεία,

στους δρόμους, στο

σχέδιο πόλης, στις

βασικές υποδομές

που δεν υπάρχουν·

πλατείες, τράπεζες,

ΚΕΠ, ταχυδρομείο,

αστυνομικό

τμήμα,γήπεδο ποδο-

σφαίρου, κολυμβη-

τήριο.

Η «Σύγχρονη Πόλη»

δεν διαχωρίζει τους

κάτοικους σε βόρει-

ους και νότιους, άλ-

λοι είναι αυτοί που

καλλιεργούν την

εσωστρέφεια εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέ-

ροντα.

Εμείς θέλουμε ένα Δήμαρχο για όλο το Δήμο  για το

Λαγονήσι και τα Καλύβια.

...

Εμείς δεν πρόκειται να περιμένουμε τις εκλογές του

2010 για να αλλάξουμε την πόλη. 

Αγωνιζόμαστε καθημερινά να συγκεντρώσουμε τα

προβλήματα, να τα προβάλουμε μέσα από τον έντυ-

πο τύπο, να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις

για την επίλυση τους.   

Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι πολίτες ότι

έχουν πλέον  φωνή και μπορούν να εκφράζουν τις

απόψεις τους.

Μέσα στο 2009 θα προγραμματίσουμε συγκέντρωση

ενημέρωσης των πολιτών για το σχέδιο πόλης στο

Λαγονήσι.

Σας περιμένουμε όλους να ακούσουμε τις απόψεις

σας και να διορθώσουμε την οποία αδικιά έχει προ-

κύψει.

Η ομηρεία  των πολιτών από το σχέδιο πόλης πρέπει

κάποτε να σταματήσει.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι

βουλευτές Νίκος Καντερές, Μάκης Βορίδης, ο Θα-

νάσης Μπούρας, ο αν. Βουλευτής Νίκος Γιαννής, ο

Μελέτης Τζαφέρης Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας

του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο  Αντώνης Γάκης Νο-

μαρχιακός Σύμβουλος, ο Πέτρος Πουλάκης επικεφα-

λής της Δημοτικής Κίνησης «Αρτέμιδα-Νέα εποχή»,

εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Στο συντονισμό της επιτυχημένης εκδήλωσης συμ-

μετείχαν, ο Κώστας Κυνηγάκης, ο Αντώνης Μασσα-

ράς και ο Παναγιώτης Κουρτζής.

Εκδήλωση με τη «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ» στο ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

και εγώ προσωπικά 

σας ευχόμαστε 

Χρόνια Πολλά 

Καλά Χριστούγεννα

Το 2009 ας φέρει 

υγεία και ευτυχία σε όλους

Παναγιώτης Καπετανέας
Δήμαρχος Βάρης

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΠΑΣΟΚ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σας εύχεται ολόψυχα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ο Καινούργιος Χρόνος 

με Υγεία, Ειρήνη, Ευτυχία 

και Δημιουργικότητα 

για όλους.

O υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Βολάκος με τον
βουλευτή Αθαν. Μπούρα.

Και τα κρυφά χαρίσματα του Νίκου Βολάκου. Μας εντυ-
πωσίασε η φωνή του, όταν πήρε το μικρόφωνο και τρα-
γούδησε!


