
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 565 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
1010 Η “νομιμότητα” 

είναι έργο ανθρώπων. 
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ΧΑΣΜΑ...
Προσοχή: Η κοινωνία διχάζεται

Πέρασαν 10 μέρες αφ’ ότου ανα-

ρωτιόμουν απ’ αυτήν εδώ τη στή-

λη, αν «ελλοχεύει ή έχει δρομολο-

γηθεί ΝΕΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ», και τα

γεγονότα έσπευσαν να επιβεβαιώ-

σουν τους φόβους μου. Εξηγούμαι:

Η εν ψυχρώ εκτέλεση στις

6/12/2008 του 15χρονου έφηβου

Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εξόρ-

γισε το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της Ελλη-

νικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους, με επα-

κόλουθο τις εξεγερσιακές ταραχές – αυθόρμητες

ή προβοκατόρικες, συγκρατημένες ή ακραίες –

που συντάραξαν επίσης την ελληνική κοινωνία. 

“Έπρεπε” να εξοργιστεί λοιπόν και η άλλη πλευρά,

ώστε να μην κάθεται μουδιασμένη και ενοχοποιη-

μένη, παθητική…

Και να, ξημερώνοντας 5 Ιανουαρίου της νέας χρο-

νιάς, ο 20χρονος αστυνομικός Διαμαντής Μα-

ντζούνης – που χαροπαλεύει - και οι δύο συνά-

δελφοί του  χτυπιούνται επίσης  άνανδρα στο κέ-
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

3 Νέος πρόεδρος στο Κορωπί

3 Παραμένει ο ίδιος στη Βούλα

3 13 χρόνια η ίδια 

στα Καλύβια!

Βασιλόπιτα και εκλογές στη Βάρη!

Σελ. 9,13

Σελ. 9

H ημέρα των Θεοφανείων γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα με λαμπρότητα, παρά τις δύσκολες καιρικές συν-
θήκες. Στιγμιότυπα από τον αγιασμό των υδάτων σε διάφορες πόλεις.                                           Σελ. 20

Νέα προεδρεία και

Δημαρχιακές Επιτροπές

στους ΟΤΑ Σελ.8,9,13

Συντελέστηκε ο αναμενόμενος και προαναγγελθείς

ανασχηματισμός της κυβέρνησης, χωρίς ιδιαίτερες

προσδοκίες.

Παρ’ όλο που δεν ασπαζόμαστε την άποψη ότι τα

πρόσωπα δεν παίζουν ρόλο, αλλά μόνον οι πολιτι-

κές, στην προκειμένη περίπτωση, με πρόσφατη την

υπερψήφιση ενός προϋπολογισμού που αποτελεί

υπόβαθρο των οικονομικών επιλογών της Κυβέρνη-

σης της Νέας Δημοκρατίας, μπορούμε να συμπερά-

νουμε με βεβαιότητα ότι δεν αναμένονται ουσιώδεις

αλλαγές πολιτικής. Εξ’ άλλου το μόνιμο μοτίβο κυ-

βερνητικών στελεχών και του ίδιου του Καραμανλή

είναι το «γρηγορότερα», όχι το «ορθότερα». Γρηγο-

ρότερα προς λάθος κατεύθυνση; Ο λαός δεν απο-

στρέφεται την κυβερνητική πολιτική για λόγους…

ταχύτητας.

Συνέχεια στη σελίδα 3

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ κατευνασμού 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ και θυσιών

Η  « τ ρ ά π ο υ λ α »  α ν α κ α τ ε ύ θ η κ ε

Πλήρως ανανεωμένο το

Προεδρείο της Παλλήνης

Σελ. 9

ΜΠΟΥΡΑΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ, ΣΤΗΝ “ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ”Στην Αττική έφυγε ο Δούκας, 

μπήκε ο Μπούρας

Παραμένει ο Βλάχος στο πόστο του
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Νέοι αντιδήμαρχοι 
στο Κορωπί σελ. 12

Τι μπορείτε να δείτε Σελ. 4, 5

Πρωταγόρας: ο πατέρας της σοφιστικής

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Σε τούτα δω τα μάρμαρα... 
Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Συναυλία “χαρταετών” Σελ. 10

Ηχησε στην Κερατέα
η Υδραυλις! Σελ.11

Ημερίδα για τα ΧΥΤΑ στην
Κερατέα Σελ.12

Ιατρική, φιλοσοφία & ηθικήσελ. 17

Θαλάσσιες ζώνες & Βρετανι-
κές βάσεις σελ.18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Εκτακτες κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις θα γίνουν αυτό

το Σαββατοκύριακο στο κέ-

ντρο της Αθήνας, λόγω των

αντιπολεμικών συλλαλητη-

ρίων που θα γίνουν στα

Προπύλαια και στην Πλ. Συ-

ντάγματος με πορεία προς

την πρεσβεία του Ισραήλ.

Θα γίνουν διακοπές της

κυκλοφορίας στους βασι-

κούς οδικούς άξονες και

εκτροπές από παρακαμπτή-

ριες οδούς από τις 10 το

πρωί μέχρι τις βραδινές

ώρες.

Παράλληλα θα γίνουν τρο-

ποποιήσεις στα δρομολό-

για των Μέσων Μαζικής

Μεταφοράς (λεωφορεία

και τρόλεϊ).

Καλό θα ήταν θα αποφύγε-

τε το κέντρο με οχήματα:

4 γύρω από τους χώρους

συγκέντρωση και κατά μή-

κος της πορείας (Ελ. Βενι-

ζέλου -  Παν/μίου - Σταδίου

- Λ. Βασ. Σοφίας - Λ. Κηφι-

σίας).

l Σάββατο 13.35 βρέθηκε

στην οδό Πανεπιστημίου 9,

μη λειτουργικό αεροβόλο πι-

στόλι, από ιδιώτη και παρα-

δόθηκε στην Αστυνομία.

l Οι ληστείες σε τράπεζες

αυτές τις ημέρες είναι σε

εξαιρετικά  υψηλά ποσοστά:

Πειραιώς, Marfin, Κύπρου...

Συνέχεια από τη σελ. 1

ντρο της Αθήνας, εν ονόματι

της «λαϊκής αντίδρασης και

της ένοπλης πάλης»(;). 

Αποτέλεσμα: σφιγμένα χεί-

λη, βλοσυρό, γεμάτο μίσος

βλέμμα και ξ έ σ π α σ μ α

ο ρ γ ή ς συγκεντρωμένων

αστυνομικών έξω από το νο-

σοκομείο που νοσηλεύεται ο άτυχος συνάδελφός τους.

Ξέσπασμα οργής που φθάνει μέχρι το πρόσωπο του Αρ-

χιεπισκόπου, που πήγαινε να επισκεφθεί τον βαριά τραυ-

ματισμένο ειδικό φρουρό. 

Υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο με κραυγές “αίσχος, αί-

σχος”. Γιατί; Θα υποθέσουμε «γιατί», αφού πούμε πρώτα

ότι στο βραδινό δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού ο

συνδικαλιστής, εκπρόσωπος των αστυνομικών, πήγε να τα

στρίψει, ότι δήθεν το «αίσχος» ήταν για τους …δημοσιο-

γράφους που έχουν “στοχοποιήσει” τους αστυνομικούς(!)

Η χωροφυλακή καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στην

ΕΛ.ΑΣ, αλλά η χωροφυλακίστικη τακτική του κουκουλώ-

ματος των δικών τους ανομιών και παραβάσεων και της

κατασκευής ενόχων και ενοχοποιητικών στοιχείων, γι’ αυ-

τόν που στοχοποιούν, παραμένει.

Γιατί όμως ορισμένοι συγκεντρωμένοι αστυνομικοί προπη-

λάκισαν  τον Αρχιεπίσκοπο; Υποθέτω πως είχαν χολωθεί

από την ποιμαντορική στάση του προκαθήμενου της ελλη-

νικής ορθόδοξης εκκλησίας, στο σχετικό άρθρο του που

δημοσιεύθηκε στον «Κόσμο του Επενδυτή» (13-14/12/08).

Μεταξύ άλλων, πολύ ωραίων και σωστών συμπερασμάτων

που εξήγαγε για τις ευθύνες και τα αίτια των γεγονότων

που συγκλονίζουν τη χώρα μας, τον τελευταίο, ιδιαίτερα,

μήνα, έκανε πρώτα αυτοκριτική για λογαριασμό της εκ-

κλησίας που «από χώρος αγάπης[…], ήθους …και αντιπα-
ράθεσης στην αδικία, την ανομία και τη διαφθορά …δίνου-
με δικαιώματα στο λαό του Θεού να φοβάται ότι μετατρέ-
ψαμε τον οίκο του Θεού σε οίκο εμπορίου», χωρίς να υιο-

θετεί τους βανδαλισμούς, στηλιτεύει «την απάνθρωπη κα-
ταστολή κάθε διαμαρτυρίας» την οποία χαρακτηρίζει
«ανάγκη και δικαίωμα».
Κι ακόμη, στην αρχή του άρθρου του λέει: «…Δεν είναι δυ-

νατόν να θεωρητικολογούμε χωρίς καν αναφορά στο ότι

δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την αφαίρεση μιας ανυ-

περάσπιστης νεανικής ζωής…» και δικαιώνει τα οργισμέ-

να νιάτα λέγοντας ότι «δεν είναι εξοργισμένα χωρίς λό-
γο».
Ανέφερα ορισμένα αποσπάσματα του άρθρου αυτού του

Αρχιεπισκόπου θεωρώντας ότι αυτή η στάση του χόλωσε

τους αστυνομικούς και πιθανά αιτιολογούν (δεν δικαιολο-

γούν) την απαράδεκτη στάση τους απέναντι στο πρόσωπό

του.

Όταν έχουμε λοιπόν μια κοινωνία αγανακτισμένη, εν εξε-

γέρσει ευρισκόμενη, από τη μια, που σε ορισμένες περι-

πτώσεις εκφράζεται και ενεργεί ακραία, όχι πάντα αυθόρ-

μητα και με το θυμικό, αλλά

πρωτοστατούντων των μα-

σκοφόρων προβοκατόρων, εί-

τε αντιεξουσιαστών και

ανταρτών πόλεως» και από

την άλλη μια όλο και μεγαλύ-

τερη μερίδα αστυνομικών –

ιδιαίτερα των ειδικών μονά-

δων – συνεπικουρούμενη από

ακραίους πολιτικούς που επι-

διώκουν το όλο και «περισσότερο κράτος» στην καταστο-

λή και στην καταπίεση, ως αντίβαρο στο «λιγότερο κρά-

τος» στην οικονομία, στην εργασία και στην πρόνοια και σ’

αυτούς προστεθεί το αντίστοιχο τμήμα της κοινωνίας, του

οποίου τα οικονομικά συμφέροντα, οι πολιτικές επιλογές

και η ιδεολογία συμβαδίζουν με το αυταρχικό κράτος, τό-

τε πρέπει ν’ αναησυχούμε.

Όταν δηλαδή έχουμε, «απ’ τη μια» και «από την άλλη» όχι

απλά, έντονα αντιπαρατασσόμενες πλευρές, αλλά πλευ-

ρές που τις χωρίζουν νεκροί, έχει δημιουργηθεί – ή κατα-

σκευασθεί – το χάσμα. Οι προϋποθέσεις του διχασμού.

Σ’ εκείνο λοιπόν που πρέπει πρώτιστα ν’ αντιδράσουν οι

νουνεχείς πολίτες, πολιτικοί, αστυνομικοί και δημοσιογρά-

φοι είναι στην παγίωση, υποδαύλιση και διεύρυνση του

κοινωνικού και πολιτικού χάσματος που οδηγεί μαθηματι-

κά σ’ έναν νέο εθνικό διχασμό.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αστυνομικοί, όπως

και οι διαδηλωτές και οι εξεγερμένοι νέοι ΔΕΝ είναι απέ-

ναντί μας. Είμαστε και ζούμε στην ίδια κοινωνία, στην ίδια

πατρίδα. Οι διαφορές μας δεν λύνονται με γκλομπς, πέ-

τρες και σφαίρες. Οι διαφορές μας επιλύονται με το διά-

λογο, τη συναίνεση και την ανοχή της διαφορετικότητας.

Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ΟΛΟΙ. Ιδιαίτερα οι αστυνο-

μικοί και η πολιτική και υπηρεσιακή τους ηγεσία.

Η αστυνομία πρέπει να ενταχθεί κι όχι να αντιπαραταχθεί

στην κοινωνία, γιατί είναι μέρος της. Κι αυτό δεν επιτυγ-

χάνεται με την επιβολή και τη χωροφυλακίστικη συμπερι-

φορά και τακτική. Οι πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι δικαιολο-

γούνται να ενεργούν ενίοτε με το θυμικό. Οι εκπαιδευμέ-

νοι αστυνομικοί όχι.

Η κοινωνία οφείλει να σέβεται κι όχι να λοιδωρεί, τον

αστυνομικό – όχι τον μπάτσο – γιατί είναι εργαζόμενος και

κάνει τη δουλειά του – αν την κάνει σωστά -.

Οι πολίτες οφείλουν ν’ απαιτήσουν να δημιουργηθεί σω-

στή αστυνομία γιατί η σωστή Αστυνομία, είναι αναγκαία.

Και σωστή αστυνομία σημαίνει, εκπαιδευμένοι αστυνομι-

κοί.

Ο αστυνομικός εκτός των φυσικών και υπηρεσιακών του

ικανοτήτων, πρέπει να είναι ισορροπημένο άτομο, κοινωνι-

κό, με σεβασμό στον πολίτη και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο αστυνομικός που βιαιοπραγεί και συμπεριφέρεται προ-

σβλητικά στον πολίτη – και στον παραβάτη ακόμη – παρα-

βιάζει το Σύνταγμα (άρθρο 7), που απαγορεύει τα βασανι-

στήρια και την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Από το Αστυνομικό δελτίο

Χάνονται τόνοι νερού!!

Συνεργείο ασφαλτόστρωσης που εργαζοταν στις 9 Δε-

κεμβρίου στην οδό Αντιγόνης, στη Βουλιαγμένη, γύρω

στις 5.30μ.μ. τρύπησε με το εκσκαπτικό του μηχάνημα

σωλήνα νερού της ΕΥΔΑΠ και το νερό έτρεχε ποτάμι. Ο

κάτοικο της περιοχής και αναγνώστης μας  Θ. Σαλιαρέ-

λης ειδοποίησε την άμεση δράση, η οποία ενήργησε και

η ζημιά αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ.

Το θέμα είναι ότι επαναλήφθηκε για μια ακόμη φορά το

συνηθισμένο φαινόμενο. Από απροσεξία ή ανικανότητα,

να προξενείται ζημιά στο δίκτυο ύδρευσης από κατα-

σκευαστικές εταιρίες και το νερό να χύνεται άσκοπα επί

ώρες. Στην προκειμένη περίπτωση το νερό έτρεχε επί 5

ώρες! Εχουμε καταγράψει - δυστυχώς - και χειρότερα!!

Κληρονόμησα χώματα!!

Εχω πρόβλημα με χώματα που κληρονόμησα από

μια πολυκατοικία που χτίζεται πιο πάνω! Βρίσκομαι

στην Πατρ. Ιωακείμ και Προόδου. Επικοινώνησα με

το γραφείο του δημάρχου Βούλας, τους εξήγησα

το πρόβλημα και με παρέπεμψαν σε άλλα τηλέφω-

να που έβγαιναν άσχετοι· όταν ξανακάλεσα με πα-

ρέπεμψαν σε τηλέφωνα που δεν απαντούσε κα-

νείς!
γιάννης κορναράκης του μάνθου

ΧΑΣΜΑ...
Προσοχή: Η κοινωνία διχάζεται
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Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ
βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.

Για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 

210 6030.655, 210 8959.004 
ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Την αποστρέφεται για λανθασμένες και σκανδαλώ-

δεις επιλογές, ενέργειες και παραλείψεις.

Ετσι μπορούμε, όχι αβασάνιστα, να πούμε ότι ο προ-

χθεσινός ανασχηματισμός είναι περισσότερο επικοι-

νωνιακός και αποβλέπει στον κατευνασμό του εκλο-

γικού σώματος και στη συσπείρωση των παλαιών

ψηφοφόρων του κόμματος. Επιγραμματικά θα λέγα-

με ότι ο Καραμανλής πιστός στις παραδόσεις και

υπό την επήρεια των συνηθειών των εορτών της

πρωτοχρονιάς, απλώς «ανακάτεψε την τράπουλα»

και μοίρασε καινούρια χαρτιά.

Βέβαια του δόθηκε η ευκαιρία να ομολογήσει έμπρακτα –

μετά και τις προηγούμενες απομακρύνσεις Βουλγαράκη

και Ρουσσόπουλου – τις ευθύνες του για τα σκάνδαλα

του Βατοπεδίου, όπως εξ’ άλλου το είχε παραδεχθεί και

με δηλώσεις του, και να απομακρύνει μεταξύ άλλων και

τον μέχρι πρότινος Υφυπουργό και βουλευτή της Περι-

φέρειάς μας Πέτρο Δούκα, όπως και τον Αλ. Κοντό.

Η Περιφέρεια Αττικής πάντως δεν μένει παραπονεμένη,

αφού υπουργοποίησε ως υφυπουργό Οικονομίας και Οι-

κονομικών τον βουλευτή Αττικής Αθανάσιο Μπούρα,

πρόεδρο μέχρι στιγμής της Επιτροπής Οικονομικών υπο-

θέσεων της Βουλής. Στη θέση του, παραμένει επίσης και

στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ο Υφυπουργός Γιώργος

Βλάχος, στον οποίο αν μη τι άλλο πρέπει ν’ αναγνωρί-

σουμε εργατικότητα και προσπάθεια.

Στα γενικότερα πλαίσια, την αποπομπή του Γ. Αλο-

γοσκούφη μόνο ως θυσία στο βωμό της σκοπιμότη-

τας μπορούμε να την εκλάβουμε κι όχι ως ομολογία

αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής και λανθασμέ-

νων επιλογών.

Τέλος θεωρούμε επιβεβλημένο να χαιρετίσουμε την

υπουργοποίηση του Αντώνη Σαμαρά, από τον οποίο

προσδοκούμε βάσιμα, στα πλαίσια των κυβερνητι-

κών περιορισμών μια καινοτόμα και δυναμική δράση

στον ευαίσθητο τομέα του πολιτισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού για την Ελλάδα, παράγει,

αν το θελήσουμε μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική.
Κώστας Βενετσάνος

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ κατευνασμού 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ και θυσιών

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών

«Παναθηναϊκή» παράρτημα Γλυφά-

δας – Βούλας πραγματοποίησε εκδή-

λωση εν όψει των εορτών των Χρι-

στουγέννων με επίσκεψη στο Ιδρυμα

Κόκκορη (παιδιά με νοητικά προβλή-

ματα και το σύνδρομο doun). 

Ολοι οι άνθρωποι που αποτελούν το

έμψυχο υλικό του Ιδρύματος, δουλεύ-

ουν με πολύ αγάπη για τα παιδιά και

τα στηρίζουν σε όλους τους τομείς.

Οι κυρίες της οργάνωσης πλαισιώθη-

καν από τα παιδιά που με χαρά έψαλ-

λαν τα κάλαντα.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο

μεγάλη χαρά δίνει μία επίσκεψη σ’ αυ-

τά τα παιδιά. Γιατί εμείς, οι κάθε εμείς,

είμαστε η ανοιχτή πόρτα στον κόσμο.

Και καλό θα ήταν να μη τα θυμόμαστε

μόνο τις γιορτινές ημέρες.

Και αυτό το ένιωσαν οι κυρίες της Πα-

ναθηναϊκής, γιατί όπως μας είπε η

πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου, υποσχέ-

θηκαν ότι θα οργανώσουν επίσκεψη

σε μηνιαία βάση με το Ιδρυμα, παίρνο-

ντάς τα μάλιστα και συνοδεύοντάς τα

σε κοντινές εκδρομές.

Εκδήλωση με τα παιδιά

στο Ιδρυμα Κόκκορη

Ο Γιώργος βλάχος παραμένει Υφυπουργός ανάπτυξης και απο-

χαιρέτισε τον Υπουργό Χρήστο Φώλια, που αποχώρησε. 

Ο Γ. Βλάχος μεταξύ αλλων είπε - μεταξύ αλλων - κατά την τε-

λετή παράδοσης και παραλαβής:

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες, σίγουρα η σημερινή

μέρα είναι ξεχωριστή. 

Και είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί εκτός απ’ τη χαρά που έχου-

με να υποδεχόμαστε δύο εκλεκτούς συναδέλφους στο Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης, τον Υπουργό τον Κωστή Χατζηδάκη και το συ-

νάδελφό μου τον Γιάννη Μπούγα

και βεβαίως να ευχηθώ σε καλή και

εποικοδομητική συνεργασία για το

καλό του κοινωνικού συνόλου, πρέ-

πει να αποχαιρετίσουμε  τον Σταύ-

ρο Καλαφάτη που ανεβαίνει βό-

ρεια, αλλά που εγώ – και επιτρέψτε

μου – πρέπει να αποχαιρετίσω σε

αυτό το Υπουργείο και σ’ αυτή τη

φάση έναν καλό φίλο, ένα δάσκα-

λο, έναν έντιμο άνθρωπο, το Χρή-

στο Φώλια, τον Υπουργό μου.

Τον Υπουργό μου που μαζί διαχει-

ριστήκαμε το δύσκολο κομμάτι του

Υπουργείου Ανάπτυξης και από εκεί από το μετερίζι της Κάνιγ-

γος με τη δικιά του καθοδήγηση και βοήθεια δώσαμε μια μάχη

που ουσιαστικά δεν κερδίζεται ποτέ, αλλά εμείς πιστέψαμε στις

δυνάμεις μας, εμείς πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κά-

ποια πράγματα και έτσι σιγά-σιγά βγήκαμε μπροστά. 

Ο Γιώργος Βλάχος παραμένει
υποδέχεται και αποχαιρετά
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Το 2009 μπαίνει ορμητικά στο Κέντρο Τεχνών

στο ACS με τις ξεχωριστές «δυνατές» παρα-

στάσεις σύγχρονου χορού της  Γιασμίν Βάρντι-

μον. 

Ένα αναπάντεχο ταξίδι σύγχρονου χορού σε

απρόσμενους προορισμούς με ομορφιά, πάθος,

ειρωνεία και πολύ ταλέντο.

Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Jasmin Vardimon

«Πολλοί χαρακτηρίζουν τη δουλειά μου σαν χο-
ροθέατρο ή σωματικό θέατρο, ή αθλητικό χορό
αλλά για μένα  είναι η τέχνη μου όπου, εκτός
από το χορό,  χρησιμοποιώ πολλά και διαφορε-

τικά στοιχεία  τα οποία με φέρνουν κοντά σε
καλλιτέχνες τόσο της visual art όσο και του θε-
άτρου. Τελικά, σήμερα, αυτό ακριβώς χαρακτη-
ρίζει τον σύγχρονο χορό, ότι περιλαμβάνει τό-
σους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους έκ-
φρασης.»   Jasmin Vardimon

Η βραβευμένη Ισραηλινή χορογράφος Jasmin

Vardimon, (Γιασμίν Βάρντιμον) συνεργαζόμενη

καλλιτέχνης με το Sadler's Wells (Λονδίνο),

γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας της ομάδας

της με το έργο «Yesterday»,   μια νέα, τολμηρή

και ευρηματική χορογραφία, που περιλαμβάνει

αποσπάσματα από τις καλύτερες στιγμές της

και νέες χορογραφίες, live multimedia και

animation. 

Η 37χρονη Γιασμίν Βάρντιμον γεννήθηκε και

μεγάλωσε σε ένα Κιμπούτς στο κεντρικό Ισ-

ραήλ.  Εντάχθηκε στην Ομάδα Χορού Kibbutz,

(μία από τις μεγαλύτερες του Ισραήλ) και το

1995 κέρδισε το  βραβείο του Βρετανικού Συμ-

βουλίου «On the way to London». Εγκαταστά-

θηκε  στο Λονδίνο το 1997 όπου και ίδρυσε την

Ομάδα Χορού Jasmin Vardimon  (πρώην Zbang)

η οποία πολύ γρήγορα κατέκτησε μία σημαντι-

κή θέση στη Βρετανική χορευτική σκηνή.

Όπως επισημαίνει ο Alistair Spalding - Καλλιτε-

χνικός Διευθυντής του Sadler's Wells 

Η δουλειά της Γιασμίν Βάρντιμον,

στο πλαίσιο του σύγχρονου χορού,

μπορεί να αναχθεί στην παράδοση

της  Pina Bausch και  του

Tanztheater.   

Στο «Yesterday», η Γιασμίν Βάρντι-

μον  μεταπλάθει  αναμνήσεις και

εμπειρίες σε ένα πρωτότυπο  έργο

σύγχρονου χορού.  Με μια -σε πρώ-

τη ανάγνωση-  ματιά προκλητικά επι-

θετική, αμείλικτη και ειρωνική, στο

βάθος όμως  με συμπόνια, ευαισθη-

σία και χιούμορ ασχολείται με τη

σύγχρονη ανθρώπινη πραγματικότη-

τα και τον παραλογισμό της καθημε-

ρινότητας δίνοντάς μας μία δυνατή, με έντονη

αθλητική κίνηση και ομορφιά χορογραφία.

Χορεύουν: Πολ Μπλάκμαν, Λουκ Μπάρροου,

Τιμ Κέισον, Μαφάλντα Ντεβίλ, Ντέιβιντ Νόν-

ντορφ, Γιούν Κρουνγκ Σονγκ, Έλενα Σταυρο-

πούλου  και Χριστίνα Γουζέλη.

Κατάλληλο για άτομα άνω των 14 ετών

Τιμές Εισιτηρίων: 30€, φοιτητικό 15€ 

Μπορείτε να δείτε σύντομη παρουσίαση της

παράστασης σε βίντεο στο  www.artscenter.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ στο ACS

Γαρυττού 53, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Tηλ. 210 63 93 341, www.artscenter.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00

JASMIN VARDIMON COMPANY

«Yesterday»
Παρασκευή 9, Σάββατο 10 & Κυριακή 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 στις 20:30 Το Πολιτιστικό Πάρκο  ''ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ'',   www.chrisalida.gr,  βρίσκεται στά Μεσόγεια και εί-

ναι ένα ζωντανό, υπαίθριο  Λαογραφικό Μουσείο,  ένας χώρος που υπηρετεί τις τέχνες,

τα γράμματα και τον πολιτισμό σε κάθε του έκφανση. 

Για όλη τη διάρκεια του χρόνου εκτός των άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώ-

νονται στη  ''ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ'',  εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα, που απευθύνονται σε

μικρούς και μεγάλους και αφορούν το Περιβάλλον, την Υγεία, την Διατροφή και την Λα-

ογραφία.

Το επόμενο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα, που τα τελευ-

ταία χρόνια εκτός από τους

δεκάδες χιλιάδες μαθητές

σχολείων, συγκεντρώνει

και πολλούς επισκέπτες

από όλα τα μέρη του κό-

σμου, αναφέρεται στα ''Πα-

λιά Επαγγέλματα'', λίγο

πολύ ξεχασμένα.

Ο τσαγκάρης, ο ράφτης, ο

λούστρος, ο σιδεράς, ο πε-

ταλωτής, ο μπαρμπέρης, η

υφάντρα, ο καστανάς, ο

ακονιστής, ο ωρολογοποι-

ός, ο μαραγκός... και τόσα

ακόμη, ανεβάζουν πάλι τα

ρολά σε μια Παλιά Αγορά

που δημιουργήθηκε στις

εγκαταστάσεις του Πάρ-

κου, γύρω από την πλατεία

ενός χωριού!

Ο εξοπλισμός και τα εργα-

λεία τους είναι αυθεντικά και

αποτελούν εκθέματα του

''Λαογραφικού Μουσείου''

που εδρεύει στο Πάρκο. 

Διάρκεια Προγράμματος 12 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22990 - 47999 και 22990 - 67999

Διεύθυνση: 16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Παλιά ξεχασμένα επαγγέλματα!

Το Κορωπί κόβει βασιλόπιττα

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ολοκληρώνοντας το

εορταστικό πρόγραμμά του, ο Δήμος κόβει την

πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στο Αμφιθέατρο του

1ου ΤΕΕ ( Κολοκοτρώνη 101) στις 11 το πρωί.

Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά το Κουιντέτο

Χάλκινων Πνευστών. 

Η Παράδοση στο Μαραθώνα
Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαραθώνα

στο πλαίσιο της πολιτιστικής ανάπτυξης και της συνέχισης

της Ελληνικής παράδοσης, σε συνεργασία με τη Ν.Ε.Λ.Ε.

ξεκίνησε τη λειτουργία των παρακάτω τμημάτων.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να κάνετε καθημερινά στο

ΚΕΠ Μαραθώνα ή τηλεφωνικά στο 2294067000

4 Ζωγραφική 

4 Κεραμική 

4 Αργυροχρυσοχοΐα 

4 Κόσμημα 

4 Εκμάθηση Η/Υ 

4 Χορωδία 

4 Μουσικά Όργανα 

4 Παραδοσιακοί χοροί 

4 Κεντητό ψωμί, 

4 Ζαχαροπλαστική 

4 Μαγειρική 

4 Κοπτική Ραπτική.

Αφιέρωμα στον 
Μενέλαο Λουντέμη

Με αφορμή τα 32 χρόνια

από το θάνατό του Μενέ-

λαου Λουντέμη, στο Δη-

μοτικό Θέατρο Βάρης θα

παρουσιαστεί αφιέρωμα

στον μεγάλο συγγραφέα.

Αποσπάσματα από τα

έργα του θα διαβάσουν

ηθοποιοί της Θεατρικής

ομάδας του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου. Ομι-

λητές θα είναι η Μυρτώ

Λουντέμη, ο Φώτης Σι-

ούμπουρας (Δημοσιο-

γράφος) και ο Μητς Μή-

τσης (Συγγραφέας).

Η εκδήλωση θα γίνει στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης

(Αττιδος 4) την Κυριακή

25 Ιανουαρίου στις

7:30μ.μ.

Στη ΒΑΡΗ

Ο σαξοφωνίστας Donald

Harrison είναι ολόκληρη

σχολή της τζαζ από μόνος

του –  καταφέρνοντας να

«χτίσει» τη σύγχρονη μου-

σική σύμφωνα με τα δικά

του μέτρα. Στο mainstream

καλλιεργεί το ιδίωμα που ο

ίδιος ονόμασε “nouveau

swing” κινούμενος παράλ-

ληλα με άνεση στον χώρο

του funk, της cool jazz, στο

hip-hop, στις αφρο-βραζι-

λιάνικες μείξεις και κυρίως

στην Ινδιάνικη μουσική του

καρναβαλιού της Ν. Ορλεά-

νης.  

Ο Harrison κατάγεται από

τη πόλη που γέννησε την

τζαζ και πέρασε από το

πληρέστερο «σχολείο» της

μουσικής αυτής, τους Jazz

Messengers του Art Blakey,

αντικαθιστώντας τον

Branford Marsalis! 

DONALD HARRISON

QUARTET
Από Παρασκευή 9/01 έως Πέμπτη 15/01

The Master of “Nouveau Swing”!
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

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

www.artgallerycafe.gr

Jazz night
15 Ιανουαρίου 

G.ARZIMANOGLOU GABABUNGA QUINTET   

Γ. Αρζιμάνογλου (πιάνο-φωνή), Α. Λαδόπουλος

(σαξόφωνο), R. Gomez (κιθάρα-Bandoneon), D.

Gomez (κρουστά), M. Orza (μπάσσο). Το μουσικό

ηχόρωμα είναι εκλεκτικό, ευχάριστο, με χιούμορ,

θεατρικό και παγκόσμιο. Οι μελωδίες και οι ρυθμοί

δανείζονται στοιχεία από την τζαζ, Λάτιν, Μπόσα

νόβα, Σάλσα, Ελληνική και Μεσογειακή μουσική.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

12-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΜΕ ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 
• Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 8μμ

Η Εικαστικός Καλλιτέχνης Τίνα Καμπάνη σε διάλογο προσέγγι-

σης του έργου της με την Μπία Παπαδοπούλου Κριτικό Τέχνης,

Επιμελήτρια Εκθέσεων Μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διε-

θνούς Ένωσης Κριτικών  aica Hellas. www.aica-hellas.org    

• Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009 8μμ

Η Εικαστικός Καλλιτέχνης Πωλίνα Ζιώγα σε διάλογο προσέγγι-

σης του έργου της με τον Γιώργο Καζάζη εικαστικό Καλλιτέχνη,

Επίκουρο Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθη-

νών. www.asfa.gr   

Σφαέλου 3 Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 5η παράλληλος)

Τηλ. 10 6436.081, 6974 540581

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής η μεγάλη γιορτή της τζαζ με συναυλίες,

jamm sessions, διαλέξεις, εργαστήρια, έκθεση με τα ιστορικά

εξώφυλλα της δισκογραφικής εταιρίας BLUE NOTE, Record

Bazaar και Jazz Kiosks με περιοδικά, βιβλία, αναμνηστικά και

ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει τους φίλους της τζαζ. 

Η προπώληση άρχισε

Όσοι αγοράσουν εισιτήρια για δυο διαφορετικές συναυλίες θα

έχουν έκπτωση 20%, ενώ για τρεις και

περισσότερες εκδηλώσεις, η έκπτωση

θα είναι 30%.   

Η τζαζ πιστεύει στην ομορφιά, δηλώνει το

πείσμα στη ζωή, αποπνέει μια αβίαστη αν-

θρωπιά μέσα στο περιβάλλον της σύγχρο-

νης βίας. Η ίδια, ένα χάος που  πάντα επι-

στρέφει στη λογική, μια ανατροπή που

φτιάχνει τη δική της πειθαρχία. Η τζαζ επέ-

μενε πάντα προκλητικά σε μια απόλυτη ευ-

τυχία και μια ευγενή ελευθερία και έδωσε

νέες διαστάσεις στο μουσικό πεδίο, δημιούργησε έναν κόσμο πέρα από

την παρτιτούρα.

Τίποτε λοιπόν καλύτερο από μια μεγάλη γιορτή της τζαζ, μια ολονυχτία

αφιερωμένη στον αυθορμητισμό και τον αυτοσχεδιασμό αυτής της μου-

σικής. 

Το Σάββατο, στις 17 Ιανουαρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τα ξημερώ-

ματα της Κυριακής, το Μέγαρο Μουσικής μεταμορφωμένο, γίνεται ένα

σκηνικό για τους μουσικούς και τους λάτρεις της τζαζ, και τους καλεί σε

ένα πλούσιο πανηγύρι, στο οποίο συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της διε-

θνούς σκηνής, αλλά και της εγχώριας, εκπρόσωποι παλιότερων ιδιω-

μάτων και σχολών καθώς και νεότεροι μουσικοί που αποδομούν παλιές

και συνθέτουν νέες διαλέκτους.

Από τον  εμβληματικό μπασίστα Ρόν Κάρτερ, στον  έξοχο τυφλό πιανί-

στα Μάρκους Ρόμπερτς, στον Ισραηλινό σαξοφωνίστα Γκίλαντ Ατζμον

και στον Ούγγρο, επίσης σαξοφωνίστα Τόνι Λάκατος, στο συγκρότημα

του δικού μας Γιώργου Φακανά, στον εξαιρετικό πιανίστα Μάρκο Αλεξί-

ου, στο κλασικό Κουαρτέτο του Τάκη Πατερέλη, στο Λάτιν Σεξτέτο του

Δημήτρη Σεβδαλή, μέχρι την κορύφωση της Τζάμ Σέσιον, που θα αρχί-

σει στις 2 το πρωί, όλα υπόσχονται απόλαυση υψηλής ποιότητας αυτής

της μουσικής που ξεκινάει από την καταπίεση και το τραύμα για να φτά-

σει στη διαρκή αναζήτηση αξιών και ομορφιάς, σε έναν κόσμο δύσμορ-

φο και αφιλόξενο.

Κορυφαίο γεγονός της βραδιάς η συναυλία του Ρον 

Για τις βραδινές συναυλίες που θα γίνουν στο Banquet (Ρον Κάρτερ,

Γκίλαντ Άτζμον, Κουαρτέτο Τάκη Πατερέλη, Σεξτέτο Δημήτρη Σεβδαλή)

ο χώρος θα είναι ειδικά διαμορφωμένος με τραπέζια, για μια πραγματι-

κά τζαζ ατμόσφαιρα, και όσοι θέλουν να απολαύσουν τη μουσική με πο-

τό, θα μπορούν να παραγγείλουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 στη Ραφήνα ο Σύλλογος

Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει τον Μανόλη Μικράκη,

Διδάκτορα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέρ-

γης σε μια πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο

Ωδείο Μακτζώρτζ (Ευβοϊκού 35, δίπλα στο ποτάμι), με θέ-

μα «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ».

Το διεθνούς φήμης Πιανιστικό Ντούο Γιάννης και Ανθού-

λα Παπαδοπούλου θα ερμηνεύσουν στη συνέχεια τη «Μι-
νωική Τελετουργία» του Γεωργίου Πλάτωνα (1910-1993),

σύγχρονο έργο εμπνευσμένο από τη Μινωική Εποχή, που

μελέτησε ο πρωτοπόρος Καθηγητής Αρχαιολογίας και

ανασκαφέας της Ζάκρου, Νικόλαος Πλάτων (1909-1992),

αδελφός του συνθέτη.

Στην Κρήτη, τη μυθολογική γενέτειρα της τέχνης των Μου-

σών και πατρίδα πολλών ονομαστών μουσικών σε όλες τις

περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η ιστορία της

μουσικής αρχίζει με τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας το

αργότερο στην αυγή της έβδομης προχριστιανικής χιλιετίας.

Από τα πρώτα πέντε χιλιάδες χρόνια, ωστόσο, δεν γνωρίζου-

με καμία σχετική μαρτυρία. Η αρχαιολογική ορατότητα της

μουσικής αρχίζει στην Κρήτη γύρω στο 2.000 π.Χ., τότε που

μαζί με τη γραφή, τη λατρεία στα ιερά κορυφής, την εξειδι-

κευμένη βιοτεχνική παραγωγή και το οργανωμένο υπερπό-

ντιο εμπόριο, εμφανίζονται στη μεγαλόνησο για πρώτη φορά

και δομές εξουσίας με κρατική υπόσταση. Τότε χτίζονται και

τα λεγόμενα παλαιά μινωικά ανάκτορα στην Κνωσό, τη Φαι-

στό και τα Μάλια. Στους αιώνες που ακολουθούν και μέχρι τις

ύστατες αναλαμπές του ανακτορικού πολιτισμού στο πρώτο

μισό του 13ου αι. π. Χ., δεν λείπουν από τα σημαντικότερα

κέντρα εξουσίας κάθε περιόδου οι μουσικές μαρτυρίες. Η πα-

ράλληλη ιστορία της μουσικής και της εξουσίας στην Κρήτη

θέτει λοιπόν ορισμένα καίρια ερωτήματα: Ποια η συμβολή της

μουσικής στη φυσιογνωμία του ανακτορικού πολιτισμού στο

νησί και ποιος ο ρόλος της γενικότερα στη μινωική κοινωνία;

Καθώς ο ήχος τη μινωικής μουσικής παραμένει άγνωστος,

ο ερευνητής Μανόλης Μικράκης θα προσεγγίσει αυτά τα

ζητήματα εστιάζοντας στις τεχνικές, μουσικοθεωρητικές,

τελετουργικές και κοινωνικές παραμέτρους του μουσικού

πολιτισμού της προϊστορικής Κρήτης...

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και η είσο-

δος θα είναι ελεύθερη.

Η μεγάλη νύχτα της τζαζ 
φθάνει...

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Mezzo-σοπράνο 

Katherine Jenkins
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Για μία και μοναδική συναυλία έρχεται στην χώρα μας η διάσημη

Βρετανή mezzo-σοπράνο

Katherine Jenkins, στις 5

Φεβρουαρίου 2009 στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών,

Αίθουσα Φίλων της Μουσι-

κής.

H Katherine Jenkins είναι η

πιο δημοφιλής «crossover»

σοπράνο αυτή τη στιγμή. Η

πιο αγαπημένη τραγουδί-

στρια της Βρετανίας και όχι

μόνο, δίνει κάθε χρόνο εκατο-

ντάδες παραστάσεις στις με-

γαλύτερες μουσικές σκηνές

στην Ευρώπη και σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο. 
Οργάνωση Παραγωγή Μετά-

κληση: FrezArts Congresses &

Communication 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

“Stop Malaria” με 1€
Η ΜΚΟ “Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία” προωθεί την πρόληψη

της ελονοσίας σε χώρες της Αφρικής από το 2001. Η δράση της

έχει επικεντρωθεί στην Ουγκάντα και την Κένυα, ενώ στα άμεσα

σχέδια δράσης, περιλαμβάνεται η εξάπλωση των προγραμμάτων

πρόληψης και στην Τανζανία. Το πρόγραμμα ονομάζεται “Stop

Malaria” και υλοποιείται χάρη στην εθελοντική εργασία των Ελ-

λήνων και ντόπιων μελών της οργάνωσης, καθώς και με συνερ-

γασία με τοπικές οργανώσεις. 

Για την χρηματοδότηση του προγράμματος, σε συνεργασία με το

Υπουργείο Υγείας και την υποστήριξη των εταιριών κινητής τη-

λεφωνίας, θα πραγματοποιήσουν καμπάνια οικονομικής στήριξης

με τη χρήση της υπηρεσίας αποστολής γραπτών μηνυμάτων

(sms). 

Συγκεκριμένα, το διάστημα 5 – 11 Ιανουαρίου, στέλνοντας τη λέ-

ξη ΥΓΕΙΑ ή YGEIA στον αριθμό 19454, ο αποστολέας θα στηρί-

ζει με 1€ το πρόγραμμα “Stop Malaria” της οργάνωσης. 
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Σοφιστές, στην αρχαιότητα,  ήταν σοφοί που δίδασκαν φιλο-

σοφία αλλά επ’ αμοιβή. Γι’ αυτό και η ομάδα των σοφών του

Σωκράτη και του Πλάτωνα, τους περιφρονούσαν. 

«Αυτοί είναι  σοφιστές», έλεγαν. Σαν  δηλαδή να ήταν  κατώ-

τεροι· κάθε προσοχής ανάξιοι, κάποιες κατώτερες προσωπι-

κότητες, που δήθεν εξαπάτησαν τον κόσμο.  

«Διαφθείρουν την νεολαία» διατυμπάνιζε ο Πλάτωνας.

Κι έτσι οι σοφιστές  έμειναν για πολλούς αιώνες στην κοινή

γνώμη σαν απομιμήσεις κακών φιλοσόφων. (Έτσι εγράφησαν

και έμειναν στη σκέψη χαραγμένοι από τα μαθητικά μας θρα-

νία). 

Αυτά μέχρι τις αρχές  του 19ου αιώνα,  οπότε ο Γερμανός φι-

λόσοφος  Hegel στις παραδόσεις του για την ‘’Ιστορία της Φι-

λοσοφίας’’  τους  είδε από μια άλλη πλευρά  θεώρησης και

τους αποκατέστησε. 

Είπε ότι με τους σοφιστές, ο φιλοσοφικός  λόγος έλαβε πα-

γκόσμια υπόσταση: «Αναζήτησαν και προσπάθησαν να ανα-

καλύψουν  όχι την  ίδια τη φύση της ψυχής, της ιδέας και του

νού, αλλά τα προβλήματα του ‘’αισθητού’’ κόσμου»*.

Ο ιστορικός της φιλοσοφίας W.Windelband ονόμασε την πε-

ρίοδο της Σοφιστικής περίοδο του Αρχαίου Ελληνικού Δια-

φωτισμού  και την αντιστοίχισε με τον 18ο αιώνα. Αντίθετες

φωνές περιοριστικές του όρου υπήρξαν που δεν είναι του πα-

ρόντος η ανάπτυξή τους.

Οι Σοφιστές έζησαν σε μια εποχή κοινωνικών ανακατατάξε-

ων. Ήταν η εποχή, μετά τους Μηδικούς  πολέμους, που η

εθνογεωγραφική μετακίνηση, έδωσε λαβή σε ανταλλαγή ιδε-

ών και  προβλημάτων κοινωνικής ζωής.  Στο χορό αυτό μπαί-

νοντας οι σοφιστές, έγιναν αμφισβητίες. Έγιναν συνεχιστές

του προσωκρατικού Ελεατικού Σκεπτικισμού:  του Ξενοφάνη,

του Ηράκλειτου και των άλλων. Οι Σοφιστές δεν ήταν οι απλοί

σοφοί αναζητητές μεταφυσικών αιτίων αλλά μάχιμοι κοινωνι-

κοί αναμορφωτές και δάσκαλοι. Κατά τον  Hegel πάλι, ήταν

αυτοί που θέλησαν να φωτίσουν το σκοτάδι του δογματισμού,

της θρησκευτικής αποχαύνωσης. Να διαλαλήσουν το δικαίω-

μα του ανθρώπου στην  ελευθερία του.

Αυτοί  οι πρώτοι  σοφιστές,  Πρωταγόρας από τα Άβδηρα της

Θράκης  και Γοργίας  από τους Λεοντίνους της Κάτω Ιταλίας

θεωρούνται, οι πατέρες του Αρχαιοελληνικού Διαφωτισμού.**

Μαζί τους στη σειρά ο Πρόδικος από την Κέα, ο Θρασύμαχος

από την Χαλκηδόνα της Προποντίδας, ο Αλκιδάμας, ο Λυκό-

φρων κ.α.

Ο Αρχαιοελληνικός Διαφωτισμός, έβαλε  και άφησε βαθειές

τις ρίζες του. Αυτές τις έτοιμες ρίζες, τις βρήκε και επάνω σ’

αυτές πάτησε ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός τον 17- 18ο αιώνα.   

Οι φιλοσοφικές ιδέες της νέας αυτής εποχής, έντεχνα καλ-

λιεργούνται και θεριεύουν  στο ιδεολογικό πλαίσιο της φιλο-

σοφίας του αγγλικού εμπειρισμού.*** (Fr. Bacon. Th.Hobbes,

J. Locke) για να ξεπεταχθεί από αυτές  μια  καθαρή κοινωνική

φιλοσοφία στους πολιτικούς αγώνες του αγγλικού λαού  κα-

τά τον 17ο αιώνα.

Αυτές οι ιδέες, προοδευτικά ωρίμασαν  σαν ‘’Διαφωτισμός’’,

όταν παντρεύτηκαν  στο έδαφος της Γαλλίας με την τοπική

πνευματική και φιλοσοφική παραδοσιακή κουλτούρα.

(Montesquie, Voltaire, Εγκυκλοπαιδιστές.)

Μια ρήση θα υπενθυμίσω, αυτή του σοφιστή Αλκιδάμα, σχετι-

κή με τη θέση του όσον αφορά το θέμα της δουλείας,  που

δείχνει ολόκληρο το μέγεθος της σοφίας του: «Φύσις ουδένα

δούλον πεποίηκεν, θεός πάντας ελεύθερους αφήκεν».

Επάνω σ’ αυτή στηρίχτηκαν, στα μετέπειτα χρόνια, όλοι οι λα-

οί για να  διακηρύξουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σ’ αυτή

τη ρήση του Αρχαίου Ελληνικού διαφωτισμού στηρίχτηκε και

η χριστιανική θρησκεία όταν διακήρυττε ότι δεν υπάρχουν

δούλοι ανάμεσα στους ανθρώπους.   

Ο Πλάτωνας όπως προανέφερα, δεν αποδεχόταν τους σοφι-

στές. Και εστίασε ένα μακρύ διάλογο φέρνοντας τον Σωκρά-

τη σαν συνομιλητή. 

Από τον διάλογο με τον Πρωταγόρα αντλώ την παρακάτω

συμβολική ιστορία, που αφηγήθηκε  ο ίδιος.

«Σε κάποια εποχή που οι θεοί ήταν οι μοναδικοί  κάτοικοι

στην πλάση σκέφτηκαν: “καιρός είναι να φτιάξομε και τα  ζώα

και τον άνθρωπο”».

Ανέθεσαν λοιπόν στον Επιμηθέα, να τους μοιράσει εκείνα τα

εφόδια, με τα οποία θα κατόρθωναν, να  αντιμετωπίσουν τους

καθημερινούς κινδύνους που επιβουλευόνταν την επιβίωσή

τους. Για την επίβλεψη του όλου έργου ανέθεσαν στον Προ-

μηθέα την επιστασία. Σε άλλα ζώα δόθηκαν φτερά, σε άλλα

δόθηκε μυική δύναμη, σουβλερά δόντια και νύχια και σε άλλα

γρήγορα πόδια για να ξεφεύγουν από τους εχθρούς. Όταν

έφτασε η σειρά του ανθρώπου, ξαφνικά κατάλαβαν ότι δεν εί-

χε απομείνει τίποτα να του δώσουν. ΄Ολα τα  είχαν μοιράσει.

Τον λυπήθηκε ο Προμηθέας, έτσι που τον είδε έρμαιο  και

αποδυναμωμένο από κάθε δυνατότητα αυτοάμυνας και του

έφερε για βοήθεια τη “Φωτιά” που έκλεψε από την θεϊκή κα-

τοικία και την ικανότητα  του “Νού”, να κατασκευάζει και να

επινοεί τα αναγκαία προς το ζην. Ο άνθρωπος μοναχός ανά-

μεσα στα άγρια θηρία της φύσης, κατάλαβε την  ανάγκη της

ομαδικής ζωής και αναγκάστηκε να φτιάξει πόλεις για συλ-

λογική διαβίωση και αλληλοπροστασία.  Εκεί όμως τα ανθρώ-

πινα ένστικτα κυριάρχησαν  και οδήγησαν σε ένα αλληλοφά-

γωμα  τέτοιο, που φόβισε το Δία καθώς προέβλεπε έναν  πι-

θανό αφανισμό του ανθρώπου. Γι’ αυτό και στέλνει  με τον

Ερμή να τους μοιράσει την αιδώ, δηλαδή τη ντροπή και την

δικαιοσύνη, πιστεύοντας πως αυτές είναι οι βασικές προϋπο-

θέσεις για κάθε ευνομούμενη πολιτεία:  «Ερμήν πέμπει  άγο-

ντα εις ανθρώποις αιδώ τε και δίκην ίν είεν  πόλεων κόσμοι τε

και δεσμοί φιλίας συναγωγοί».

Και του είπε: πρόσεξε, να τα δώσεις σε  όλους, χωρίς καμιά

εξαίρεση και όποιος δεν τα πάρει να φονευθεί. 

«Και νόμον γε  θές παρ εμού, τον μη δυνάμενον αιδούς και δί-

κης μετέχειν, κτείνειν ως νόσον  πόλεως». Να τον σκοτώνεις

γιατί αυτός είναι αρρώστια για την πόλη.

Προσέξατε· είναι αρρώστια  για την πόλη όποιος δεν τηρεί

τους κανόνες της δικαιοσύνης και δεν νιώθει ντροπή για ό,τι

κακό κάνει.  Και πάλι προσέξατε· ο νόμος του Δία είναι σα-

φής: δεν εξαιρεί κανέναν  απολύτως πολίτη, οποιοδήποτε

επίκτητο αξίωμα και αν κατέχει και δεν επιτρέπει σε κανέναν

να μη διακατέχεται από το αίσθημα της ντροπής και να μην

τηρεί τους κανόνες της δικαιοσύνης.  Και ο νοών νοήτω. 

Αλλά ξέχασα. Μιλάμε μόνο για ειδωλολατρικές κοινωνίες!

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––

*Κατά τον Πλάτωνα δίπλα στον κόσμο των Αισθητών πραγμάτων υπάρχει

και ο κόσμος των Ιδεών, που είναι απρόσιτος στις αισθήσεις μας και τον

φτάνομε μόνο με τον νού.

**Κατά τον Κάντ, ‘‘Διαφωτισμός, είναι η έξοδος του ανθρώπου από την

ανωριμότητά του, για την οποία είναι ο ίδιος υπεύθυνος.”

***Εμπειρισμός είναι το γενικό όνομα όλων των φιλοσοφικών θεωριών που

αρνούνται την ύπαρξη των αξιωμάτων, σαν αρχών της γνώσεως που είναι

λογικά διάφορες από την εμπειρία.
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Πρωταγόρας
ο Πατέρας της Σοφιστικής

από τα  Άβδηρα

Οχι, δεν είμαι Ευρωπαία

Τα γεγονότα στην Παλαιστίνη, η γενοκτονία ενός λαού,

και η άλλοτε κραυγαλέα και άλλοτε σιωπηρή αποδοχή

της, δεν είναιι δυνατόν να με αφήσουν αδιάφορη.

Ναι, σήμερα νιώθω Παλαιστίνια μάνα που προσπαθεί να

σώσει τα παιδιά της, τα πηγαίνει στο σχολείο του ΟΗΕ

για προστασία και γαζώνονται από τους Ισραηλινούς. Εί-

μαι μία αγανακτισμένη “Παλαιστίνια”.

Αν μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, και ένας λαός που

παλεύει για την αυτοδιάθεσή του είναι τρομοκράτες, τό-

τε ας μας απαντήσουν τί ήταν οι επαναστάτες του ‘21, τι

ήταν οι αντάρτες του ‘41  από τη μιά και τι ήταν αλήθεια

οι επιβολείς της Χούντας το ‘67 από την άλλη;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση με τη θέση που πήρε, έδωσε ένα

επιπλέον όπλο στο Ισραήλ να σκοτώνει. 

Σήμερα λοιπόν ντρέπομαι να λέγομαι Ευρωπαία. Οχι, η

Ελληνίδα δεν έχει μάθει έτσι. Η Ελληνίδα μάνα αγαπάει

την ελευθερία και την ειρήνη για όλους τους λαούς και

έχει αποδείξει στο βάθος της ιστορίας, ότι αγωνίζεται γι’

αυτό κοντά σε κάθε λαό αδικημένο.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Κουφά και θεόκουφα

• Σε μία εκδήλωση υπέρτατου αλτρουϊσμού προέβη η κυ-

βέρνηση του Ισραήλ με την ανακοίνωση εφαρμογής ωραρί-

ου βομβαρδισμών και λοιπών πολεμικών ενεργειών στη λω-

ρίδα της Γάζας. Μεταξύ των ωρών 1ης και 4ης μετά μεσημ-

βρία ο Χάρος θα έχει ρεπό και όσοι Παλαιστίνιοι το επιθυ-

μούν θα μπορούν άφοβα και ανενόχλητοι να βγαίνουν για τα

ψώνια τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις: να είναι ακόμα ζω-

ντανοί, να έχουν και τα δυό τους πόδια, να βρούνε μαγαζί

όρθιο και να έχει τρόφιμα στα ράφια του. Εάν το μέτρο απο-

δώσει, η ισραηλινή κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε

μία ακόμα χειρονομία καλής θελήσεως, εφαρμόζοντας και

εκπτώσεις στις ποσότητες και στην δραστικότητα των ρι-

πτομένων βομβών κατά τη διάρκεια του ωραρίου εχθροπρα-

ξιών. Ορισμένοι κακόβουλοι σχολιαστές αυτών των εξαιρε-

τικά ανθρωπιστικών μέτρων, προσποιούνται ότι αγνοούν τά-

χα τον θανάσιμο κίνδυνο, που θα διατρέξει το Ισραήλ από

την εφαρμογή του κενού στο ωράριο εχθροπραξιών. Αφού

σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι έγκυροι Γάλλοι ιστορι-

κοί Κοσινύ και Ουντερζό, στο βιβλίο τους «Ο Αστερίξ στη

Βρετανία», οι Βρετανοί ηττήθηκαν από τους Ρωμαίους κυ-

ρίως, επειδή κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα σταματούσαν

τον πόλεμο για να πιούν τσάϊ.

• Το ελληνικό(;) Υπουργείο Εξωτερικών από εποχής Μη-

τσοτάκη (μπρρρ...) έως σήμερα αντιμετωπίζει απτόητο την

ολοένα αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και θρασύτη-

τα με ...ευγενή διαβήματα διαμαρτυρίας. Τα οποία παρα-

λαμβάνει ευγνωμόνως η τουρκική διπλωματία και σκουπί-

ζεται αγενέστατα. Ήταν αναμενόμενο ότι την επομένη της

συμβολικής επισκέψεως του προέδρου της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας στο Αγαθονήσι, θα ακολουθούσαν οι επίσης

συμβολικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου

από τουρκικά μαχητικά. Που πάνω από το Φαρμακονήσι

διέταξαν ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο να εγκαταλεί-

ψει τον «τουρκικό» εναέριο χώρο. Όπως ακριβώς είχαν

πράξει προ ημερών και με το ελικόπτερο που μετέφερε

τον Έλληνα Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.!!! Η ελληνική κυβέρνηση

δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι η ανοχή αποθρασύνει

κάθε άρπαγα, αφού ποτέ δεν εκλαμβάνεται ως ένδειξη κα-

λής θελήσεως αλλ’ ως ένδειξη αδυναμίας. Η τουρκική

εξωτερική πολιτική είναι μαστόρισα στη δημιουργία ζητη-

μάτων εκ του μη όντος και τα συντηρεί απλώς κάνοντάς

μας...μπού! Η παθητικότητα των κυβερνήσεων Σημίτη και

Κώστα Καραμανλή και η ατελέσφορη αναμάσηση της...διε-

θνούς νομιμότητας, όχι απλά δεν πτοούν τους Τούρκους,

αλλά και πείθουν την διεθνή κοινή γνώμη ότι η Τουρκία

μάλλον έχει δίκιο, αφού η από εποχής συμβάντων στα Ίμια

(1996)  τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών στα ανατολι-

κά θαλάσσια σύνορά μας, έχει ήδη αποσπάσει την σιωπη-

ρή αναγνώριση των Αμερικανών και κάποιων Ευρωπαίων

εταίρων μας. Η επισήμανση του Γιώργου Καρατζαφέρη

προς την Ντόρα Μπακογιάννη, ότι με την ανοχή της ελλη-

νικής κυβέρνησης θα δούμε και τουρκικά μαχητικά πάνω

από την Ακρόπολη, δεν μοιάζει να απέχει της αληθείας.

Γρ.Ρ.
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Πάντα επίκαιρος ο Γιάννης Ρίτσος.

«Εδώ το φως...» γράφει κι αγγέλει στα

«18 λιανοτράγουδά» του. Εδώ και τού-

τος ο λαός, ο μικρός, ο μέγας, που δεν

έδωσε ποτέ του τόπο να σταθεί η

ανανδρία, ούτε στη μικρή του αυλή,

ούτε στη μεγάλη του καρδιά.

Οι μαύρες σκιές με τις μαύρες ψυχές

που σύρθηκαν μέσα στη νύχτα για να

δολοφονήσουν όποιον αστυνομικό εύ-

ρισκαν μπροστά τους, είναι η προσω-

ποποίηση της πιο κατάπτυστης αναν-

δρίας. Είναι η κακιά σκουριά που δεν

πιάνει «σε τούτα δω τα μάρμαρα». Εί-

ναι το σκοτάδι π’ ανοίγει λάκκους σε

χώμα μυριοποτισμένο κι αγιασμένο με

αίμα ηρώων της Λευτεριάς και της Δη-

μοκρατίας. Για να πέσει μέσα ένας λα-

ός λουσμένος από γεννησιμιού του

στο φως. Ένας λαός που όσο πόνεσε

κι οργίστηκε για τον άδικο χαμό ενός

παιδιού του, του Αλέξη Γρηγορόπου-

λου, πονά τώρα κι οργίζεται κι αναθε-

ματίζει τα ανθρωπόμορφα κτήνη που

έστειλαν ένα άλλο παιδί του, τον Δια-

μαντή Μαντζούνη, να χαροπαλεύει

στο νοσοκομείο.

Δεν θα γίνουμε ποτέ δικοί σας.

Είμαστε αρκετά παλαβοί εδώ και χιλιά-

δες χρόνια για να στήνουμε τους εμ-

φυλίους μας και να βγάζουμε ο ένας

τα μάτια τ’ αλλουνού, αλλά το κάναμε

πάντοτε ενώπιος ενωπίω, ξέσκεποι και

στα ίσια. Είμαστε παιδιά κι εγγόνια του

Θρασύβουλου Τσακαλώτου και του

Μάρκου Βαφειάδη, των πολέμαρχων

του τελευταίου μας αλληλοσπαραγ-

μού, που όμως σέβονταν και τιμούσαν

ο ένας τον άλλο και γέροντες πια,

στην εκπομπή του Φρέντυ Γερμανού,

δώσαν τα χέρια κι αγκαλιαστήκαν. Εί-

μαστε παιδιά κι εγγόνια του οικοδόμου

της δεκαετίας του ’60, που το πρωί στη

διαδήλωση πέταγε πλάκες πεζοδρομί-

ου στους αστυνομικούς και το βράδυ

έπαιζε στο καφενείο πρέφα και τάβλι

με τον αστυφύλακα γείτονά του. 

Δεν θα γίνετε ποτέ δικοί μας.

Είμαστε συμπολίτες εκείνων των Ελ-

λήνων που βασανίστηκαν άγρια από

τους πραιτωριανούς της χούντας, αλ-

λά όταν η «17 Νοέμβρη» εκτέλεσε κά-

ποιους βασανιστές, τα ίδια τα θύματά

τους βγήκαν δημόσια και καταδίκασαν

απερίφραστα τους δολοφόνους. 

Εικοσιέξη χρόνια δολοφονούσαν η

«17 Νοέμβρη» και τα παρακλάδια της.

Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των

μη προνομιούχων Ελλήνων, που δήθεν

στο όνομά της μιλούσε το σαρανταπε-

ντάρι των θρασύδειλων, τους γύριζε

προκλητικά την πλάτη. Το ίδιο θα πρά-

ξουμε και τώρα και στο μέλλον. Γιατί

ούτε η κουκούλα σας, ούτε η μπαμπε-

σιά σας, ούτε η γιαλαντζί επαναστατι-

κότητά σας, πρόκειται ποτέ να σημάνει

κάτι άλλο για τούτο τον λαό, πέρα από

ξεκάθαρη ύβρη και ποταπότητα. Είστε

κακιά σκουριά που δεν θα μπορέσει

ποτέ να οξειδώσει την ψυχή των Ελ-

λήνων.

«Σε τούτα δω τα μάρμαρα
κακιά σκουριά δεν πιάνει»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, 

Ενάμισυ εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, παγιδευμένοι, χωρίς τρόφιμα, φάρμακα και γιατρούς, σφυροκοπού-

νται ανελέητα από θάλασσα, γη και ουρανό από τους Ισραηλινούς.

Αλήθεια, ποιος είναι ο πραγματικός τρομοκράτης της περιοχής; Οι μαχητές της ΧΑΜΑΣ (με τις πέτρες

και τις σφεντόντες) ή το ΙΣΡΑΗΛ;

Μήπως κάτι είχε υποψιαστεί, από τότε, ο Χίτλερ;

Και εμείς; η Ελλάδα; με την παραδοσιακή φιλία και με τον αραβικό κόσμο, τι κάνουμε; Θα στείλουμε αν-

θρωπιστική βοηήθεια και τελειώσαμε; Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος μας;

Μήπως πρέπει να βροντοφωνάξουμε “Φτάνει πια η αιματοχυσία τόσων δυστυχισμένων αμάχων και να

στείλουμε την πρεσβευτή του Ισραήλ στη χώρα μας στο σπίτι του; Πόσο άλλο θα κάνουμε ότι δεν κατα-

λαβαίνουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή;  Φτάνει πια!!
Ο Βετεράνος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

μας, καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο

την αιματοχυσία και το ολοκαύτωμα σε βάρος του Πα-

λαιστινιακού Λαού. Καταδικάζει τις χερσαίες επιχειρή-

σεις και την εισβολή των δολοφονικών δυνάμεων του Ισ-

ραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που το μόνο που αποφέ-

ρουν είναι περισσότεροι νεκροί μεταξύ των αμάχων και

των παιδιών.

Ζητούμε την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερ-

ματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καλούμε το

Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. να αναλάβει τις ευθύ-

νες του και να ανταποκριθεί άμεσα και αποφασιστικά

στο ρόλο του, να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια,

την ανθρωπιστική υποστήριξη  στον πολύπαθο Παλαιστι-

νιακό Λαό αλλά και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού

κράτους.

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Αρτέμιδος, ενώνουμε τις φω-

νές μας, με τις εκατομμύρια φωνές διαμαρτυρίας από

όλο τον κόσμο και εκφράζουμε την απελπισία μας, τον

αποτροπιασμό μας και την οργή μας για αυτή την αιμα-

τοχυσία και δηλώνουμε συμπαραστάτες στον Παλαιστι-

νιακό Λαό.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Υ.Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο λαός της Παλαιστίνης δοκιμάζεται ξανά. Ο ιμπε-

ριαλισμός δεν ανέχεται την παραμικρή αμφισβήτη-

ση, την παραμικρή διεκδίκηση που θίγει τα συμφέ-

ροντά του. Στο δίκαιο αίτημα για ανεξάρτητο, ελεύ-

θερο Παλαιστινιακό κράτος, το κράτος του Ισραήλ,

με τις ευλογίες των ΗΠΑ, τόσο του Μπους όσο και

του Ομπάμα και με τη στήριξη της Ε.Ε. απαντά για

άλλη μια φορά με βόμβες και τρόμο. Ας απαντή-

σουμε στο διαρκές έγκλημα με αλληλεγγύη στον

αγωνιζόμενο λαό και συλλογή ιατροφαρμακευτι-

κού υλικού.  

• Τόπος προμήθειας και συγκέντρωσης του υλικού τα το-

πικά Φαρμακεία σε Καλύβια - Λαγονήσι.

• Προτιμήστε συγκομιδή γάζας, παυσίπονων, αντισηπτι-

κών. 

• Το υλικό θα παραδοθεί σε παρτίδες στην Πρεσβεία της

Παλαιστίνης.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ «Ο ΝΕΑΡΧΟΣ»

Πληροφορίες, διευκρινήσεις τηλ. 2299 320 300

Φίλοι & Φίλες,

Το Hellenic Affairs Forum εύχεται το 2009 να είναι

έτος Ευθύνης, Αγάπης & Ελπίδας για τον όπου γης

Ελληνισμό και ολάκερη την ανθρωπότητα.

Βλέποντας τη βία, την εκδικητικότητα, το έρεβος

και την καταστροφική μανία με την οποία ο "περι-

ούσιος λαός" προσπαθεί να φουντώσει τον 3ο Πα-

γκόσμιο [Ψυχολογικό] Πόλεμο κάνουμε την ευχή η

λαμπερή ημέρα της Αθήνας, με την οποία ανέτειλε

το 2009, να διαλύσει κάθε Φόβο στο κόσμο και να

τον αντικαταστήσει με την Ελπίδα, την Σωφροσύνη

και την Αγάπη για τον συνάνθρωπό μας.

Όσοι νομίζουν ότι, βάζοντας σε πλειστηριασμό την

συνείδησή τους, μπορούν να ζήσουν μια πιο άνετη -

γεμάτη από όμορφα συναισθήματα- ζωή, θα διαψευ-

σθούν οικτρά.

Ελπίζουμε να μην είναι αργά όταν αντιληφθούν ότι

παγκόσμιοι πόλεμοι δεν ξεκινούν για την εξασφάλι-

ση υλικών αγαθών ή ενέργειας όπως προβάλλεται,

όσο για την υποταγή της σκέψης και της ελεύθερης

βούλησης, έννοιες αντίθετες με κάθε είδους δογμα-

τικής υποβολής.

Χαρούμενη χρονιά! Γαλήνη και ηρεμία στις ψυχές

όλων...

Αθανάσιος Δ. Σαραντόπουλος, Ph.D.
H E L L E N I C   A F F A I R S   F O R U M

Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο
www.stop-the-war.gr    stoppolemo@yahoo.gr    τηλ 6946

093043

Χιλιάδες στους δρόμους 
ενάντια στην  εισβολή στη Γάζα. 

Συνεχίζουμε, 
συλλαλητήριο  Σάββατο10 Γενάρη

2μμ, στο Σύνταγμα

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλό-

γους, τους φορείς, τις κινήσεις ειρήνης, τους αν-

θρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών να στηρί-

ξουν αυτές τις κινητοποιήσεις.
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Η Νομαρχία έχει χωρίσει τις αρ-

μοδιότητες σε 6 Επιτροπές. Οι

επιτροπές συνεδριάζουν για κάθε

θέμα της αρμοδιότητάς τους και

εισηγούνται στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο το οποίο τελικά απο-

φασίζει. Η στελέχωση των επι-

τροπών έχει ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ I Διοικητικό, Οικονο-

μικό, Αστικής και Δημοτικής κατά-

στασης, ΚΕΠ και Προγραμματι-

σμού.

Τακτικά μέλη:

Φυτάς Γεώργιος, Τσάκωνας Αν-

δρέας, Πέππας Νικόλαος (πλειο-

ψηφία). 

Μπαρούτας Δημοσθ., Κατσίκης

Πέτρος, Κοκκινόπουλος Ιππ. (μει-

οψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη:

Τόλιας Στυλιανός, Ράπτης Ευάγ-

γελος, Κατσίκης Δημήτριος.

Ντούρος Χρήστος, Στεφανίδης

Νικόλαος, Μετοχιάτη Καλλιόπη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ II
Γεωργία, Κτηνιατρική, Ανάπτυξη,

Ανώνύμες Εταιρίες, Τοπογραφι-

κή, ΥΕΒ

Τακτικά μέλη:

Φράγκου Χριστιάνα, Αυγερινός

Αθανάσιος, Γρίβας Θεόδωρος

(πλειοψηφία) 

Ντούρος Χρήστος, Ασπραδάκης

Παντελής, Στεργίου Ιωάννα  (μει-

οψηφία).

Αναπληρωματικά μέλη

Μάρκου Δημήτριος, Ξηντάρας Γε-

ώργιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Κατσίκης Πέτρος, Κοροβέση Βα-

σιλική, Στεφανίδης Νικόλαος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ III
Χωροταξία, Πολεοδομία και Περι-

βάλλον

Τακτικά μέλη:

Δαμάσκος Χαράλαμπος, Ευαγγε-

λίου Παρασκευάς, Καπετάνιος

Ιωάννης (πλειοψηφία) 

Ντούρος Χρήστος, Στεφανίδης

Νίκος, Καλαποθαράκος Χρήστος

(μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη

Αβράμη Παν., Πλακίτσης Γ., Φρά-

γκου Χριστιάνα,  Κωνσταντινίδης

Δημ., Ασπραδάκης Παντελής,

Στεργίου Ιωάννα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ IV
Τεχνικές Υπηρεσίες, Μεταφορών

και ΚΤΕΟ).

Τακτικά μέλη:

Ράπτης Ευάγγ., Πλακίτσης Γε-

ώρ., Τόλιας Στυλ. (πλειοψηφία) 

Μπαλής Αθανάσιος, Κωνσταντι-

νίδης Δημήτριος, Μετοχιάτη

Καλλιόπη (μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη:

Πέππας Νικόλαος, Τσάκωνας Αν-

δρέας, Μάρκου Δημήτριος

Μπαρούτας Δημοσθένης, Στεφα-

νίδης Νικόλαος, Στεργίου Ιωάννα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ V

Υγείας, Πρόνοιας, Προστασίας

Καταναλωτή, Απασχόλησης και

Μεταναστών

Τακτικά μέλη

Παπασταυρόπουλος Σταύρος,

Αβράμη Παναγιώτα, Ξηντάρας

Γεώργιος (πλειοψηφία)

Ασπραδάκης Παντελής, Κοκκινό-

πουλος Ιπποκράτης, Στεργίου Ιω-

άννα (μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη

Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Πολυ-

χρονίου Κωνσταντίνος, Γρίβας

Θεόδωρος

Κατσίκης Πέτρος, Μπαρούτας

Δημοσθένης, Πάντζας Γεώργιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ VI 

Πολιτισμός, Αθλητισμός, Παιδεί-

ας, Ομογενών, Νεολαίας, Ισότη-

τας, Εθελοντικών Οργανώσεων

και Τουρισμού

Τακτικά μέλη

Κατσίκης Δημήτριος, Πολυχρονί-

ου Κωνσταντίνος, Φουρναράκη

Μαρία (πλειοψηφία)

της μειοψηφίας: Μπαρούτας Δη-

μοσθένης, Κοροβέση Βασιλική,

Πάντζας Γεώργιος (μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη:

Αυγερινός Αθαν., Καπετάνιος Ι.,

Παπασταυρόπουλος Σταύρος

(πλειοψηφία)

Κατσίκης Πέτρος, Κωνσταντινί-

δης Δημήτριος, Μετοχιάτη Καλ-

λιόπη (μειοψηφία)

Σε ένα γιορταστικό και  κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για το προεδρείο

και τις νομαρχιακές επιτροπές στη Νομαρχία.

Στο Προεδρείο ανανεώνεται η εκλογή της προέδρου Μαρίας Κατσιμίχα και της γραμματέως του

Ν.Σ. Αγγελικής Γκιόκα, αφού ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις.

Από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας εξελέγη ως Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου ο Αντώνης Γάκης.

Η Μαρία Κατσιμίχα, πράγματι είχε μία πολύ καλή θητεία ως πρόεδρος του Ν.Σ. και αυτό εκτιμή-

θηκε από όλους.

Ακόμη μένουν αμετακίνητοι κάποιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι στις διάφορες επιτροπές.

Δύο παλιοί, Μαρία Κατσιμίχα πρόεδρος και Αγγελική Γκιόκα Γραμματέας και ένας νέος - Αντώνης Γάκης - 
στο Προεδρείο της Νομαρχίας.

Διενεργήθηκαν, την περασμένη Κυριακή 4 Ιανουαρίου

2009 (πρώτη Κυριακή του έτους), οι προβλεπόμενες

από τον Κώδικα δημαιρεσίες, στους Δήμους και τις Κοι-

νότητες, καθώς και στις Νομαρχίες της χώρας.

Στην περιοχή μας, στο μεγαλύτερο ποσοστό των Δή-

μων δεν υπήρξαν εκπλήξεις, εκτός ελαχίστων εξαιρέ-

σεων, όπου οι υποβόσκουσες αντιπαραθέσεις και οι

προσωπικές φιλοδοξίες, άφησαν να βγουν στην επιφά-

νεια αναθυμιάσεις του μάγματος* που κοχλάζει στον

πυρήνα αρκετών δημοτικών παρατάξεων.

Ηταν δε φυσικό να μην εκδηλωθούν εκρηκτικά ή απο-

στατικά φαινόμενα, αφού σύμφωνα με τον ισχύοντα

Κώδικα (άρθρο 92) οι ψηφοφορίες ήταν φανερές, κάτι

που δεν ίσχυε βέβαια στο  παρελθόν, αφού οι προϊ-

σχύοντες κώδικες προέβλεπαν μυστική ψηφοφορία και

για το σύνολο των συμβούλων κι όχι η παραταξιακή

εκλογή που ισχύει σήμερα (Π.Δ. 323/1989, άρθρο 94

παρ. 1 & Ν. 2307/1995, αρθ. 5παρ.15).

«Μοναρχικές» δημαιρεσίες 

με δημοκρατικό μανδύα

Η παρούσα νομοθεσία, όπως είναι ευνόητο, ενισχύ-

ει το Δημαρχοκεντρικό σύστημα και την όλο και με-

γαλύτερη εξάρτηση των Συμβούλων από το Δήμαρ-

χο, ώστε να ελαχιστοποιούνται, μέχρις εξαφανίσε-

ως, οι πιθανότητες αποστασιοποίησης των συμβού-

λων από τις επιθυμίες των Δημάρχων.

Απλά, ποιος σύμβουλος θα τολμήσει να εναντιωθεί

στην «πρόταση» - απόφαση του Δημάρχου, όταν

προσδοκά από το Δήμαρχό «του» να (δι)οριστεί

Αντιδήμαρχος ή έστω μέλος της Δημαρχιακής Επι-

τροπής! 

Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που Δήμαρ-

χοι εκβιάζονται από συμβούλους για μία θέση επ’

αμοιβή. Την όποια αντίδραση βέβαια την εξαντλεί

στα προσυμβούλια, άλλοτε με απλές παρεμβάσεις

και άλλοτε με ανοιχτούς εκβιασμούς, έως ότου πά-

ρει κι αυτός το μερίδιο που απαιτεί.

Αυτό, όπως είναι ευνόητο, καταργεί στην ουσία βα-

σική διάταξη του Κώδικα που θέλει οι σύμβουλοι να

έχουν «απεριόριστο δικαίωμα γνώμης και ψήφου κα-
τά συνείδηση» (αρθρο 94 παρ.1). Να πώς καταστρα-

τηγείται και πλήττεται η δημοκρατία σε τοπικό επί-

πεδο – και όχι μόνο – και μετατρέπεται στην ενός

ανδρός αρχή, δηλαδή σε μια ιδιότητα, κατ’ ουσίαν,

μοναρχία, στην οποία όλοι φαίνονται ότι ρέπουν, αν

πρόκειται να είναι αυτοί οι «μονάρχες».

Ετσι εξηγείται η συναίνεσή τους, μέσω της ΚΕΔΚΕ,

της ΕΝΑΕ, των Τοπικών Ενώσεων κλπ., στον προη-

γηθέντα «δημοκρατικό διάλογο» του Υπουργείου

Εσωτερικών.

Μετά τα αναγκαία – κατά την άποψή μας – εισαγω-

γικά παραθέτουμε ορισμένα τυπικά αποτελέσματα

αυτών των Δημαιρεσιών σε ορισμένους Δήμους, για

να γνωρίζουμε ποιοι μας «κυβερνάνε» σε τοπικό επί-

πεδο και οι οποίοι αποφασίζουν μετά από «εισήγη-

ση» των δημάρχων συνήθως, για την ποιότητα της

ζωής μας, για την οικονομική μας επιβάρυνση, για

τη διαχείριση των τοπικών πραγματών, για τη λει-

τουργία των καταστημάτων, για την ησυχία μας ή

την ενόχλησή μας από τη λειτουργία των νυκτερι-

νών κέντρων, που πλέον περνάει μόνο μέσα από τη

Δημαρχιακή Επιτροπή(!) κλπ.

–––––––––––––––
* μάγμα: ηφαιστειακό υλικό

** Οι Αντιδήμαρχοι όπως και ο πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνουν έκα-

στος αποζημίωση ίση με το μισό των εξόδων παραστάσεως του

Δημάρχου. Δηλαδή γύρω στα 3000 σ’ έναν τυπικό Δήμο. Επίσης

παίρνουν αποζημίωση τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Δημαιρεσίες σε Νομαρχία και Δήμους για την ανάδειξη 

Παραμένει η ίδια πρόεδρος στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
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Προεδρείο

Ιωάννης Μάρκου Πρόεδρος

Σταύρος Κατραμάδος Αντιπρόεδρος

Πηνελόπη Λίγκου Γραμματέας

Δημαρχιακή Επιτροπή
Τακτικά Μέλη:

Λούκα Φλώρα, Γκίκας Κωνσταντίνος,

Γεώργας Γεώργιος, Κατσούλης Πέ-

τρος (πλειοψηφία) και Κατρακάζης

Παντελής, ο Μπάτρης Παναγιώτης

(μειοψηφία).

Αναπληρωματικά Μέλη:

Παπαχρήστου Γεώργιος, Γεωργακό-

πουλος Χρήστος, Παπαχρήστου Νικό-

λαος (πλειοψηφία) και Τσαντήλας

Χρήστος, Στάμου Δημήτριος (μειοψη-

φία)

Η σειρά κατάταξης των αναπληρωμα-

τικών μελών της πλειοψηφίας και της

μειοψηφίας, λόγω ισοψηφίας, καθορί-

στηκε κατόπιν κλήρωσης.

Στα Σπάτα

προεδρείων και πανίσχυρων Δημαρχιακών Επιτροπών

Στην Παλλήνη, 
λοιπόν, ξεκίνησε η συνεδρίαση με προε-

δρεύοντα τον Ι. Σαμέλη, δεύτερο σε ψή-

φους δημοτικό σύμβουλο, αφού ο πρώτος

Θεοδ. Σμυρλιάδης ήταν απών καθώς επί-

σης και ο Μ. Κοντογιάννης.

Με την εκκίνηση προέκυψε “θρίλερ”,

αφού ο Δήμαρχος δεν είχε αποφασίσει

(ένεκα οι πιέσεις που λέμε στο εισαγωγι-

κό μας...) και ζήτησε δεκάλεπτο διάλειμ-

μα...

Το δεκάλεπτο έγινε μισάωρο· προφανώς

ήταν μεγάλες οι αντιδράσεις. Επανήλθαν

στη συνεδρίαση και αφού κατέθεσε την

πρόταση για πρόεδρο τον Ι. Σαμέλη, η

μειοψηφία (και οι τρεις πτέρυγες συνερ-

γάζονται πλέον) ζήτησε με τη σειρά της

πεντάλεπτο διάλειμμα. Ετσι και έγινε.

Επανήλθε λοιπόν και η μειοψηφία και η

“εγκυμοσύνη” έτεκε με ομοφωνία του Δη-

μοτικού Συμβουλίου: 

Πρόεδρο τον Ιωάννη Σαμέλη,

Αντιπρόεδρος η Μαρία Λεβαντή και 

Γραμματέας ο Εμμ. Μάκαρης.

Δημαρχιακή Επιτροπή:

Τακτικά μέλη:

Παν. Λάκκος, Λάζ. Μερτύρης, Αργ. Βασι-

λόπουλος, Ισίδ. Παπαμακάριος, Γ. Μερ-

τζάνος και Αν. Μπουντουβάς

Αναπληρωματικά μέλη: Μάριος Κοντο-

γιάννης, Αγνή Παυλή, Γ. Πλατανιώτης,

Πόπη Ζινέλη και Δημ. Νάτσης.

Στη Βάρη,
της συνεδρίασης προηγήθηκε η κοπή της βασιλόπιττας από το Δήμαρχο, και οι δηλώσεις

του για το “έγκλημα που συντελείται στην Παλαιστίνη. Καταγγέλω, είπε, ΗΠΑ και Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση για κωλυσιεργεία και ντρέπομαι ως εκ τούτου να λέγομαι Ευρωπαίος
πολίτης”.
Αξίζει να επαινεθεί η αναφορά του Δημάρχου Παν. Καπετανέα για την Παλαιστίνη,

(πράγμα που δεν είδαμε σε άλλους Δήμους) αλλά και των επικεφαλής των παρατάξεων

(Δ. Αναστασίου, Δ. Κυπριώτη).

Ο Δήμαρχος τίμησε τον δημότη με τις μεγαλύτερες παρουσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο,

Λάκη Αργυρουδάκη, με ένα δώρο και στη συνέχεια έκοψε σε εορταστική ατμόσφαιρα τη

βασιλόπιτα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά προχώρησαν στην εκλογή του Προεδρείου, με προεδρεύουσα τη Μαρία

Γεμελιάρη, ως πρώτη εκλεγμένη σε σταυρούς, όπου ομόφωνα εξελέγησαν και οι τρεις

υποψήφιοι (πλειοψηφίας και μειοψηφίας), όπως παρακάτω:

Πρόεδρος Θωμάς Δεληγιάννης

Αντιπρόεδρος Βασίλειος Γούλας

Γραμματέας Κουρζούνη – Μποζιάρη Κυριακή

Ο εκ νέου πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Δεληγιάννης, μετά την

εκλογή του, αφού ευχαρίστησε το Δήμαρχο και τους συμβούλους

τόνισε ότι αναγνωρίζει πως έγιναν λάθη, αλλά δεν υπήρχε σκοπι-
μότητα: ήταν και θέμα απειρίας.
Ζήτησε δε πλήρη συνεργασία και εποικοδομητική συζήτηση.

Η Κυριακή Μποζιάρη, ελπίζουμε να βρει εν-

διαφέρον στα δημοτικά συμβούλια, μετά την

εκλογή της στο προεδρείο....

Δημαρχιακή Επιτροπή:

Τακτικά μέλη:

Αν. Χατζηδαβιτίδης, Πασπαλιάρη, Γούλα-Μακρή, Μελιδώνης

(πλειοψηφίας) και Δημ. Αναστασίου, Λογοθέτης (μειοψη-

φίας).

Αναπληρωματικά μέλη: 

Δημ. Σουτόγλου, Εξαρχος, Σπ. Τριβιζάς (πλειοψηφίας), Ελ. Αργυρουδάκης και Δ. Κυ-

πριώτης (μειοψηφίας).

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας δεν έχει ορίσει ακόμη Αντιδημάρχους και όπως διαφαί-

νεται θα έχουμε αλλαγές. Αφού ο Αν. Χατζηδαβιτίδης εξελέγη στην Δημαρχιακή Επι-

τροπή, πιθανολογούμε ότι δεν θα παραμείνει στην Αντιδημαρχία, η οποία απαιτεί καθη-

μερινή ενασχόληση με το Δήμο.

Αντιδημάρχους δεν έχει ορίσει ακόμη ούτε ο Δήμαρχος Βούλας, ο οποίος για κάποιο λό-

γο το μετέθεσε κατά το Φεβρουάριο μεριά!

Πάντως αυτές τις μέρες παίχτηκε και παίζεται ένα μαγείρεμα άνευ προηγουμένου με τις

θέσεις των Αντιδημάρχων στους περισσότερους Δήμους.

Κάποιοι δήμαρχοι το λένε και φωναχτά (χωρίς αιδώ) ότι «θα σας τσιτσιρίσω, θα έχετε
αγωνία μέχρι να μάθετε ποιους θα ορίσω!». Αλλοι πάλι θα ρίξουνε ζαριά μεταξύ των υπο-

ψηφίων! Βλέπεις η «αρισταρχία» του Σωκράτη είναι μακράν όποιας λογικής στις επιλο-

γές. Οι θέσεις που θα έπρεπε να επιλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια, επιλέγονται με

πιέσεις και τσαμπουκάδες ορισμένων συμβούλων και βεβαίως αδύναμων να εφαρμόσουν

ορθή πολιτική δημάρχων. Α.Μπουζιάνη
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Το νέο Προεδρείο, μόλις ανέλαβε. Μ. Μάκαρης, Ι. Σαμέλης και Μ. Λεβαντή, όλοι για πρώτη φορά
στο πόστο αυτό.

Ο νέος πρόεδρος Γιάννης Σαμέλης δήλωσε μεταξύ άλλων: “Είναι διπλή η τιμή που μου
κάνει γιατί δεν είχα σκεφθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Δήμαρχος με κα-
τέλαβε εξ’ απήνης”.
Ευχαρίστησε όσους συμβούλους τον πρότειναν και όσους δεν

τον πρότειναν και τη μειοψηφία που τον ψήφισε. Δήλωσε δε:

“Δήμαρχε, αν είμαι μια φορά αυστηρός, με τους συμβούλους, θα
είμαι δύο φορές αυστηρός με σένα”
Ο Γιάννης Σαμέλης δεν υπολείπεται σε ρητορική από τον πατέρα

του και λόγω του επαγγέλματός του (Δικηγόρος), πιστεύω ότι θα

έχει μια λαμπρή θητεία.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς δήλωσε “υπακοή!” στις υποδείξεις του.

Ο Θ. Γκοτσόπουλος ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας δήλωσε ότι “αν οι νέοι άν-

θρωποι είναι ένα κριτήριο επιτυχίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τρεις νέοι άνθρωποι

θα βρεθούν στο προεδρείο”.
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Μία μοναδική συναυλία είχαν την

ευκαιρία να απολαύσουν όσοι

βρέθηκαν στο Δημαρχείο των Κα-

λυβίων την περασμένη Κυριακή

(4/1).   Ο Δήμος Καλυβίων διοργά-

νωσε μία μουσική βραδιά με θέμα

«Πάμε Σινεμά» με τη Χορωδία και

Ορχήστρα Νέων «Χαρταετοί»

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου

Αιμίλιου Γιαννακόπουλου και με

τη συμμετοχή των εξαίρετων

μουσικών που αποτελούν το μου-

σικό σχήμα «ΤΡΙΟ ΛΑΡΟ» (Μαρία

Λάρο και Τζέκινσον Κούκι στο

βιολί και Αχιλλέας Παναγούλης

στο ακορντεόν).

Το πρώτο μέρος της συναυλίας

ήταν αφιερωμένο σε τραγούδια

από το διεθνή κινηματογράφο,

ενώ το δεύτερο σε τραγούδια με-

γάλων συνθετών που έχουν επεν-

δύσει μουσικά, γνωστές ελληνι- κές ταινίες όπως (Χατζιδάκις, Θε- οδωράκης, Πλέσσας κ.α.). Ο μαέστρος Αιμίλιος Γιαννακό-

πουλος ευχαρίστησε τον κόσμο

για την παρουσία του και τη στή-

ριξη που παρέχει στους “Χαρταε-

τούς” σε κάθε τους συναυλία, ενώ

τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή η συ-

νεργασία με το ΤΡΙΟ ΛΑΒΑ, που

αναβάθμισε σημαντικά από ενορ-

χηστρική πλευρά τη συναυλία. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος

Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου επι-

σήμανε ότι η συγκεκριμένη συ-

ναυλία είναι ό,τι καλύτερο έχουν

παρουσιάσει οι “Χαρταετοί” μέχρι

σήμερα, ενώ αφιέρωσε το τρα-

γούδι «Απόψε κλαίει ο ουρανός»
του Γιάννη Πουλόπουλου στον

15χρονο Αλέξη που χάθηκε και το

τραγούδι του Γκόραν Μπρέγκο-

βιτς από τον «Καιρό των Τσιγγά-
νων» στα παιδιά της Παλαιστίνης. 

Συναυλία «Χαρταετών» στα Καλύβια

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τα παιδιά στο “Κέντρο Ημέρας” στο Κορωπί.

Μέσα σε μια χαρούμενη και ζεστή ατμόσφαιρα τα παιδιά διασκέδαζαν και δοκίμαζαν τις

λιχουδιές που ετοίμασαν οι δασκάλες τους γι’ αυτά, όταν ξαφνικά μπήκε ο Άγιος Βασί-

λης με πολλά δώρα στο σάκο,

αλλά και ένα πολύ μεγάλο και

χρήσιμο δώρο σταθμευμένο

απέξω· ένα αυτοκίνητο, ένα

Van OPEL, προσφορά της

Αγροτικής Τράπεζας!

Ο Αγιος Βασίλης στην προκει-

μένη περίπτωση ήταν ο Διοι-

κητής της Τράπεζας κ. Μηλιά-

κος ο οποίος μοιράσθηκε

στιγμές χαράς που αγγίζουν

τις ψυχές των ανθρώπων. 

Η “Ανοιχτή Αγκαλιά” ευχαρί-

στησε θερμά τη Διοίκηση της

Τράπεζας γι’ αυτή την προ-

σφορά.

Πληροφορίες για την “Ανοι-

χτή Αγκαλιά” στο γραφείο,

Μεσογείων 24, Αθήνα και στα

τηλέφωνα: 210 – 77.26.814,

210 – 77.26.815, Fax: 210 -

77.99.646

Υπεύθυνη του Προγράμμα-

τος: Γιολάντα Βλάχου, Πρόε-

δρος, κιν: 6932 – 45.43.77

Ένα Μεγάλο Δώρο για την “Ανοιχτή Αγκαλιά” 

και τα παιδιά του Κέντρου Ημέρας στο Κορωπί

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ο Δήμος Μαραθώνα τίμησε τους επιτυχόντες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα το 2008, σε μια όμορφη εκδήλωση, που έγινε στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρό-

μου (28 Δεκεμβρίου). Ο Δήμαρχος Σπ. Ζαγάρης, καλωσορίζοντας τους νέους φοιτητές,

τους γονείς τους και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, είπε μεταξύ άλλων: «Απευθυνό-
μενος σε σας αισθάνομαι μεγαλύτερη την ευθύνη ως Δήμαρχος Μαραθώνα. Γιατί εμείς
σήμερα, διαχειριζόμαστε τον τόπο που θα παραλάβετε εσείς αύριο.

Λέει κάπου ο Ελύτης: “Ο κόσμος μας δεν είναι παρά ένας σωρός από υλικά. Από το αν
είμαστε ή όχι, καλοί αρχιτέκτονες, θα κριθεί το τελικό αποτέλεσμα”.
Ένα όμως είναι βέβαιο. Ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Με το χέρι στην καρ-
διά, και το βλέμμα στο μέλλον. Ο Μαραθώνας είναι η πόλη που γεννηθήκατε ή οι οικο-
γένειές σας επέλεξαν να ζήσετε. Αν εσείς, οι νέοι Μαραθωνίτες και Μαραθωνίτισσες, συ-
νειδητοποιήσετε, την μεγάλη αξία αυτής της πόλης, είναι σίγουρο, ότι το πρώτο βήμα για
ένα καλύτερο μέλλον έχει γίνει». 

Ο Πρόεδρος  Δημ. Μπέλ-
λος, τα μέλη του Δ.Σ. και
το προσωπικό της Δημο-
τικής Επιχείρησης του
Δήμου Μαραθώνα, φρό-
ντισαν να συγκεντρώ-
σουν είδη πρώτης ανά-
γκης από χορηγίες μεγά-
λων εταιριών τροφίμων
που μοιράστηκαν με
πολλή αγάπη, σ’ όσους
είχαν ανάγκη, τις ημέρες
των εορτών.

Κομποστοποίηση στον  Αγ. Στέφανο

Με το Πρόγραμμα της Οικιακής Κομποστοποίησης παράγεται φυσικό λίπασμα, που δημιουργείται

από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών (φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα κουζίνας, φρούτα, λα-

χανικά κλπ) και χρησιμοποιείται σε κάθε είδους καλλιέργειες.

Σε  πρώτη φάση, ο  Δήμος προμηθεύτηκε 100  ειδικούς κάδους, που θα διατεθούν δωρεάν. Οι  δη-

μότες θα ενημερωθούν σε εκδήλωση, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο, από  όπου θα παρα-

λάβουν τους κάδους. 

Οσοι θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κομποστοποίησης μπορούν να το δηλώσουν στην

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: – press@agstefanos.gr  ή στο – 213/2030609 (κα Ιωσηφίδου). 
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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. 

35 νέους φοιτητές και φοιτήτριες υπο-

δέχθηκε και βράβευσε ο Δήμος Κερα-

τέας την Κυριακή 28/12/2008 στο Πο-

λιτιστικό του Κέντρο.

Ηταν μια σύνθετη εκδήλωση, αφού πέ-

ραν των βραβεύσεων, οι παρευρισκό-

μενοι είχαν την τύχη να απολαύσουν

μία ξεχωριστή συναυλία με ένα αρχαίο

όργανο· την Υδραλιν.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, αφού

χαιρέτισε την εκδήλωση και μίλησε

στα παιδιά πρόσφερε δώρα (βιβλία για

το Δήμο κλπ.) σε κάθε νέο επιτυχόντα.

Μετά τη βράβευση ακολούθησε η αξέ-

χαστη συναυλία που εντυπωσίασε γο-

νείς, παιδιά και όλους όσους παρευρέ-

θηκαν στην κατάμεστη αίθουσα.

Ο Γιάννης Θωμόπουλος, ο τραγουδι-

στής του Μίκη Θεοδωράκη ερμήνευσε

αισθαντικά τραγούδια Ελλήνων συνθέ-

των (Χατζηδάκη, Ξαρχάκου, Θεοδωρά-

κη), δημοτικά κ.α. με τους ήχους της

αρχαίας Ελληνικής “Ύδραυλις” που

την χειρίστηκε η πιανίστρια Νίκη Γκου-

ντούμη-Νικολάου.

Ο μαθηματικός Γιώργος Παράσχος

ανακατασκευαστής της αρχαίας Ελλη-

νικής υδραύλεως το 1999, παρουσίασε

το πρόγραμμα μιλώντας για την ιστο-

ρία και τον μηχανισμό του οργάνου.

Επίσης σχολίασε τα τραγούδια με ιδι-

αίτερη έμφαση σ’ αυτά που ήταν σε

ποίηση των δύο μεγάλων λογοτεχνών

Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη κα-

θώς και του Νίκου Γκάτσου, Γιάννη

Σκαρίμπα κ.α.

Η Ύδραυλις ήταν αρχαιοελληνικό πνευστό

όργανο, μηχανικό αερόφωνο όργανο της

αρχαιότητας με ισχυρό και οξύ ήχο, χρησι-

μοποιούμενο, στα θεάματα του ιπποδρό-

μου και στην εκτέλεση στρατιωτικής μου-

σικής[1]. Η ύδραυλις (ή ύδραυλος), το λε-

γόμενο όργανο του νερού, ήταν επινόηση

και εφεύρεση του μηχανικού Κτησίβιου του

Αλεξανδρέα. Κατασκευάστηκε στην Αλε-

ξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ. και για τον τρό-

πο λειτουργίας και χρήσης του μας διασώ-

ζονται οι περιγραφές του Ήρωνα του Αλε-

ξανδρέως και του Βιτρούβιου. Χαρακτηρι-

στικό γνώρισμα του οργάνου αυτού ήταν

το υδραυλικό σύστημα πάνω στο οποίο βα-

σιζόταν για να λειτουργήσει, καθώς αυτό

ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή, κίνηση

και ρύθμιση της πίεσης του αέρα, ο οποίος

διοχετευόταν στους αυλούς διαμέσου των

πλήκτρων.

Ηχησε στην Κερατέα η  αρχαία Ελληνική “Ύδραυλις”

Ο Δήμαρχος απευθύνει θερμά λόγια στους
νέους επιτυχόντες πλέον φοιτητές.

Με τον παππού και τη γιαγιά...

Ο Δήμος Κερατέας ετοίμασε μια όμορφη γιορτή συντροφιά με τους παππούδες

στο ΚΑΠΗ Κερατέας (28/12). Είναι οι ωραιότερες εκδηλώσεις, όπως συναντώ-

νται οι μικρές με τις μεγάλες ηλικίες.

Η παιδαγωγός Έλενα Φιλιππίδου και η εμψυχώτρια παιδικών εκδηλώσεων Μα-

ρία Γκαγκόση, ετοίμασαν

ένα ευχάριστο εορταστικό

παιχνίδι για τα παιδιά προ-

σχολικής ηλικίας και Δη-

μοτικών σχολείων που

έπαιξαν με την ψυχή τους,

τραγούδησαν και χόρε-

ψαν.

Οι «Αη Βασίληδες» από το

θεατρικό Εργαστήρι του

Δήμου "ΘΕΣΠΙΣ" στο τέ-

λος της εκδήλωσης είχαν

για όλα τα παιδιά αλλά και

τους φίλους τους δώρα

εκλεκτά βιβλία και γλυκί-

σματα.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Την Δευτέρα 29/12/2008 η Δημοτική Χορωδία Κερατέας με την διεύθυνση του μαέστρου

Τάσου Λάζάρου παρουσίασε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου ένα εορταστικό πρό-

γραμμα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ύμνους και κάλαντα.

Πριν την παρουσίαση έγινε διάλεξη από τον υπεύθυνο του Πνευματικού Φάρου Κερατέ-

ας Ιωάννη Παπαθανασίου με θέμα: «Η παρακμή στην εποχή μας και το μήνυμα της φάτ-
νης».
Στο τέλος της εκδήλωσης εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής δόθηκε σ’ όλους τους χορω-

δούς δώρο το βιβλίο του Χρ. Ρώμα "Η Κερατέα της Αττικής" (κοινή έκδοση του Δήμου και

της "Χρυσής Τομής").

Στο πνεύμα των Εορτών αλ-
λά και υπό το πρίσμα της οι-
κονομικής ύφεσης ο Βουλευ-
τής Περιφέρειας Αττικής της
Νέας Δημοκρατίας Νικόλαος
Καντερές επισκέφθηκε (Τρί-
τη 30 Δεκεμβρίου), το Λύ-
ρειο Ίδρυμα στην περιοχή
του Νέου Βουτζά Ραφήνας.

Εκεί μοίρασε χριστουγεννιά-
τικα δώρα στα παιδιά, που
φιλοξενούνται και συνομίλη-
σε με τους διδάσκοντες και
το προσωπικό. 

Ο βουλευτής Νίκος Καντερές στο Ιδρυμα Λύρειο
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Οι κάτοικοι της Κερατέας που γέ-

μισαν την αίθουσα άκουσαν με

ικανοποίηση τους εκπροσώπους

του Κοινοβουλίου να δηλώνουν,

για άλλη μια φορά, ότι θα είναι

μπροστά και απέναντι από τις δυ-

νάμεις καταστολής (Μ.Α.Τ.) εάν

επιχειρηθούν βίαιες ενέργειες. Ο

δε Μ. Βορίδης δήλωσε ότι θα κά-

νει μήνυση στον Πρόεδρο του

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.  Χιωτάκη  επειδή δεν

δέχεται τα απορρίμματα όλων

των Ο.Τ.Α. της Αττικής και της Κε-

ρατέας όπως έχει υποχρέωση.

Ο Αλ. Οικονομόπουλος προέβη

σε μία επιστημονικά τεκμηριωμέ-

νη πρόταση λύσης του προβλήμα-

τος της Διαχείρισης των Απορριμ-

μάτων μέσω της χρήσης δοκιμα-

σμένων και επιτυχημένων μεθό-

δων τόσο στο εξωτερικό όσο και

στην χώρα μας. Μέσα από την

ομιλία του απέδειξε με κατανοητά

στοιχεία ότι το οικονομικό όφε-

λος από την σωστή διαχείριση,

που προτείνει, είναι κατά 810 εκα-

τομμύρια € φθηνότερο από όσο

κοστίζει σήμερα. Και έβαλε το

πρόβλημα σε σωστό δρόμο δημι-

ουργώντας συγχρόνως 6000 νέες

θέσεις εργασίας σε όλη την Ελ-

λάδα. 

Επίσης, τονίστηκαν τα πολλαπλά

περιβαλλοντικά οφέλη που θα

προκύψουν από τη συγκεκριμένη

διαχείριση των απορριμμάτων.

Για να γίνει δε πιο πειστικός ο Αλ.

Οικονομόπουλος παρουσίασε το

παράδειγμα της Κρήτης, όπου αυ-

τός και η ομάδα του κλήθηκαν να

δώσουν λύση στο πρόβλημα της

διαχείρισης των απορριμμάτων

του νησιού –και στους τέσσερις

νομούς του. Προκαλεί έκπληξη το

γεγονός ότι οι διαδικασίες που

ακολουθήθηκαν και η επιστημονι-

κή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε

οδήγησαν σε μία τελική επιλογή

τριών τοποθεσιών από τις οποίες

επελέγη μία για όλη την Κρήτη,

και έγινε αποδεκτή σε έναν τόσο

«δύσκολο τόπο». Και όλα αυτά με

απόλυτο σεβασμό στο περιβάλ-

λον και τη συμμετοχή της κοινω-

νίας.

Ακόμα περισσότερη έκπληξη προ-

καλεί το γεγονός ότι ΚΑΜΙΑ από

τις τοποθεσίες αυτές δεν είχε

προταθεί από την Πολιτεία. Αντι-

θέτως, είχαν προταθεί τοποθε-

σίες με αρχαιολογικούς χώρους,

πηγές κλπ. 

Η μελέτη του Αλ. Οικονομόπου-

λου έχει παρουσιαστεί και σε άλ-

λες παρόμοιες ημερίδες και μας

κάνει εντύπωση, γιατί κανένας

από τους αρμόδιους κυβερνητι-

κούς εκπροσώπους δεν σκύβει να

τη μελετήσει, παρά επιμένουν σε

“νεκρές” λύσεις διαχείρισης, απα-

γορευμένες πλέον και από την

Ε.Ε.!

Ο Δ. Νιάρχος εξήγησε μεταξύ

άλλων ότι “τα απόβλητα είναι

προϊόν ανόδου του βιοτικού επι-

πέδου. Όσο αυτό αυξάνεται τόσο

πιο επικίνδυνα γίνονται. 

Τα απορρίμματα είναι το σοβαρό-

τερο πρόβλημα της πόλης γιατί

επηρεάζει τα βασικά της ζητήμα-

τα: ενέργεια και περιβάλλον. Το

περιβάλλον με την μόλυνση που

προκαλούν. Την ενέργεια γιατί

μπορούν να χρησιμοποιηθούν

στην παραγωγή της με ακόμα με-

γαλύτερη ωφέλεια για το περι-

βάλλον.

Η «παιδεία» των πολιτών βασικό

«εργαλείο» για την αντιμετώπισή

του. 

Εστίασε τη λύση στην ανακύκλω-

ση με  πρώτο διαχωρισμό των

απορριμμάτων  στην πηγή παρα-

γωγής τους: σπίτι & επιχείρηση. 

Πρότεινε το κανάλι της ΒΟΥΛΗΣ,

που δεν επηρεάζεται από συμφέ-

ροντα, να αρχίσει μια  συστηματι-

κή ενημέρωση των πολιτών για το

θέμα με ωριαία εκπομπή  έτσι,

ώστε κάποια στιγμή να εμπιστευ-

τούν οι πολίτες την Πολιτεία και η

Πολιτεία τους πολίτες στο θέμα

αυτό. Δικαιολογημένα οι πολίτες

αντιδρούν στις πρόχειρες λύσεις. 

Ο Πρόεδρος Συνομοσπονδίας

Ανατ. Αττικής Παναγιώτης Ρομ-

βέλης επεσήμανε τις ατέλειες και

τις προχειρότητες του υφιστάμε-

νου περιφερειακού σχεδιασμού,

τα σημεία στα οποία συγκρούεται

με τις Οδηγίες της Ε.Ε. αφ’ ενός

και τις εξελίξεις της τεχνολογίας

αφ’ ετέρου αλλά και των κοινωνι-

κών προβλημάτων που θα προκύ-

ψουν με ένταση αν και ο αναμε-

νόμενος νέος αναθεωρημένος

περιφερειακός σχεδιασμός δεν

θεραπεύσει τις παθογένειες του

παλιού. 

Βουλευτής  Αττικής κ. Καντερές

Νικόλαος: Πρέπει να πάνε εκτός

Αττικής και για οικονομικούς λό-

γους. Οι κυβερνητικοί βουλευτές

είναι κοντά με το λαό και στο θέ-

μα αυτό.

Ο Δήμαρχος Κερατέας, Σταύρος

Ιατρού δήλωσε ότι: «Δεν τελειώ-
σαμε με το πρόβλημα. Αν και εί-
μαστε σε καλό δρόμο δεν θα ησυ-
χάσουμε ποτέ αν δεν ανακληθεί ο
νόμος». 

Στοιχεία για την ημερίδα μας απέστειλε

ο πρόεδρος  Γώγος Ευάγγελος και ο

Γραμματέας Στρατής Χατζημανωλάκης

της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών και Εκ-

πολιτιστικών Συλλογών Κερατέας.

ΗΜΕΡΙΔΑ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ στην ΚΕΡΑΤΕΑ

Καλούνται οι κάτοικοι της Κερα-
τέας και του Γραμματικού να
επωμιστούν αυτό το διαχρονικό
πρόβλημα. Αυτό είναι άδικο.
Πρέπει να αλλάξει ο περιφερει-
ακός σχεδιασμός, δεν είναι

«Δόγμα» για να μην αλλάξει.

Γεώργιος Βλάχος

Υφυπουργός Ανάπτυξης  

Άστοχος, επιπόλαιος και επικίν-
δυνος τούτος ο σχεδιασμός.
Παραμένουμε στην ίδια θέση.

Αθανάσιος Μπούρας 

βουλευτής

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών Συλλογών Κερατέ-

ας με φορέα διοργάνωσης τη Συνομοσπονδία Φορέων & Ομοσπονδιών  Ανατολικής Αττικής, για

την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2008, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κερατέας με

κύριο θέμα τη “Διαχείριση των απορριμάτων”.

Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Νομαρχίας  και του Δήμου Κερατέας.

Φορέας διοργάνωσης: Συνομοσπονδία Φορέων & Ομοσπονδιών  Ανατολικής Αττικής.

Κύριοι ομιλητές ήταν οι επιστήμονες Δημήτριος Νιάρχος (Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙ-

ΤΟΣ») και ο Αλέξανδρος Οικονομόπουλος (Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης).

Παράλληλα μίλησαν πολλοί εκπρόσωποι φορέων, βουλευτές, ο νομάρχης, ο δήμαρχος Κερατέας

και πολλοί άλλοι.

Παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν την ημερίδα ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ο Υφ.

ανάπτυξης Γ. Βλάχος, οι βουλευτές Απ. Σταύρου, Θ. Μπούρας, Ν. Καντερές & Μ. Βορίδης.

Σύμφωνα με απόφαση του Δη-

μάρχου Κρωπίας Θεόδωρου Β.

Αθανασόπουλου τις θέσεις

για τις αντιδημαρχίες κατα-

λαμβάνουν: 

Σεραφείμ Κόλλιας, παραμένει

αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-

ρεσιών, μια και λόγω του

επαγγέλματός του - διπλωμα-

τούχος Τοπογράφος-Μηχανι-

κός - είναι στο κατάλληλο πό-

στο.

Γεωργία Γιαννίτσα, αντιδήμαρ-

χος Διοίκησης και Οικονομικών,

είναι νέα σχετικά σύμβουλος

αφού εξελέγη για πρώτη φορά

στην παρούσα δημοτική 4ετία. 

Είναι απόφοιτος σχολής Οργά-

νωσης και Διοίκησης Επιχειρή-

σεων και μόνιμη κάτοικος Αγίας

Μαρίνας.  

Παναγιώτης Τσούκας, αντιδή-

μαρχος Περιβάλλοντος και Κα-

θαριότητας, επίσης ορίζεται για

πρώτη φορά, και έχει εκλεγεί

την τελευταία 4ετία. Είναι κτη-

νοτρόφος συνεχίζοντας την πα-

λαιά παράδοση της οικογένειάς

του και της ευρύτερης περιο-

χής. 

Ελένη Ταξίδη, Αντιδήμαρχος

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πρόνοι-

ας και Παιδείας. 

Είναι ελεύθερη επαγγελματίας,

με σπουδές στον τομέα Οικονο-

μίας και Διοίκησης, ποντιακής

καταγωγής.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
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Πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Μαρκο-

πούλου επανεξελέγη η

Μαρία Μαντάλα η οποία

χαίρει της εμπιστοσύνης

του Δημάρχου Φώτη Μα-

γουλά.

Αλλωστε λόγω τους

επαγγέλματός της - δι-

κηγόρος - είναι η πλέον

κατάλληλη και το έχει

αποδείξει στη διαδικα-

σία.

Αντιπρόεδρος ο δημοτι-

κός σύμβουλος  Σπύρος

Γέγος και Γραμματέας η

δημοτική σύμβουλος η

Κωνσταντίνα Κιμπεζή.

Δημαρχιακή Επιτροπή: 

Τακτικά Μέλη

Κώστας Δαρεμάς (Αντι-

δήμαρχος)

Νίκος Αλλαγιάννης, Σπύ-

ρος Γιαννάκης, Σέβη Χρι-

στοφορίδου-Ανδρέου,

Νίκος Σουρμπάτης  Πα-

ναγιώτης Σουλιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη: 

Ευάγγελος Δημητρίου,

Σπύρος Κλεφτογεώρ-

γος, Κων/νος Κωτσοβα-

σίλης, Σωτήρης Μεθενί-

της, Σταμάτης Μάρας.

Και στο Μαρκόπουλο
Πρόεδρος στα Καλύβια πα-

ραμένει η Μαρία Κόλλια, η

οποία σημειωτέον έχει

σπάσει ρεκόρ, αφού προε-

δρεύει δεκατρία χρόνια.

Αυτό είναι μία επιβράβευ-

ση.

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη

Μιχάλη

Γραμματέας: Δημήτριος Δι-

βάνης

Δημαρχιακή Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη

Αλέξ. Αθανασόπουλος,

Δημήτριος Αγγελής, Ευάγ-

γελος Ζεκάκος, Χαράλα-

μπος Πλιάκος, Σταύρος Πε-

τρόπουλος, Γεώργιος Μη-

τρογιάννης

Αναπληρωματικά Μέλη

Γεράσιμος Κολαξής, Μιχά-

λης Αδάμης, Γεώργιος Σο-

φρώνης, Αναστάσιος Σιδέ-

ρης, Γεώργιος Σιδέρης 

Η Πρόεδρος Μαρία Κόλλια

ευχαρίστησε το Δημοτικό

Συμβούλιο, τόσο τη συμπο-

λίτευση όσο και την αντιπο-

λίτευση, για την εκτίμηση

που έδειξαν στο πρόσωπό

της και την τιμή να την

εκλέξουν για ακόμα μια φο-

ρά στη θέση της Προέδρου

και υποσχέθηκε να απευθύ-

νεται στους συμβούλους

από τη θέση αυτή μόνο με

δημοκρατικές διαδικασίες

και να τους αντιμετωπίζει

με τον ίδιο τρόπο είτε είναι

στη συμπολίτευση είτε

στην αντιπολίτευση. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε

ο Δήμαρχος  Πέτρος Φιλίπ-

που, ο οποίος συνεχάρη το

Προεδρείο και τα μέλη της

Δ.Ε. για την εκλογή τους

και ευχήθηκε καλή συνερ-

γασία προς όφελος του Δή-

μου. 

Στα Καλύβια

Συνέχεια από τις σελίδες 8,9

Στη Βούλα

Τα πράγματα κύλησαν ομαλά, μέχρι μονότονα και

ευτυχώς γιορτινά! Μετά τις αναγκαίες ευχές για τον

νέο χρόνο, ο επί μία δεκαετία πρόεδρος Ανδρέας

Κάσδαγλης, ως πλειοψηφήσας σύμβουλος του επι-

τυχόντος συνδυασμού «μπήκε» στην Ημερήσια Διά-

ταξη για την εκλογή Προεδρείου και Δημαρχιακής

Επιτροπής της δεύτερης διετίας της Δημοτικής πε-

ριόδου 2009-2010.

Πρόεδρος επανεξελέγη ο Ανδρέας Κάσδαγλης με

την ψήφο όλων των παρόντων, πλην του Πέτρου Θα-

νόπουλου – αρχηγού της ελάσσονος μειοψηφίας –

που ψήφισε «λευκό», σε όλες τις δημαιρεσίες.

Αντιπρόεδρος επανεξελέγη από τη μειοψηφία,

όπως ορίζει ο κώδικας, η επικεφαλής του συνδυα-

σμού «Οραμα» Ηλέκτρα Τσιριγώτη, με την ψήφο

όλων, πλην της «λευκής» του Π. Θανόπουλου.

Γραμματέας, από την πλειοψηφία, στη θέση που μέ-

χρι πρότινος κατείχε η Μαριάννα Μαυραγάνη, ο

Γιώργος Χατζηϊωάννου.

Δημαρχιακή Επιτροπή

Προεδρεύει ex officio ο Δήμαρχος

Τακτικά μέλη: 

Δημ. Βαμβασάκης, Αρης Δημακόπουλος, Ευθ.

Ρουσσάκης, Γ. Σταμπέλος (πλειοψηφίας) και Ωσανά

Καραγιάν, Ι. Κουρεμέτης (μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά μέλη: 

Δ. Δαβάκης, Γρ. Κωνσταντέλλος, Ν. Ψαλλίδας (πλει-

οψηφίας) και Τζούλια Γερακιού, Ευστράτιος Καλ-

τσής (μειοψηφίας).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης έκανε την

παρακάτω δήλωση:

«Ευχαριστώ θερμά το Δήμαρχο Βούλας, Γεώργιο Μάντε-
ση, που για έκτη συνεχή φορά, μου έδειξε την εμπιστοσύ-
νη του και με πρότεινε για τη θέση του Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου Δημοτι-
κούς συμβούλους, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας
που με τίμησαν επανειλημμένα με την ψήφο τους.Υπό-

σχομαι να συνεχίσω να είμαι συνεπής στις αρχές και στα

καθήκοντά μου, ώστε και πάλι να φανώ αντάξιος της εμπι-

στοσύνης τους».

Δημαιρεσίες σε Δήμους για την ανάδειξη προεδρείων & Δ.Ε.

Νέος Πρόεδρος στο Κορωπί

Η συνεδρίαση στο Κορωπί ξεκίνησε με προεδρεύο-

ντα τον πρώτο σε ψήφους και Αντιδήμαρχο και με

νέα εντολή Σεραφείμ Κόλλια.

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ εξε-

λέγη ο  Αντώνης Ντούνης,

Πολιτικός Μηχανικός του

Ε.Μ.Π. και μέλος του ΤΕΕ. Ο

Α. Ντούνης  υπηρέτησε το

Δήμο Κρωπίας από το 2003

ως μέλος του Δ.Σ της ΔΕΑ-

ΚΕ. Το 2007 ορίστηκε πρόε-

δρός της και στη Δημοτική

Επιτροπή Παιδείας. 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος  Τάσος Χρήστου συμπλή-

ρωσε  4 χρόνια στη θέση του

προέδρου. Φεύγοντας από την

προεδρεία αφήνει τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις γιατί διαχειρί-

στηκε την κάθε περίπτωση με

σύνεση και δημοκρατικές διαδι-

κασίες.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος συνεχάρη τον Τάσο Χρήστου για την πο-

λύχρονη θητεία του στο Δ.Σ. και τις προσπάθειες

που κατέβαλε για την ορθή και ομαλή δημοκρατική

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ευχήθηκε

στο νέο Πρόεδρο καλή δύναμη.

Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο Ανδρέας Κ. Ντούνης. 

Γραμματέας η Ελένη Τσεβά στη θέση της Σοφίας

Γρίβα-Χατζή.  

Δημαρχιακή Επιτροπή:

Στο Κορωπί τη θέση του Προέδρου δεν κράτησε

όπως είχε το δικαίωμα ο Δήμαρχος, αλλά την ορίζει.

Ετσι Πρόεδρος της Δ.Ε. είναι η Γεωργία Γιαννίτσα,

αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών

Μέλη: Μαρία Γκίκα, Τάσος Χρήστου, Ελένη Ταξίδη,

Κώστας Παπαμιχάλης (πλειοψηφίας), Μανώλης Γρι-

νιεζάκης, Αντώνης Κορωνιάς (μειοψηφίας).

Για να γνωρίζουν οι Δημότες

Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ τους
Να μη βαριούνται ή φοβούνται 

να τα ασκήσουν

Κάποιες θετικές και καινοτόμες διατάξεις του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων, οι τοπικοί Αρχοντες τις αγνοούν

ή «ξεχνούν» να τις προβάλουν και να τις εφαρμόσουν.

Εμείς, κατά καιρούς, θα σας τα θυμίζουμε κι από κει και

πέρα θα ‘μαστε εμείς, ως λαός, υπεύθυνοι αν θ’αφήνου-

με κάποιους να ενεργούν και να φαίνονται ως «μονάρ-

χες» ή θα υποχρεωθούν ν’ αντιληφθούν και να συνηθί-

σουν την ιδέα της διεύρυνσης της δημοκρατίας, της συ-

νεχούς και δυναμικής δημοκρατίας, της Δημοκρατίας!

Οι κάτοικοι και οι ενώσεις προσώπων

μπορούν να φέρουν θέμα στα Συμβούλια!

Οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι ενώσεις προσώπων,

δηλαδή όχι σώνει και καλά οι Σύλλογοι, αλλά οι

παριστασιακές ενώσεις προσώπων, χωρίς τυπικό

υπόβαθρο, όπως οι λεγόμενες «κινήσεις πολιτών»

κλπ. μπορούν να κάνουν έγγραφες αναφορές –

προτάσεις και ερωτήσεις για ζητήματα γενικότε-

ρου τοπικού ενδιαφέροντος και με 25 τουλάχιστον

υπογραφές να φέρνουν θέμα υποχρεωτικά στο οι-

κείο Δημοτικό Συμβούλιο.  
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"Μόνο ασφαλή τρόφιμα και ζωο-
τροφές κυκλοφορούν στην Ε.Ε."
δήλωσε η Επίτροπος  Βασιλείου
σε ερώτηση που υπέβαλλε ο ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ  Γιάννης
Γκλαβάκης σχετικά με τον νέο κα-
νονισμό για την γενική και διατρο-
φική επισήμανση των τροφίμων.
Όπως δήλωσε ο Έλληνας ευρω-

βουλευτής κύριος στόχος είναι η
βελτίωση των υφιστάμενων διατά-
ξεων και η δημιουργία ενός ενιαί-
ου κανονισμού που θα δίνει σα-
φείς πληροφορίες στους κατανα-
λωτές και θα εφαρμόζεται σε όλα
τα τρόφιμα. Επιπλέον ο κανονι-
σμός αυτός θα αποτελέσει εργα-
λείο για την ανάδειξη των ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών των αγροτι-
κών προϊόντων διατροφής όπως
είναι τα ελληνικά προϊόντα.
Οι κυριότερες αλλαγές όσον αφο-
ρά τα θέματα γενικής επισήμαν-
σης είναι οι ακόλουθες:
• θεσπίζονται σαφέστερες διατά-
ξεις για την αναγραφή ή όχι της

χώρας καταγωγής ή του τόπου
προέλευσης ενός τροφίμου
• καθιερώνεται ελάχιστο μέγεθος
εκτύπωσης της γραμματοσειράς
για τις υποχρεωτικές πληροφο-
ρίες, ώστε να είναι ευανάγνωστες
• παρέχονται πληροφορίες σχετι-
κά με τα αλλεργιογόνα συστατικά
για τα μη προσυσκευασμένα προϊ-
όντα
• διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις
σύμφωνα με τις οποίες με τα κρά-
τη μέλη μπορούν να θεσπίζουν
πρόσθετους εθνικούς κανόνες
σχετικά με την επισήμανση της
καταγωγής.
• διευκρινίζονται οι αρμοδιοτήτες
των υπευθύνων επιχειρήσεων
τροφίμων σχετικά με την επισή-
μανση των τροφίμων.
Η νέα πρόταση περιλαμβάνει επί-
σης και ορισμένες διατάξεις σχε-
τικά με την διατροφική σήμανση
όπου προβλέπεται:
• υποχρεωτική δήλωση για την
ενέργεια, τα λιπαρά, τα κορεσμέ-
να, τους υδατάνθρακες -με ειδική
αναφορά στα σάκχαρα- και το
αλάτι, τα οποία εκφράζονται ως
ποσότητες ανά 100g ή ανά 100ml
ή ανά μερίδα στο εμπρόσθιο μέ-

ρος της συσκευασίας,
• εθελοντική δήλωση για τις θρε-
πτικές ουσίες από έναν καθορι-
σμένο κατάλογο.

Η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

και Προστασίας Δασών και Φυσι-

κού Περιβάλλοντος, προσκάλεσε

σε δημόσια διαβούλευση όλους

τους εμπλεκόμενους επιστημονι-

κούς και συνδικαλιστικούς φορείς

σχετικά με την προκήρυξη μελέ-

της κατάρτισης Δασικών Χαρτών

σε επιλεγμένες περιοχές των νο-

μών Αττικής και Χαλκιδικής. 

Η διαβούλευση ξεκινάει την Παρα-

σκευή 9 Ιανουαρίου 2009 με την

Κτηματολόγιο Α.Ε. και θα ολοκλη-

ρωθεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρί-

ου 2009 όπου έχουν κληθεί να

συμμετάσχουν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η

Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων, ο

Πανελλαδικός Σύνδεσμος Μελε-

τητών Γεωτεχνικών, η Πανελλήνια

Ένωση Δασολόγων Ελευθέρων

Επαγγελματιών, η ΠΑΣΕΓΕΣ και

κάθε ενδιαφερόμενος.

Η διαδικασία αυτή κρίνεται απα-

ραίτητη προκειμένου να ολοκλη-

ρωθούν οι προκαταρκτικές εργα-

σίες ανάθεσης του έργου και να

προχωρήσει η προκήρυξη μελέτης

κατάρτισης των Δασικών Χαρτών

για τις προαναφερθείσες περιο-

χές. Το έργο χρηματοδοτείται με

6.000.000€ από τον Ειδικό Φορέα

Δασών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 16/10/08

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 13977

& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Τμήμα Χωροταξίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη Εφαρ-

μογής της Π.Μ. «Παραλίας» (Αγίου Δημητρίου) του Δήμου Κρωπίας κα-

τά τη δεύτερη ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα την παρ. 5, όπως συμπλη-

ρώθηκαν με τον Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/03.10.94).

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουρ-

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων, της περιοχής παραλίας Αγ. Δημητρί-

ου, περιφέρειας Δήμου Κρωπίας, που εκτείνεται μεταξύ των οδών Απει-

ράνθου και Αγ. Δημητρίου και Στ. Δήμα, να προσέλθουν στο Δημοτικό

Κατάστημα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τμήμα Χωροταξίας,

Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής «Παραλίας»

Αγίου Δημητρίου περιφέρειας Δήμου Κρωπίας που ολοκληρώθηκε και

αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, στη Δ/νση Πολεο-

δομίας, στην Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Κρωπίας.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη 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 ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των πα-

ραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1.  Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του συμβολαίου ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και

τα συνοδεύοντα σε 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 το Ν.2242/94 η δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ.5 του

άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 13.00

Ο προϊστάμενος Χωροταξίας Ο Δ/ντης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ

Ιωάννης Καραΐσκος Δημήτριος Παπακυριακόπουλος

Αλλάζουν οι κανόνες 

επισήμανσης των τροφίμων

Κατάρτιση Δασικών Χαρτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 29/11/08

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ. 13587

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών 

και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Λεωφ. Μαραθώνος 100 – Τηλ. 213 2005208 – 22990 22996

Πληροφορίες Πιτταρά Μ. Λάγιος Γ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή επέκτασης Β’ κατοι-

κίας Αγ. Μαρίνας (Μακιλιάρι) του Δήμου Κρωπίας.

Εχοντας υπόψη:

Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώ-

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

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

ΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/2280/34/97.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων ΖΟΕ Μεσογείων (Πε-

ριοχή με στοιχείο Η) ζώνη υποδοχής Β’ κατοικίας, Αγίας Μαρίνας (Μακι-

λιάρι) του Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες με σκοπό:

Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρα-

τηρήσεις επί των αναρτημένων κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πι-

νάκων όσον αφορά στο ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην

διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρό-

σκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη 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 της ημερομηνίας 10 Μαρτίου 1982 και τα συ-

νοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, με εκποιήσεως βαρών και διεκδικήσεων

της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών ιδιοκτητών καθώς και αυτών της 10

Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το 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 η υπηρεσία θα δέχεται κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή

9.00 – 14.00.

Ο Διευθυντής

Δ. Παπακυριακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την υπ’ αριθμόν 4785/1-10-

2008 αίτηση της JKG LIVING

S.A. κατατέθηκε στη Διεύθυνση

Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυ-

τοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής,

προκειμένου να χορηγηθεί άδεια

έγκρισης Κτιριακής και μηχανο-

λογικής στη θέση Ντοροβάτεζα

– στο Δήμο Μαρκοπούλου Νο-

μού Αττικής, μονάδα κατασκευ-

ής ξύλινων επίπλων με τα κάτω-

θι στοιχεία:

Α) μηχανολογικού εξοπλισμού

παραγωγικών μηχανημάτων κι-

νητήριας ισχύος 38,50kw και

θερμικής ισχύος …kw, β) μηχα-

νημάτων προστασίας περιβάλ-

λοντος κινητήριας ισχύος

5,00kw και θερμικής ισχύος …kw

γ) μηχανημάτων που δεν σχετί-

ζονται άμεσα με την παραγωγι-

κή διαδικασία (πυρόσβεσης, εξυ-

πηρέτησης κτιρίων κλπ) κινητή-

ριας ισχύος …kw και θερμικής

ισχύος …kw, δ) συνολικής αξίας

5.4000,00€ ε) βαθμού όχλησης

Χ.Ο.

Ο Διευθυντής

Β. Αχιλλαδέλης
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Υποβαθμισμένη  η ποιότητα

του πόσιμου νερού 

στην Ανατολική Αττική

επισημαίνει με ερώτησή του 

ο βουλευτής Αθ. Λεβέντης

Οπως σημειώνει στο δελτίο τύπου, ο βουλευτής τονίζει ότι

επανειλημμένες έρευνες που έχουν έρθει  στο φως της

δημοσιότητας (ΜΜΕ) σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου

νερού σε περιοχές της Ανατολι-

κής Αττικής, έχει δημιουργήσει

ανησυχία και αναστάτωση στους

κατοίκους, όσον αφορά την

υγεία τους. 

Τα πορίσματα  πρόσφατης έρευ-

νας έδειξαν ότι ποσότητες εξα-

σθενούς χρωμίου ρέουν από τις

βρύσες, όταν το όριο είναι μηδέν

και αυξημένες συγκεντρώσεις

υπολειμματικού χλωρίου της τά-

ξης του 0,25 mg/l, όταν το όριο είναι 0,08 mg/l.

Επειδή η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού

επηρεάζει αρνητικά  άμεσα τη Δημόσια υγεία, 

Και ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

• Είναι στις προθέσεις σας, να προβείτε σε έλεγχο του πό-

σιμου νερού στην Ανατολική Αττική, που να συμπεριλαμ-

βάνει εκτός  των άλλων  και μετρήσεις για εξασθενές χρώ-

μιο και υπολειμματικό χλώριο;

Μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο

βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

(Αρ. Πρωτ.9287/4.11.08) για τη δη-

μιουργία Γενικού Νοσοκομείου στην

Ανατ. Αττική, ο Υφυπουργός Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Γ.

Παπαγεωργίου, απαντά ότι το θέμα

εμπίπτει στην αρμοδιότητα της

Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ., η οποία βρίσκεται

στο στάδιο της διαδικασίας υπογρα-

φής της Σύμβασης για την εκπόνη-

ση της μελέτης σκοπιμότητας. 

Η μελέτη αυτή αναμένεται να ολο-

κληρωθεί εντός 2 μηνών μετά την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

του έργου εξαρτάται από τις διαδι-

κασίες που απαιτούνται για την

έγκριση της Διυπουργικής Επιτρο-

πής για την υπαγωγή του έργου

στις διατάξεις του Ν. 3389/2005

(περί Συμπράξεων Δημοσίου και

Ιδιωτικού Τομέα). 

Από την  απάντηση, επισημαίνει ο

βουλευτής προκύπτει ότι “για μια
ακόμα φορά γινόμαστε μάρτυρες
της απίστευτης γραφειοκρατίας”.
Θυμίζει δε ότι προεκλογικά (το

2007) ο Υπουργός Υγείας  Δ. Αβρα-

μόπουλος, είχε αναγγείλει το έργο!

“Είναι εμφανέστατο και από την
απάντηση που λάβαμε ότι η όλη
διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου
θα πάρει κάποια χρόνια με τους
ρυθμούς που κινείται αυτή η κυβέρ-
νηση. 
Καμία απάντηση δεν δίνεται επί της
ουσίας για την κατάθεση σαφούς

χρονοδιαγράμματος έναρξης και
ολοκλήρωσης του έργου, αφού
ακόμα μιλάμε για μελέτη σκοπιμό-
τητας!!” δηλώνει ο Βασίλης Οικονό-

μου.

Το “Γενικό Νοσοκομείο στην Ανατ. Αττική”

βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία 

εκπόνησης μελέτης  σκοπιμότητας! 

απαντάει ο αρμόδιος Υπουργός στον

Βασίλη Οικονόμου
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 11, ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1

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  ΓΕΩΡΓΙΟY ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου και της Μα-

ρίας, το γένος  Μαγγίνα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι

Αττικής και  κατοικεί στο Κορωπί και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩ-

ΑΝΝΙΔΟΥ του  Νικολάου και της Ευαγγελίας, το γένος

Μπουκάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στην Κερατέα,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στο

Κορωπί.

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  8/12  6 μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΚΥΡΙΑΚΗ  11/1  11 π.μ.

Την εκλογή του προεδρείου (που δεν νομίζουμε ότι θα

αλλάξει, τουλάχιστον όσον αφορά τον πρόεδρο) και την

Δημαρχιακή Επιτροπή θα εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο

Βουλιαγμένης αύριο Κυριακή 11/1 στις 11 το πρωί. 

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Ια-

νουαρίου στις 6 το απόγευμα με 13 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη.
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. . . γ ια την υγειά μας

Ιατρική, φιλοσοφία, και ηθική
Πάγκοινη είναι η διαπίστωση ότι, σε όλους τους καιρούς η φι-

λοσοφία κράτησε την επιρροή της στην τρέχουσα ιατρική

(έρευνα, εφαρμογή, επάγγελμα).

Ο Ιπποκράτης, θαυμάζοντας την προσωπικότητα του ιατρού

που φιλοσοφεί πάνω στην αποστολή και το έργο του, έφτασε

στον υπερβολικό χαρακτηρισμό: «Ιητρός φιλόσοφος, ισόθεος».

Αληθεύει ότι,για τον πάσχοντα ο γιατρός είναι ένας «μικρός θε-

ός», είναι «μετά το θεό ο πιο υπολογιζόμενος συνάνθρωπος». 

Ιατρική και φιλοσοφία, ανέκαθεν  υπηρέτησαν τον άνθρωπο συ-

ντροφευμένες, θεωρώντας την ανθρώπινη ύπαρξη ως οντότητα

σωματοψυχική και πνευματική.

Μια επιστήμη 25 αιώνων, όπως η ιατρική, ελεύθερη και στη σκέ-

ψη και στην πράξη, φιλάνθρωπη και κοινωνική, απαιτεί επιστή-

μονες φιλοσοφικού βάθους και ηθικού ύψους.

Στην εποχή μάλιστα, μιας επαναστατικής-εκρηκτικής ιατροβιο-

λογίας, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, ισχύει ότι «αν ο

γιατρός δεν είναι φιλοσοφημένος, δεν μπορεί να προσφέρει,

όσο αποδοτικά περιμένει η κοινωνία, την ανθρώπινη υπηρεσία

που του έχει εμπιστευθεί ο Θεός» (Ν. Λούρος).  

Όντως στις μέρες μας, που η ιατρική έχει «κρίση της ταυτότη-

τάς της» και οι γιατροί δέχονται «προσβλητικούς σχολια-

σμούς», προβάλλει αναγκαία η προτροπή του Ιπποκράτους

«Μετάγειν την ιητρικήν εις την σοφίην εις την ιητρικήν. Ιστο-

ρίην σοφίην γαρ δοκέω ιητρικής αδελφήν  και ξοίνικον».  

Και ο «πρώτος» μετά τον ένα, στην ιατρική, ο Γαληνός, συμ-

βουλεύει το γιατρό να μη σταματάει στη νοοτροπία της μονό-

πλευρης μορφώσεως, αλλά να προχωράει με διάθεση φιλοσο-

φικού στοχασμού, και τούτο «ίνα μεν εξεύρη φύσιν σώματος

και νοσημάτων διαφοράς και ιασμάτων ενδείξεις... ίνα φιλοπό-

νως τη τούτων ασκήσει παραμένη …πάντα ήδη της φιλοσοφίας

έχει τα μέρη. Το τε λογικόν και το φυσικόν και το ηθικόν».

Και συμπληρώνει «Όστις αν αληθής ιατρός η πάντως ούτος

εστί και φιλόσοφος»

Και ως φιλόσοφος  αξιολογείται, γενικά, το άτομο που είναι

θεωρητικόν πνεύμα και ηθική προσωπικότης.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι απαραίτητη και υπο-

χρεωτική η ειδική προπτυχιακή εκπαίδευση των γιατρών για

την προετοιμασία τους, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από νωρίς

να συγκροτούν την προσωπικότητα του ιατροφιλοσόφου.

Σ’αυτό θα βοηθήσει πολύ η εισαγωγή στις ιατρικές σχολές

μας, μαθημάτων φιλοσοφίας, ιστορίας, λογοτεχνίας, τεχνών

γενικότερα (Θ. Μουντοκάλης) 

Όσο η ιατροβιολογία θα εξελίσσεται στο γνωστικό της αντι-

κείμενο, τόσο περισσότερο θα είναι υποχρεωμένη στη φιλο-

σοφική και ηθικοδεοντολογική θεώρηση των εξελίξεών της. 

Θα προχωράει στην έρευνα του κόσμου των γονιδίων του αν-

θρώπου, αλλά θα εμβαθύνει και στον ψυχοπνευματικό του κό-

σμο. 

Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι μόνο τα γονίδιά της, είναι κά-

τι περισσότερο (Umberto Eco). Υποχρεούται, λοιπόν, ο για-

τρός να στοχάζεται μεταξύ αυτής της έμψυχης οντότητας

και της άψυχης τεχνολογίας. Ο αληθινός γιατρός δεν είναι

επιστήμονας «επισκευής σώματος», ο γιατρός είναι «Τεχνί-

της θεραπείας ανθρώπινου πλάσματος».  

Οι αρχαίοι  Έλληνες φιλόσοφοι και γιατροί αναγνώριζαν τη

σημασία του πνεύματος πάνω στο σώμα και θεωρούσαν

σφάλμα το διαχωρισμό της ψυχής από το σώμα κατά τη διάρ-

κεια της θεραπείας.

Από την εποχή του ιπποκρατικού «ανθρώπινου όλου», κι

ύστερα από πολλά «περάσματα» της ιατρικής σκέψεως, βρι-

σκόμαστε στην  “ολική” (holistic) ιατρική (ψυχοσωματική ια-

τρική, ιατρική του προσώπου).

Η «ιατρική του προσώπου» του Ελβετού παθολόγου  Paul

Tournier,  έχει τις ρίζες στις ιπποκρατικές αντιλήψεις και

απλώνει τα κλαδιά στη χριστιανική ανθρωπολογία. Στην ια-

τρική του προσώπου, στο ιατρικό έργο, η ουσία δεν έγκειται

κυρίως σ’εκείνο που ο γιατρός είναι, δηλαδή στην «περιουσία

της υπάρξεώς του».  

Κανείς  δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρεμποδίσει την

έρευνα στην ιατροβιολογία, όσο και αν τα σημερινά εκπλη-

κτικά επιτεύγματα είναι προκλητικά και… απειλητικά, ίσως,

για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο. Οι αναπτυσσόμενες

φιλοσοφικές και κοινωνικές αντιστάσεις και οι επιστημονικές

αντιρρήσεις δεν αφορούν την έρευνα αυτή καθ’εαυτή, αλλά

τη  χρηστική της.  

Κατά το διάσημο Γάλλο γενετιστή  J.Lejeune  «αν λείψουν η

περίσκεψη και ο προβληματισμός των αρμόδιων επιστημών,

για κάποιον “έλεγχο” στην έρευνα “όλα θα τρέμουν μπροστά

σε μια διεστραμμένη βιολογία”»! Σύγχρονοι φιλόσοφοι και

κοινωνιολόγοι κάνουν λόγο για την «ιατρική που γίνεται σύμ-

μαχος του μη φυσικού».                   

Όταν επιστάμεθα, αναζητούμε την αλήθεια κι όταν φιλοσο-

φούμε αυτήν την αλήθεια ψάχνουμε. Αλλά «η έρευνα της

αλήθειας συνδέεται με την αρετή και την ηθική», κατά τους

Πυθαγόρειους. Συνεπώς, αδιαφορία της ιατρικής, για τη φι-

λοσοφία και την ηθική ισοδυναμεί με άρνηση της οικουμενι-

κότητας των αξιών.

Θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς για την πρακτική πλευρά,

ότι εφ’όσον έρευνα και πρακτική εφαρμογή στον άνθρωπο,

«πρέπει να κινούνται στα πλαίσια που αρμόζουν στις καθιε-

ρωμένες και αναλλοίωτες αξίες της ζωής και να είναι θεμε-

λιωμένες στην εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου» (Edito-

rial Lancet 10.7.82) τότε στις  σύγχρονες δυτικές κοινωνίες

ένας διάλογος της βιοϊατρικής με τη χριστιανική ηθική θα

βοηθήσει θετικά, για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων, δι-

λημμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν από τα  ιατρο-

βιολογικά  δεδομένα.     

Η χριστιανική ηθική σεβόμενη, απολύτως, την ανθρώπινη ζωή

και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, υποδεικνύει στην ιατρική ότι δεν

πρέπει να απευθύνεται, μόνο στο λογικό του ανθρώπου, αλ-

λά να εκτιμά εξίσου όλες τις λειτουργίες του.

Επιστήμονας  ιατροβιολόγος με υπερβολικά καλλιεργημένο

λογικό, αλλά με υπανάπτυκτο φιλοσοφικό στοχασμό και απα-

ράδεκτο, έως ανύπαρκτο, ήθος,  κινδυνεύει να  οδηγηθεί

στην «απάνθρωπη ιατρική» τύπου Νταχάου και Σοβιέζ.  

Το συμπέρασμα: «ουκ είη δυνατός ιατρικήν ειδέναι, όστις μη

οίδεν, ότι εσίν άνθρωπος» αυτός ο οποίος παραμένει, πάντα,

το επίκεντρον της ιατρικής.

ΜΙΧΑΛΗΣ Θ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ

Από «τους ρυθμούς της καρδιάς»

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί 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

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932488119

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

Ελεγχος μαστού 

στα Σπάτα
Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Σπάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εται-

ρία Μαστολογίας, στην οποία πρόεδρος είναι η Δόκτωρ

Λυδία Ιωαννίδου–Μουζάκα, διοργανώνει ενημερωτική

εκστρατεία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

την Τρίτη 20 Ιανουαρίου από τις 3:00 μ.μ έως τις 9:00

μ.μ., μπροστά στο Δημοτικό Στάδιο με διώροφο λονδρέ-

ζικο λεωφορείο στα πλαίσια του προγράμματος «Εθνική

Αντικαρκινική Εκστρατεία» του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ακόμη, στον  άνω όροφο του λεωφορείου θα υπάρχει ευ-

χέρεια για δωρεάν εξέταση μαστών από ιατρούς της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.                     

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.
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Με αφορμή την κρίση που προκάλεσε η Τουρκία προσφά-

τως σχετικά με τις θαλάσσιες έρευνες που διεξάγει η Κυ-

πριακή Δημοκρατία για κοιτάσματα πετρελαίου, επανήλθε

στην επικαιρότητα το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασ-

σίων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας (χωρικά ύδατα,

συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη), αλλά

και των μέσων επίλυσης του πολύπλοκου αυτού ζητήμα-

τος.

Από πλευράς στρατηγικής, η κρίση αυτή κατέδειξε την

ανάγκη ύπαρξης συμφωνιών οι οποίες να οριοθετούν ευ-

κρινώς επί χάρτου τις θαλάσσιες ζώνες, σύμφωνα με το

διεθνές δίκαιο, που είναι άμεσα συνυφασμένες με θέματα

κυριαρχίας, δικαιοδοσίας και οικονομικής εκμετάλλευσης

από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς το

σημείο υπομιμνήσκει τον έντονο διάλογο που ξέσπασε με-

τά την υποβολή του Σχεδίου Ανάν 5, σχετικά με το κατά

πόσο οι Βρετανικές Βάσεις θα μπορούσαν να αποκτήσουν

δικαιώματα που...να συνδέονται με τις τρεις θαλάσσιες

ζώνες της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960, οι Βρε-

τανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν είναι κράτος. Από την άλ-

λη, η Βρετανία επιμελώς δεν τις χαρακτηρίζει ως αποικία,

αφού δεν καταθέτει ετήσιες εκθέσεις στον ΟΗΕ (άρθρο 73

του Καταστατικού Χάρτη), όπως κάνει με άλλες περιοχές

(π.χ. Βερμούδες, Νησιά Πίτκαιρν κ.ά.) αλλά απολαμβάνουν

ενός ιδιότυπου καθεστώτος που δεν συναντάται άλλο πα-

ρόμοιο στο διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, σύμφωνα με το δε-

σμευτικό κείμενο που προσαρτάται στη Συνθήκη, η Βρετα-

νία αναλαμβάνει τη δέσμευση να χρησιμοποιεί τις βάσεις

μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς, χωρίς το δικαίωμα να τις

εκχωρήσει σε τρίτο κράτος πλην της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας.

Στο Παράρτημα Α (παράγραφος 3) της Συνθήκης Εγκαθί-

δρυσης, η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμευόταν να μη διεκδι-

κήσει ως μέρος των δικών της χωρικών υδάτων θαλάσσιες

περιοχές που εφάπτονται των Βάσεων σε πλάτος τριών

ναυτικών μιλίων, για λόγους ασφαλείας των Βάσεων. Οι

θαλάσσιες αυτές περιοχές μπορεί να μην ευρίσκονται

εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας,

δεν έχουν όμως το χαρακτήρα χωρικών υδάτων των Βά-

σεων. Με άλλα λόγια δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ούτε διά-

ταγμα των Βάσεων ούτε νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου

που να θεωρεί τις θαλάσσιες περιοχές αυτές ως χωρικά

ύδατα των Βάσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της Συνθήκης

για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και κατ' επέκταση

δεν μπορούν να διεκδικήσουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε

συνορεύουσα ζώνη και, ακόμη περισσότερο, ούτε Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη.

Με το Σχέδιο Ανάν 5, κατέστη αναγκαίο να επαναοριοθε-

τηθεί η θαλάσσια περιοχή των τριών ναυτικών μιλίων,

αφού η Βρετανία παρουσιάστηκε διατεθειμένη να επι-

στρέψει 45 από τα 99 τετραγωνικά μίλια των Βάσεων στα

δύο συνιστώντα κρατίδια, μέρος των οποίων εφάπτετο της

θάλασσας.

Έκτοτε, επί του θέματος αυτού διεμορφώθησαν δύο διαφο-

ρετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις προθέσεις των Βρετα-

νών. Ήταν δηλαδή μία απλή τεχνική διαδικασία προκειμένου

να προσαρμοστεί ο χάρτης στη βάση των νέων αναπροσαρ-

μογών μετά την επιστροφή εδάφους ή ήταν μία συγκεκαλυμ-

μένη προσπάθεια να διεκδικήσουν οι Βάσεις θαλάσσιες ζώ-

νες μέσω της διαδικασίας επαναοριοθέτησης;

Η πρώτη άποψη θεωρούσε ότι η επαναοριοθέτηση θα γι-

νόταν μόνο στην περιοχή των Βάσεων Δεκέλειας, αφού

ένα τμήμα της ακτογραμμής θα περνούσε μετά την επι-

στροφή εδάφους υπό τον έλεγχο του ελληνοκυπριακού

συνιστώντος κρατιδίου, με αποτέλεσμα να γίνεται διακε-

κομμένα ο βρετανικός έλεγχος επί της ακτογραμμής.

Έτσι, προκειμένου να διασφαλίσουν οι Βρετανοί ότι το ελ-

ληνοκυπριακό κρατίδιο δεν θα διεκδικούσε χωρικά ύδατα

σε αυτό το τμήμα που θα περνούσε υπό τον έλεγχό του,

επεδίωξαν μία τεχνική ρύθμιση ούτως ώστε να παρέμενε

σε ισχύ το σημερινό καθεστώς για να διασφαλίσουν την

απρόσκοπτη διακίνηση των πολεμικών τους σκαφών σε

αυτή τη ζώνη.

Η δεύτερη άποψη θεωρούσε ότι επειδή το Σχέδιο Ανάν 5

διαλαμβάνει ότι η επαναοριοθέτηση θα γινόταν μόνο από

έναν ειδικό που θα διόριζε η Βρετανική κυβέρνηση σε αντί-

θεση με το Σχέδιο Ανάν 4, όπου η επαναοριοθέτηση θα γι-

νόταν από κοινού με ειδικό που θα διοριζόταν από το νέο

κράτος, θα μπορούσαν μελλοντικά οι Βάσεις να ισχυρι-

στούν ότι είναι παράκτιο κράτος και κατ' επέκταση να διεκ-

δικήσουν θαλάσσιες ζώνες και δικαιώματα. Την άποψη αυ-

τή ενίσχυε το γεγονός ότι η ρύθμιση αυτή έγινε κατόπιν

απαίτησης της Βρετανίας, και όταν η ελληνική πλευρά

υπέβαλε αίτημα διασαφήνισης γι' αυτό το θέμα, ότι δηλα-

δή οι Βάσεις δεν θα μετετρέποντο σε παράκτιο κράτος

σύμφωνα με τη συνθήκη των θαλασσών, οι Βρετανοί το

απέρριψαν σιωπηρώς.

Συμπερασματικά, ανεξαρτήτως των προθέσεων της Βρε-

τανίας, η προτίμησή της για ασάφεια επί του θέματος αυ-

τού προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Γι' αυτό και η πρόσφα-

τη εμπειρία με την Τουρκία καθιστά περισσότερο από ανα-

γκαίο στην όποια λύση να γίνει ξεκάθαρο το θέμα των θα-

λασσίων ζωνών γιατί η ασάφεια αποτελεί προδιαγεγραμ-

μένη συνταγή για μελλοντικά προβλήματα.
Αναρτήθηκε στο infognomon.politics.blogspot.com

Θαλάσσιες ζώνες και

Βρετανικές Βάσεις
Χρήστος Ιακώβου

Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών

Ιδού το Ελληνικό Κράτος της μηδενικής

ανοχής στη διαφθορά Αφιερωμένο

εξαιρετικά στους κ.κ. Καραμανλή και

Παυλόπουλο.

Ελλάς το μεγαλείο σου φώναξαν, οι

τρεις εκδότες των τοπικών εφημερίδων

του Χολαργού: «30 ΜΕΡΕΣ», «ΑΝΕ-

ΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» και «ΦΩ-

ΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» όταν έλαβαν επι-

στολή από την Περιφέρεια Αττικής σύμ-

φωνα με την οποία η ένσταση που κα-

τέθεσαν για παράνομη πληρωμή κατα-

σκευής δεξαμενής στον Υμηττό απορ-

ρίφθηκε διότι δεν αποφάνθηκαν τα αρ-

μόδια όργανα εντός της αποκλειστικής

προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος.

Συγκεκριμένα στις 29/10/08 οι τρεις εκ-

δότες Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, Μά-

κης Βραχιολίδης και Πέτρος Καραμανέ-

ας υπέβαλαν ένσταση στην Περιφέρεια

Αττικής προκειμένου να απορριφθεί ως

μη νόμιμη, απόφαση του Δήμου Χολαρ-

γού για πληρωμή κατασκευής δεξαμε-

νής στην Α’ Ζώνη Υμηττού με την διαδι-

κασία του επείγοντος.

Οι τρεις εκδότες στην ένστασή τους

αναφέρουν πρώτον ότι η περίοδος των

πυρκαγιών και των καυσώνων ήταν

γνωστή από το προηγούμενο καλοκαί-

ρι, συνεπώς η διαδικασία του επείγο-

ντος τον Ιούλιο είναι παράνομη αφού

δεν προέκυψε τίποτα το ξαφνικό. Δεύ-

τερον η οικοδομή της δεξαμενής έγινε

στην Α’ Ζώνη Υμηττού όπου απαγορεύ-

εται ρητώς με Προεδρικό Διάταγμα

οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότη-

τα και τρίτον ο Δήμος του Χολαργού

δεν διέθετε καμία από τις απαραίτητες

άδειες που προβλέπονται από το νόμο

ακόμη και για τα δασικά έργα. Οι τρεις

εκδότες κατηγορούν ευθέως το Δήμο

Χολαργού για τερτίπι προκειμένου να

ανατεθεί απ’ ευθείας το έργο σε ημέτε-

ρο εργολάβο και να γλιτώσουν την

απαραίτητη έκπτωση.

Και ιδού οι ενέργειες και οι συμπεριφο-

ρές αυτών που έχουν βασική εντολή

(δέσμια αρμοδιότητα) να ελέγχουν την

νομιμότητα και τη διαφάνεια των πρά-

ξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από

τις 29 Οκτωβρίου δεν συνεδριάζουν μέ-

χρι τις 22 Δεκεμβρίου και τότε στέλ-

νουν επιστολή όπου αναφέρονται τα

εξής:

«Σχετικά με την ανωτέρω προσφυγή
σας (αριθ. Πρωτ. ΔΑΑ Περιφέρειας Ατ-
τικής 21406/30305/29-10-2008) κατά
της υπ’ αρ. 171/2008 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Χολαργού σας
γνωρίζουμε ότι δεν αποφανθήκαμε επ’
αυτής εντός της αποκλειστικής προθε-
σμίας του ενός μηνός, που προβλέπε-
ται από την παράγραφο 2 του άρθρου
150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/2006). Συνεπώς η προσφυγή
σας θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί

να ασκηθεί προσφυγή ενώπιων της Ει-

δικής Επιτροπής του άρθρου 152 του

Νόμου 3463/2006 από οποιονδήποτε

έχει έννομα συμφέρον εντός της προ-

βλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151

του νόμου 3463/2006)».

Με λίγα λόγια οι εντεταλμένοι ελε-

γκτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δη-

λώνουν ότι δεν είχαν χρόνο να ελέγ-

ξουν την υπόθεση και καλούν τους δη-

μοσιογράφους να προσφύγουν εκ νέου

σε άλλους αρμόδιους γι αυτά που κα-

ταγγέλλουν.

Και συνεχίζουν οι συνάδελφοι διερω-

τώμενοι για την έννοια της νομιμότη-

τας.

Σ.Σ. ΕΒΔΟΜΗΣ: Εκείνος που πρέπει να
σχολιαστεί δεν είναι ο Περιφερειάρχης
που δεν επελήφθη, δεν ενήργησε, αλλά
ο Κώδικας του Προκόπη Παυλόπουλου
που του δίνει το δικαίωμα να μην ενερ-
γήσει και η μη ενέργειά του να θεωρεί-
ται, να παράγει αναιτιολόγητα απορρι-
πτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, “δικάζει”
χωρίς να δικάζει και χωρίς να αιτιολο-
γεί την μη απόφασή του, που, μ’ όλα
ταύτα είναι απαλλακτική απόφαση για
τη διοίκηση (απόφαση του Δήμου).
Η σιωπηρή απόφαση λέει: “Γιατί έτσι
μου γουστάρει”.

Η “νομιμότητα” ευνοεί την αυθαιρεσία

Δεν προλάβαμε να το δούμε, απορρίπτεται!!!

Λάβαμε κοινή επιστολή τριών συναδέλφων του Χολαργού και τη

δημοσιεύουμε σχεδόν αυτούσια, λόγω του γενικότερου ενδιαφέ-

ροντος και της διατοπικής σημασίας της.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
Πρόγραμμα αγώνων Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 

Σαββατο, 10 Ιανουαρίου 2009 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ

1.ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Μ 1ος

2.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦ. 1ος

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009 (15.00)
1.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧ 1ος

2.ΓΛ. ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-Κ. ΑΣΤΗΡ Β. 1ος

3.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 1ος

4.Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1ος

5.ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 1ος

6.ΡΑΦΗΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦ.-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Φ. 1ος

1. Εκμάθηση SKI & SNOWBOARD για αρχά-

ριους, παιδιά και εφήβους.

2. Εκμάθηση των πιο πάνω αθλημάτων σε αρ-

χάριους ενήλικες.

3. Εκπαίδευση για βελτίωση της τεχνικής σε

προχωρημένους (νέους και ενήλικες).

4. Προπονήσεις για αθλητές και συμμετοχή

σε αγώνες.

5. Εξορμήσεις στα χιονοδρομικά κέντρα για

αναψυχή.

Επίσης εξασφαλίζει: 

– Ειδικές τιμές στις κάρτες των λιφτ, και στην

ενοικίαση εξοπλισμού, μεταφορά με πούλ-

μαν.

– Έμπειρους εκπαιδευτές και προπονητές.

ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18, ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛ.: 2109657879 – ΦΑΞ: 2108992113 

e-mail: omilosfi@otenet.gr – www.omilosfi.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!

Επικράτησε ο ΝΟΒ επί 

του Νηρέα Χαλανδρίου

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα ο ΝΟΒ

επικράτησε με 15-6 στην έδρα του Νηρέα Χαλανδρίου

για την τέταρτη αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Έτσι η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου παρέμεινε πρώτη

και αήττητη στη βαθμολογία με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς.

16/1/09 Τουρνουά Εφήβων

To "2ο Χειμερινό Τουρνουά Εφήβων" διοργανώνει στις 16-18 Ιανουαρίου ο

Ν.Ο.Β., με τη συμμετοχή του Πανιωνίου, του Εθνικού, του Νηρέα Γέρακα και

του Α.Ν.Ο.Γλυφάδας.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των τριων ενώ ο Ν.Ο.Β. θα συμμετά-

σχει με δύο ομάδες (ΝΟΒ/1 και ΝΟΒ/2) ώστε οι παίκτες του Παναγιώτη Πρίμπα

να πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής και εμπειριών ενόψει των φετινών τους

υποχρεώσεων.

To πρόγραμμα των αγώνων:

Ο Πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κώστας Κωνσταντόπουλος, επί το έργον. Κόβει τα κομμάτια της
βασιλόπιτας και μοιράζει στον κόσμο που περιμένει. Και είναι πολύς.

Η πρώτη γενιά αθλητών του ΝΑΟΒ περιμένει ανυπόμονα το κομμάτι της βασιλόπιτας
την οποία κόβει ο Κώστας Γκρέτσος, έφορος του ομίλου.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας, παραδοσιακά, κάθε χρόνο κόβει τη βασιλόπιτα

την ημέρα των Θεοφανείων, στις εγκαταστάσεις του, αφού πρώτα γίνει η τε-

λετή και ο αγιασμός των υδάτων με τη ρίψη του σταυρού.

Είναι μία όμορφη τελετή με μεγάλη συμμετοχή κόσμου κάθε χρόνο και βέβαια

των αθλητών όλων των ηλικιών που συμμετέχουν.

Ο Ναυτικός Ομιλος διαθέτει τμήματα ιστιοπλοϊκά και συμμετέχει σε αγώνες

με πολλούς αθλητές του.

Παρασκευή 16/1/2009

* 20:30  ΝΟΒ/1-Γλυφάδα 

* 21:30  ΝΟΒ/2-Νηρέας Γέρακα 

Σάββατο 17/1/2009

* 10:30  ΝΟΒ/1-Πανιώνιος 

* 11:30  Εθνικός-ΝΟΒ/2 

* 20:30  Πανιώνιος-Γλυφάδα 

* 21:30  Νηρέας Γέρακα - Εθνικός 

Κυριακή 18/1/2009

* 09:00  Α1-Β2

* 10:00  Β1-Α2

* 11:00  Α3-Β3 (5η/6η θέση) 

* 15:00  μικρός τελικός

* 16:00  Τελικός 

* ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟ-

ΡΑΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΛ-

ΛΙΩΝ / ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

Γενική Συνέλευση            ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

στις 16:00 στο εντευκτήριο

του Συλλόγου, (Σωκράτους

18, πλατεία Δεξαμενής Κο-

ρωπίου), θα πραγματοποιη-

θεί η Γενική Συνέλευση του

Σκακιστικού Αθλητικού

Συλλόγου Κορωπίου, με θέ-

ματα ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός (διοικητι-

κός και οικονομικός) απερ-

χόμενης Διοίκησης και έκ-

θεση Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής

2. Εκλογή Εφορευτικής

Επιτροπής για τη διενέρ-

γεια αρχαιρεσιών.

3. Αρχαιρεσίες για την

εκλογή νέου Διοικητικού

Συμβουλίου και Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής.

4. Προγραμματισμός δρά-

σης του Σκακιστικού Συλ-

λόγου για την περίοδο

2009-2012.

Σημειώνεται ότι η γενική

συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει νό-

μιμα μόνο εάν παρίστανται

ή εκπροσωπούνται περισ-

σότερα από τα μισά των τα-

μειακά τακτοποιημένων με-

λών της. Εάν δεν επιτευ-

χθεί η παραπάνω απαρτία,

διενεργείται νέα Γενική Συ-

νέλευση και χωρίς καμία

άλλη πρόσκληση ή διατύ-

πωση την ίδια  ημέρα και

ώρα της επομένης εβδομά-

δας, Κυριακή 18 Ιανουαρί-

ου 2009 και συνεδριάζει νό-

μιμα, ανεξάρτητα από τον

αριθμό των παρόντων οικο-

νομικά τακτοποιημένων με-

λών για λήψη αποφάσεως.

Για οποιαδήποτε πληροφο-

ρία, απευθυνθείτε στο

6944-147209.
Βασίλης Ανδρώνης

πρόεδρος ΔΣ του 

Σκακιστικού Αθλητικού 

Συλλόγου  Κορωπίου
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ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και το κρύο, πολύς κόσμος από την Κερατέα και τους οικι-

σμούς βρέθηκε στην τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στην Κακή θάλασσα.

Παρόντες ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Παπαγιάννη,

Δημήτριος Γιαννούλης, Παναγιώτης Κατσίκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κώστας Κλάδης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης.

Μετά τον αγιασμό των υδάτων, που έγινε με τους ήχους της μπάντας της Δημοτικής Φι-

λαρμονικής Κερατέας δόθηκαν στο κοινό παραδοσιακά εδέσματα και κόκκινο γλυκό κρα-

σί, ενώ η Δημοτική Φιλαρμονική συνέχισε το πρόγραμμά της με κάλαντα και τραγούδια.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού δεν ξέχασε και τους εκτελεστές της Φιλαρμονι-

κής χαρίζοντάς τους το πρώτο CD του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου που ξεκίνησε ως μέ-

λος της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κερατέας και διαπρέπει στις μουσικές σκηνές της Αθή-

νας κοντά σε πασίγνωστους τραγουδιστές και συνθέτες.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Δεκάδες πολιτών παρακολούθησαν παρά το τσουχτερό κρύο, την (Τρίτη 6/1), τη λει-

τουργία των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο Πόρτο Ράφτη. Το παρόν

έδωσε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς, η Δημοτική Αρχή της πόλης, εκ-

πρόσωποι συλλόγων και φορέων.

Στη συνέχεια, η Φιλαρμο-

νική Μαρκοπούλου οδή-

γησε την καθιερωμένη

πομπή προς το λιμάνι,

όπου με πλήρη επισημό-

τητα και την αρμόζουσα

λαμπρότητα πραγματο-

ποιήθηκε ο Αγιασμός των

Υδάτων, με τις επευφη-

μίες και την εορταστική

ατμόσφαιρα που δημι-

ούργησαν τα σκάφη ιδιω-

τών, ιστιοπλοϊκών ομί-

λων και του Λιμενικού,

που είχαν συγκεντρωθεί

για τη μεγάλη γιορτή και ευλογία της ημέρας

αυτής.

Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την ανοιχτή

δεξίωση που παράθεσε το Λιμενικό Σώμα,

όπου η Δημοτική Αρχή και εκπρόσωποι των το-

πικών αρχών, είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-

ξουν θερμές ευχές με τους δημότες, για μια

νέα καλύτερη χρονιά.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος δεν έμεινε στα σπίτια

του. Βγήκε στις θάλασσες και τις ακτές, για τις παραλιακές πόλεις, προ-

κειμένου να συμμετέχει στον αγιασμό των υδάτων, του οποίου σε άλ-

λους τόπους τηρήθηκε η παράδοση με τη ρίψη του σταυρού μέσα στη θά-

λασσα και σε άλλους “κρύωνε” ο παπάς και ολοκλήρωσε την τελετή στην

εκκλησία.

ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Το Κορωπί κατέβηκε στην Αγία Μαρίνα Αλυκού, με μία εντυπωσιακή συμμετοχή· στη θά-

λασσά του, όπου ο πανοσιολογιώτατος π.Γερβάσιος του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Αλυκού τέ-

λεσε τον Αγιασμό των Υδάτων ενώ δύο νέοι του Κορωπίου τίμησαν το έθιμο με τη κατά-

δυση στα νερά. 

Παρόντες ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος, οι νέοι αντιδήμαρχοι, Σεραφείμ Κόλ-

λιας, Γεωργία Γιαννίτσα, Ελένη Ταξίδη, Παναγιώτης Τσούκας και το μεγαλύτερο μέρος

του Δημοτικού Συμβουλίου, φορείς και οργανισμοί.

Μετά την τελετή ο Εξωραϊστικός και Προοδευτικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και της Δημοτικής Αρχής,

όπως κάθε χρόνο συνηθίζεται.

Ο αγιασμός των υδάτων

Μεγάλη η συμμετοχή των “βουτηχτών” για το
σταυρό.

Δήμαρχος και σύμβουλοι πάνω στο σκάφος παρακολουθούν την ιδι-
αίτερα εντυπωσιακή ρήψη του σταυρού στο Πόρτο Ράφτη.

ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο αγιασμός των υδάτων στη Βούλα έγινε στη θάλασσα. Και στο ναό της Κοίμησης της

Θεοτόκου (Κάτω Βούλα) και στο Ναυτικό Ομιλο όπως κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερα στον ΝΑΟΒ ο κόσμος περίμενε υπομο-

νετικά για πολλή ώρα τους ιερείς, αφού έπρεπε

να ολοκληρώσουν την τελετή στους ναούς πρώ-

τα.

Και βέβαια λόγω του ψύχους, ίσως, δεν κινήθηκε

το σκάφος· έμεινε αγκυροβολημένο και η τελετή

έγινε πάνω σ’ αυτό. Τα μικρά σκάφη (optimist) με

τους μικρούς “θαλασσόλυκους” έκαναν κύκλους

ενώ για το σταυρό βούτηξαν ο Παναγιώτης και ο Νεκτάριος Σωτηρόπουλος (πατέρας και

γυιός), που βλέπετε στην πάνω φωτογραφία με το σταυρό. 


