
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 594
AYΓΟΥΣΤΟΣ 2009

11 ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Επανασχεδιασμός

Αστικών 

Συγκοινωνιών

Μεγαλύτερη κάλυψη

ζητάει ο Νομάρχης

για την Αν. Αττική

σελίδα 14

Κάλυψη Ρέματος Παναγίτσας

σελίδα 11

Θυρανοίξια 

Αγίας Παρασκευής 

στο Πόρτο Ράφτη 

σελίδα 13

Σελίδες 16, 17

Αναμορφώνεται
Η Ανατολική παραλία της Βάρκιζας

Πριν ένα μήνα είχαμε δημοσιεύσει την ίδια παραλία γεμάτη σκουπίδια, χαρτιά, και ό,τι άλλο μπορεί να φαντα-
στεί κανείς, που κάποιοι επιτήδειοι σκόρπισαν τη νύχτα, έχοντας κατά νου άλλα σχέδια, τα οποία προφανώς
τους χάλασε ο Δήμος Βάρης, αφού την καθάρισε και τοποθέτησε ομπρέλες και ντους για τους λουόμενους. Αλ-
λη μία ελεύθερη, για τους πολίτες, παραλία αναμορφώνεται και διεκδικείται βάσιμα από το Δήμο Βάρης. Σελ. 3

Η εκκλησία “επιτίθεται”

στη  Βουλιαγμένη
Μεγάλο “αγκάθι” για την πόλη της Βουλιαγμένης είναι η εκκλησια-

στική περιουσία, που επί σειρά ετών έχει δεσμεύσει με αποφάσεις

της η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής το Δήμαρχο Γρ. Κασιδόκωστα,

διατηρώντας έτσι μία πράσινη εικόνα στην πόλη.

Αν χτιστούν αυτά τα κομμάτια, η Βουλιαγμένη θα αλλάξει εικόνα

και ...κλίμα.

Ηδη πουλήθηκε στο λιμανάκι του Μαλιτσινιώτη ένα κομμάτι, και

αναβλήθηκε στο Δ.Σ. η άρση απαλλοτρίωσης έτερου.

– Νέα πρόσωπα στο Δήμο
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Aλκμαίων, ο Κροτωνιάτης

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Βόμβες ναπαλμ και επιδράσεις
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Νέα πρόσωπα στη Βουλιαγμένη Σελ. 6

Γενικό Πολεοδομικό Βούλας 

του Γιάννη Δημητριάδη Σελ. 7
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΕΒΔΟΜΗ συναγωνίζεται στην  Ανατολική Αττική – πε-

ριοχή κυκλοφορίας της – τις γνωστές «μεγάλες» εβδομα-

διαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προηγεί-

ται ούτως ή άλλως από εννέα γνωστές εφημερίδες, όπως

η ΑΥΓΗ, η ΑΥΡΙΑΝΗ, η ΒΡΑΔΥΝΗ, η ΧΩΡΑ, η ΝΙΚΗ, σε

απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή έχουν μικρότερη κυκλοφο-

ρία πανελλαδικά, απ’ ότι η ΕΒΔΟΜΗ στην Ανατολική Αττι-

κή.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία κυκλοφορίας πανελ-

λαδικά, εβδομαδιαίων εφημερίδων, το πρώτο 15θήμερο

του Ιουλίου, που δημοσίευσε το ΒΗΜΑ της Κυριακής 26

Ιουλίου 2009, η ΕΒΔΟΜΗ πρέπει να καταταχθεί στην πρώ-

τη πεντάδα, μεταξύ 23ων εβδομαδιαίων εφημερίδων.

Τούτο συμπεραίνεται αναλογικά, αφού δεν δίνεται η κυ-

κλοφορία τους ειδικά για την Ανατ. Αττική, που είναι η πε-

ριοχή ενδιαφέροντός μας.

Η Αν. Αττική βάσει στατιστικών στοιχείων και υπολογι-

σμών κατοικείται από το ένα εικοστό (1/20), ή το 5% του

ελληνικού πληθυσμού. Ετσι, αναλογικά, μια εφημερίδα

που κυκλοφορεί πανελλαδικά σε 100.000 φύλλα στην

Ανατ. Αττική, μαθηματικά διαθέτει 5.000 φύλλα.

Εμείς την αντίστοιχη περίοδο διαθέσαμε σε συνδρομητές

και δωρεάν από τα γνωστά σημεία διανομής 7.000 φύλλα

εβδομαδιαίως.

Ετσι, με βάση αυτό τον μαθηματικό υπολογισμό το Πρώτο

ΘΕΜΑ πρέπει να διέθεσε στην Ανατ. Αττική 8.870 φύλλα,

η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.450, η κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

7.280, το ΒΗΜΑ 7.112 και η ΕΒΔΟΜΗ 7.000 φύλλα.

Βέβαια γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει η

μαθηματική αναλογία, αλλά και τη δεκαπλάσια να έχουν

κυκλοφορία, απ’ ότι μαθηματικά τους αναλογεί, πάλι η

ΕΒΔΟΜΗ κατέχει μια καθόλου ευκαταφρόνητη θέση συ-

γκρινόμενη με τα «μεγαθήρια» του τύπου, αφού κατατάσ-

σεται σ’ αυτή την περίπτωση ενδέκατη και έπονται άλλες

τόσες  πολύ γνωστές, οι περισσότερες, εφημερίδες.

Αναφερθήκαμε καθαρώς στους αριθμούς κυκλοφορίας,

που είναι ένας συντελεστής, χωρίς να λάβουμε υπ’ όψη

μας τη διεισδυτικότητα και την αναγνωσιμότητα, που είναι

διαφορετικοί και πολύ βασικοί συντελεστές επιρροής των

εφημερίδων. Θα τ’ αναλύσουμε προσεχώς.

Ακολουθεί αναλυτικό απόσπασμα των στοιχείων που ανα-

φερθήκαμε.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κυκλοφορία των εφημερίδων από 6.7.09 έως 12.7.09 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 177.420 8.870

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 149.030 7.450

ΚΥΡΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 145.600 7.280

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 142.240 7.112

ΕΒΔΟΜΗ 7.000

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 109.380 5.470

REAL NEWS 95.510 4.775

ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 32.560 1.628

ΚΑΡΦΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21.190 1.060

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 17.160 858

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13.930 696

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12.250 612

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9.660 483

ΣΦΗΝΑ 5.840 292

Η ΑΥΓΗ 5.430 272

ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5.010 250

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.030 152

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2.830 142

ΕΠΟΧΗ 2.440 122

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 2.250 113

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1.460 73

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 770 39

Ο ΛΟΓΟΣ 310 16

Στην 1η πεντάδα η «7η»

Σε 23 εβδομαδιαίες εφημερίδες

Λάθος δρόμο, φαίνεται πως έχει πάρει η

υπόθεση του Διαμαντοπούλειου Γηροκο-

μείου Βούλας, για ανεξήγητους λόγους,

με πρόσχημα υφιστάμενες δικαστικές

αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκυρότατες

πληροφορίες μας, την περασμένη Τετάρ-

τη ο ενδιαφερόμενος Υφυπουργός οικο-

νομικών και βουλευτής της περιοχής

μας, Αθανάσιος Μπούρας είχε σύσκεψη

με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Ανδρ. Κάσδαγλη και εκατέρωθεν υπη-

ρεσιακούς νομικούς παράγοντες. Φαίνε-

ται να επιλέγεται προς επίλυση του προ-

βλήματος, η οδός της νομοθετικής ρύθμι-

σης, επειδή, δήθεν, αντιδρούν οι συγγε-

νείς του διαθέτη Διαμαντόπουλου. 

Οι συγγενείς του διαθέτη, μας έχουν δη-

λώσει και έχουν κάνει και σχετική ανα-

κοίνωση στην εφημερίδα μας, ότι σκοπός

τους είναι να υλοποιηθεί η βούληση του

Διαμαντόπουλου όπως την έχει διατυπώ-

σει στην διαθήκη του. 

Στην διαθήκη του ο Διαμαντόπουλος όρι-

ζε μια επιτροπή παρακολούθησης ή ελέγ-

χου εφαρμογής των όρων του – όχι πά-

ντως οικονομικής διαχείρισης, πράγμα εξ’

άλλου που δεν θα ήταν λογικό, αφού δεν

κατέλειπε, πλην των οικοπέδων κεφάλαιο

για την λειτουργία του Γηροκομείου.

Η επιτροπή που ορίζει αποτελείται από

συγγενείς του, τον παπά της ενορίας της

Παναγίας της Βούλας και τον Πρόεδρο

της Κοινότητας του τόπου καταγωγής

του.

Ως φαίνεται όμως, η όλη διαμάχη έχει

προκύψει διότι συγγενείς και Δήμαρχος

θέλουν, προφανώς, να έχουν τον έλεγχο

διαχείρισης και λειτουργίας του Γηροκο-

μείου.

Απλά και δεοντολογικά: Η επιτροπή, σύμ-

φωνα με τη διαθήκη, πρέπει να έχει τον

έλεγχο εφαρμογής των όρων της διαθή-

κης – Ίδρυση γηροκομείου με το όνομα

Διαμαντοπούλειο και συμμετοχή συγγε-

νών, εφημέριου και προέδρου Κοινότη-

τας στις λειτουργικές αποφάσεις όσον

αφορά τους όρους αποδοχής τροφίμων.

Να μπαίνει δηλαδή και κανένας χωριανός

του Διαμαντόπουλου και κάποιος που θα

επιθυμεί η εκκλησία της Βούλας.

Την οικονομική διαχείριση την έχει αυτός

που βάζει τα λεφτά για να λειτουργήσει.

Εάν ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν θέλει να

‘χει άλλους στο κεφάλι του για να ρου-

σφετολογεί εκεί που δεν πρέπει και οι

συγγενείς θέλουν να έχουν λόγο στην

οικονομική διαχείριση κάτι που δεν έχουν

εκφράσει, εξ’ όσων γνωρίζω, θα βυζαντι-

νολογούμε και οι γέροντες θα …απέρχο-

νται, χωρίς να εκτελείται η πραγματική

βούληση του διαθέτη. 

Ήδη 11 χρόνια ρημάζει μισοτελειωμένο.

Ο Υπουργός ένα μένει να κάνει, για να

κάνει κάτι πράγματι σπουδαίο: Να παρα-

χωρήσει με Υπουργική απόφαση την

έκταση στο Δήμο Βούλας με τον όρο της

πιστής εφαρμογής της βούλησης του

διαθέτη, όπως έχει διατυπωθεί στη δια-

θήκη. 

Τα περί νομοθετικής ρύθμισης είναι έω-

λα, παρελκυστικά και επικίνδυνα. Θα μας

προκύψουν και τίποτα εκλογές και τρέχα

γύρευε.

«Εγώ, ήθελα,… προσπάθησα, αλλά δεν

“προκάναμε”»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (όπως την είπα-

με), ΤΩΡΑ, κι όποιος θέλει ας τολμήσει

να την προσβάλει.

Κώστας Βενετσάνος

Γηροβατεί… το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Βούλας
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«Το καλύτερο είναι
εχθρός του καλού»

Και η αρχή έγινε, οι ομπρέλες

μπήκαν, τα ντους μπήκαν. Βέβαια

χρειάζονται βελτιώσεις στο χώ-

ρο, πράγμα όμως που δεν μπορεί

να γίνει σ’ αυτή τη φάση, αφού τα

ΕΤΑ Α.Ε. διεκδικούν την παραλία

και δεν επιτρέπουν στο Δήμο πα-

ρεμβάσεις. Ετσι, ό,τι έγινε, έγινε

με «τσαμπουκά», θα λέγαμε.

Η αντιπολίτευση εξέφρασε τη δυ-

σαρέσκειά της, γιατί έτσι υποβαθ-

μίζεται η παραλία της Βάρκιζας. 

Εμείς μιλήσαμε με τον Δημήτρη

Κυπριώτη, ο οποίος, μας δήλωσε

ότι δεν διαφωνεί γιατί έγινε, αλ-

λά για το πώς έγινε. Γιατί ως μέ-

ρος του σώματος του Δημοτικού

Συμβουλίου, θα ήθελαν να είχαν

ενημέρωση και το κατανοούμε.

Γιατί ο Δήμαρχος όπως είπε τους

αφήνει πάντα απέξω.

Οσο για την παραλία, ότι θα δέχε-

ται πολλαπλάσιο κόσμο, επειδή

έχει ομπρέλες και ντους δωρεάν,

τι να κάνουμε; Κάποιοι γεννήθη-

καν στη Βάρκιζα και κάποιοι στα

Λιόσια. Αλλοι έχουν τη θάλασσα

και άλλοι τη χωματερή. Πρέπει

όλοι να δείχνουμε κατανόηση και

να κατανοούμε τις ανάγκες όλων.

Την πρόσληψη εποχιακού προσω-

πικού αποφάσισε το Δ.Σ. για δίμη-

νη απασχόληση.

Νέα Διοικητικά 

Συμβούλια στα

ΝΠΔΔ του Δήμου

Ορίστηκαν νέα Διοικητικά Συμ-

βούλια στα ΝΠΔΔ του Δήμου.

Ετσι τα νέα Δ.Σ. έχουν ως εξής:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝ. πρόεδρος,  ΜΑ-

ΚΡΗ-ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, αντιπρόε-

δρος, ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΤΑΣΙΑ, ΓΑΡΓΑ-

ΛΗ-ΚΟΡΩΝΑΡΧΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΜΩ-

ΡΑΪΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, και ΑΡΓΥΡΟΥΔΑ-

ΚΗΣ ΕΛΕΥΘ., ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (μει-

οψηφίας)

Αθλητικός Οργανισμός
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝ. (πρόεδρος,  ΧΑ-

ΤΖΗΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΑΝ.Αντιπρόεδρος,

ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-

ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΣ, και ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ.,

ΠΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (μειοψηφίας)

Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο
ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ πρόεδρος, ΠΑ-

ΣΠΑΛΙΑΡΗ ΤΑΣΙΑ αντιπρόεδρος,

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ,

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΚΑΣΣΗ

ΣΟΦΙΑ, ΣΚΟΤΡΑ-ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΕΛΙΝΑ,

ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, και

ΝΤΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΣΧΟΣ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ (μειοψηφίας)

Η Αγγ. Ράπτη έχει δουλέψει πολύ

για το Πνευματικό Κέντρο και η

Βάρη ζει πολιτιστικές εκδηλώσεις

επιπέδου. Και για όσους δεν γνω-

ρίζουν όλοι οι σύμβουλοι εργάζο-

νται αμισθί. 

Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο

για τον Παν. Μελιδώνη, ο οποίος

είναι μόνιμα απών από τα Δημ.

Συμβούλια και δεν θα έπρεπε να

συμμετέχει, ιδιαίτερα σε έναν φο-

ρέα όπως το Πνευματικό Κέντρο.

Ο νοών νοείτω.

Στο ΚΑΠΗ ο ορισμένος του Δ.Σ.

αναβλήθηκε.

Οδοποιϊα 

Μηλαδέζα και Λαθούριζα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε

να προχωρήσει στο έργο «Δημοτι-

κή Οδοποιία» που αφορά δρόμους

της Βάρης, αλλά κυρίως της περιο-

χή Μηλαδέζας και Λαθούριζας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν εί-

ναι χωματουργικές, σκυροδετήσεις,

κρασπεδώσεις, πλακοστρώσεις,

οδοστρωσίες, ασφαλτοστρώσεις.

Η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στο

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου εί-

ναι 2.219.485,69 + 1.908.319,33€ η

καθαρή αξία.

Τα έργα είναι εγγεγραμμένα στο

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για

το 2009 και θα χρηματοδοτηθούν

κυρίως από ίδιους πόρους.

Ηταν μία υπόσχεση του Δημάρχου

Παναγιώτη Καπετανέα, που ήθελε

οπωσδήποτε να υλοποιήσει.

. 

Ανάπλαση – Ενοποίηση

αθλητικών χώρων
37.806,81€ αποφάσισε να διαθέ-

σει ο Δήμος για ανάπλαση αθλη-

τικών χώρων. Το κονδύλι θα καλύ-

ψει επισκευές στα δάπεδα 3 γη-

πέδων τένις και ενός γηπέδου

μπάσκετ στο Δίλοφο και στη Βάρ-

κιζα, που έχουν υποστεί φθορές

από τη χρήση και γίνονται επικίν-

δυνα για τραυματισμούς.

Επίσης ενοποιούνται οι Αθλητικοί

και σχολικοί χώροι στο  σχολικό

συγκρότημα της Βάρης. 

Αννα Μπουζιάνη

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ά ρ η ς

Στις γειτονιές της πόλης

Την άμεση επαφή με τους πολίτες της Βάρης επιδιώκει ο Δήμαρχος

της πόλης Παναγιώτης Καπετανέας. Για το σκοπό αυτό έχουν προ-

γραμματιστεί επισκέψεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. 

O Δήμαρχος θα ενημερώσει τους κατοίκους για τα έργα που πραγμα-

τοποιήθηκαν, αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, τους άμεσους στόχους

της δημοτικής αρχής και το όραμα της για την πόλη. 

Την Τρίτη 4-8 στις 8μ.μ. ο Δήμαρχος θα επισκεφθεί το Χέρωμα [παιδι-

κή χαρά 28ης Οκτωβρίου] και την Τετάρτη 5-8 την ίδια ώρα θα βρίσκε-

ται στο Κόρμπι [πηγάδι]. 

Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα σε μια κατάσβεση πυρκα-

γιάς. 

Οι πυροσβέστες μαζί με τους εθελοντές της Βάρης έδω-

σαν τον καλύτερο εαυτό τους για να σωθεί η περιουσία

των κατοίκων και βέβαια η περιοχή από την φωτιά.

Άθελά μου έκανα μια σύγκριση των «επώνυμων» και

των «παραγόντων» της πόλης μας με τους εθελοντές

μας.

Όταν παραμονές των Δημοτικών και Νομαρχιακών

εκλογών του 2006, έξη (6) συνδυασμοί δήλωσαν έτοιμοι

να διεκδικήσουν την πολιτική διαχείριση και την εξουσία

του Δήμου Βάρης το εισέπραξα με ικανοποίηση και χα-

ρά.

Διότι, σκέφτηκα, 6 συνδυασμοί x 30 εν δυνάμει δημοτι-

κοί σύμβουλοι μαζί με τους υποψηφίους νομαρχιακούς

συμβούλους, ο αριθμός είναι περίπου 200 υποψήφιοι

σύμβουλοι.

Έχουμε στη Βάρη και περί τους 50 συλλόγους, επομέ-

νως 50 σύλλογοι x 10 μέλη στο Δ.Σ. το σύνολο άλλοι

500 σύμβουλοι.

Σύνολο, 700 περίπου ενδιαφερόμενοι για την πρόοδο

της πόλης.

Μελαγχολώ όμως όταν στις συναντήσεις της εθελοντι-

κής ομάδας παρίστανται ελάχιστοι από αυτούς που μας

έλεγαν πως με την ψήφο μας και την παρουσία τους θα

βοηθούσαν τον τόπο. 

Όλα και όλοι μας έχουμε όνομα και επώνυμο και, αλή-

θεια, όλοι αυτοί θα έχουν το θάρρος και το θράσος να

μας ζητήσουν, ξανά, να τους εμπιστευτούμε;;

Πώς γίνεται, αλήθεια, στον τοπικό τύπο να καμαρώνουν,

με χειραψίες και χαμόγελα, όταν έρχονται διάφοροι

«κρατικοί αξιωματούχοι» ή βουλευτές κλπ. ή κρατώντας

κάποιο κλαδί ότι, τάχα, σβήνουν κάποια φωτιά ή ότι κα-

θαρίζουν την πόλη, ή την παραλία… οι αφελείς…

Φροντίζουν, όμως, να μη φαίνεται το καλάμι που ιππεύ-

ουν νομίζοντας ότι θα καταλάβουν την εξουσία με την

ανοησία τους.

Συγχαρητήρια όμως σε εσάς τους εθελοντές μας, σας

ευχαριστούμε και σας τιμούμε. 

Γιατί προσφέρετε τον χρόνο σας, που τον στερείτε από

την οικογένειά σας, από την ξεκούρασή σας και από την

διασκέδασή σας, σε όλους εμάς.

Νίκος Θ. Κουρουνάκος

Συγχαρητήρια στους εθελοντές μας

O Δήμος απέκτησε σήμα

Λογότυπο απέκτησε ο Δήμος Βάρης,

το οποίο παρουσίασαν στο Δημοτικό

Συμβούλιο και ψηφίστηκε ομόφω-

να. Μας το περιγράφει η Αρχαιο-

λόγος-Τμηματάρχης στην ΚΣΤ

ΕΠΚΑ, Μαρία Κασίμη-Σούτου

Στις υπώρειες και τα χαμηλά υψώ-

ματα του Υμηττού ευρίσκεται ο αρ-

χαιολογικός χώρος του Χερώματος,

που σημαίνει περιοχή κατάλληλη για καλ-

λιέργεια.

Ο  χώρος είναι εκτεταμένη νεκρόπολη, που ανεσκάφη το 1936-1937

και αποκάλυψε ταφικούς τύμβους περικλειόμενους από ταφικούς

περιβόλους με στοιχεία τύπων τάφων και ταφών αλλά και νεκροδεί-

πνων. Οι εκτεταμένες νεκροπόλεις που ήλθαν στο φως από τις σω-

στικές ανασκαφές δικαιολογούν το όνομα του σημερινού Δήμου Βά-

ρης, αφού στην αρβανίτικη διάλεκτο η λέξη varr  σημαίνει τον τάφο,

το μνήμα.

Στην αρχαιότητα ο Κλεισθένειος Δήμος λεγόταν Αναγυρούς και ανα-

φέρεται από αρχαίους  σχολιαστές, που δικαιώθηκαν από τις ανα-

σκαφικές αποκαλύψεις, ως ένας από τους μεγαλύτερους Αττικούς

Δήμους της Ερεχθηίδος Φυλής.

Συνεπώς το έμβλημα του Δήμου πρέπει να χαρακτηρίζει την ακμή και

εξέλιξή  του, τη συνέχειά του μέχρι προ τίνος, τη σύνδεση των κα-

τοίκων με το παρελθόν.

Επελέγη παράσταση από Λεκάνη [είδος αγγείου] με επίπεδες λαβές,

εκτιθέμενο σήμερα, μαζί με πλήθος άλλα από τη Βάρη, στο Εθνικό

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τα αγγεία της Βάρης από τη νεκρόπολη του Χερώματος χρονολο-

γούνται στον 7ο π.χ. αιώνα, είναι έργα μεγάλων ζωγράφων και ση-

ματοδοτούν την ανάπτυξη και εξέλιξη του μελανόμορφου ρυθμού

και επέκεινα.

Επελέγησαν δυο προτομές ίππων, αντιμέτωπες σε οριζόντια γραμμή

και κάτω απ’ αυτήν ρόδακες. Το μαύρο γάνωμα των ζώων είναι σε

χρωματική αντίθεση με τη φλογάτη χαίτη και το πυρρόχρου της επι-

φάνειας του αγγείου. Ετσι η σκιαγράφηση εκπέμπει ζωή. Αποδίδεται

στον μεγάλο πρωτοαττικό ζωγράφο, Νέσσο. (κοίτα 1η σελίδα)

Δύο Δημοτικές συνεδριάσεις πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης

σε δύο διαφορετικές ημέρες (Δευτέρα και Τετάρτη) την περα-

σμένη εβδομάδα.

Τα θέματα τρέχοντα, με ελπιδοφόρο, για τους κατοίκους της

Μηλαδέζας, την απόφαση με συγκεκριμένο κονδύλι της δημο-

τικής οδοποιίας.

Γκρίνιες ακούστηκαν για την παραλία της ανατολικής Βάρκιζας,

που ο Δήμος τοποθέτησε ομπρέλες από ψάθα και ντους για

τους λουόμενους, χωρίς καμία επιβάρυνση.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΕΒΔΟΜΗ συναγωνίζεται στην  Ανατολική Αττική – πε-

ριοχή κυκλοφορίας της – τις γνωστές «μεγάλες» εβδομα-

διαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προηγεί-

ται ούτως ή άλλως από εννέα γνωστές εφημερίδες, όπως

η ΑΥΓΗ, η ΑΥΡΙΑΝΗ, η ΒΡΑΔΥΝΗ, η ΧΩΡΑ, η ΝΙΚΗ, σε

απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή έχουν μικρότερη κυκλοφο-

ρία πανελλαδικά, απ’ ότι η ΕΒΔΟΜΗ στην Ανατολική Αττι-

κή.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία κυκλοφορίας πανελ-

λαδικά, εβδομαδιαίων εφημερίδων, το πρώτο 15θήμερο

του Ιουλίου, που δημοσίευσε το ΒΗΜΑ της Κυριακής 26

Ιουλίου 2009, η ΕΒΔΟΜΗ πρέπει να καταταχθεί στην πρώ-

τη πεντάδα, μεταξύ 23ων εβδομαδιαίων εφημερίδων.

Τούτο συμπεραίνεται αναλογικά, αφού δεν δίνεται η κυ-

κλοφορία τους ειδικά για την Ανατ. Αττική, που είναι η πε-

ριοχή ενδιαφέροντός μας.

Η Αν. Αττική βάσει στατιστικών στοιχείων και υπολογι-

σμών κατοικείται από το ένα εικοστό (1/20), ή το 5% του

ελληνικού πληθυσμού. Ετσι, αναλογικά, μια εφημερίδα

που κυκλοφορεί πανελλαδικά σε 100.000 φύλλα στην

Ανατ. Αττική, μαθηματικά διαθέτει 5.000 φύλλα.

Εμείς την αντίστοιχη περίοδο διαθέσαμε σε συνδρομητές

και δωρεάν από τα γνωστά σημεία διανομής 7.000 φύλλα

εβδομαδιαίως.

Ετσι, με βάση αυτό τον μαθηματικό υπολογισμό το Πρώτο

ΘΕΜΑ πρέπει να διέθεσε στην Ανατ. Αττική 8.870 φύλλα,

η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.450, η κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

7.280, το ΒΗΜΑ 7.112 και η ΕΒΔΟΜΗ 7.000 φύλλα.

Βέβαια γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει η

μαθηματική αναλογία, αλλά και τη δεκαπλάσια να έχουν

κυκλοφορία, απ’ ότι μαθηματικά τους αναλογεί, πάλι η

ΕΒΔΟΜΗ κατέχει μια καθόλου ευκαταφρόνητη θέση συ-

γκρινόμενη με τα «μεγαθήρια» του τύπου, αφού κατατάσ-

σεται σ’ αυτή την περίπτωση ενδέκατη και έπονται άλλες

τόσες  πολύ γνωστές, οι περισσότερες, εφημερίδες.

Αναφερθήκαμε καθαρώς στους αριθμούς κυκλοφορίας,

που είναι ένας συντελεστής, χωρίς να λάβουμε υπ’ όψη

μας τη διεισδυτικότητα και την αναγνωσιμότητα, που είναι

διαφορετικοί και πολύ βασικοί συντελεστές επιρροής των

εφημερίδων. Θα τ’ αναλύσουμε προσεχώς.

Ακολουθεί αναλυτικό απόσπασμα των στοιχείων που ανα-

φερθήκαμε.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κυκλοφορία των εφημερίδων από 6.7.09 έως 12.7.09 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 177.420 8.870

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 149.030 7.450

ΚΥΡΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 145.600 7.280

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 142.240 7.112

ΕΒΔΟΜΗ 7.000

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 109.380 5.470

REAL NEWS 95.510 4.775

ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 32.560 1.628

ΚΑΡΦΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21.190 1.060

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 17.160 858

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13.930 696

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12.250 612

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9.660 483

ΣΦΗΝΑ 5.840 292

Η ΑΥΓΗ 5.430 272

ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5.010 250

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.030 152

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2.830 142

ΕΠΟΧΗ 2.440 122

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 2.250 113

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1.460 73

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 770 39

Ο ΛΟΓΟΣ 310 16

Στην 1η πεντάδα η «7η»

Σε 23 εβδομαδιαίες εφημερίδες

Λάθος δρόμο, φαίνεται πως έχει πάρει η

υπόθεση του Διαμαντοπούλειου Γηροκο-

μείου Βούλας, για ανεξήγητους λόγους,

με πρόσχημα υφιστάμενες δικαστικές

αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκυρότατες

πληροφορίες μας, την περασμένη Τετάρ-

τη ο ενδιαφερόμενος Υφυπουργός οικο-

νομικών και βουλευτής της περιοχής

μας, Αθανάσιος Μπούρας είχε σύσκεψη

με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Ανδρ. Κάσδαγλη και εκατέρωθεν υπη-

ρεσιακούς νομικούς παράγοντες. Φαίνε-

ται να επιλέγεται προς επίλυση του προ-

βλήματος, η οδός της νομοθετικής ρύθμι-

σης, επειδή, δήθεν, αντιδρούν οι συγγε-

νείς του διαθέτη Διαμαντόπουλου. 

Οι συγγενείς του διαθέτη, μας έχουν δη-

λώσει και έχουν κάνει και σχετική ανα-

κοίνωση στην εφημερίδα μας, ότι σκοπός

τους είναι να υλοποιηθεί η βούληση του

Διαμαντόπουλου όπως την έχει διατυπώ-

σει στην διαθήκη του. 

Στην διαθήκη του ο Διαμαντόπουλος όρι-

ζε μια επιτροπή παρακολούθησης ή ελέγ-

χου εφαρμογής των όρων του – όχι πά-

ντως οικονομικής διαχείρισης, πράγμα εξ’

άλλου που δεν θα ήταν λογικό, αφού δεν

κατέλειπε, πλην των οικοπέδων κεφάλαιο

για την λειτουργία του Γηροκομείου.

Η επιτροπή που ορίζει αποτελείται από

συγγενείς του, τον παπά της ενορίας της

Παναγίας της Βούλας και τον Πρόεδρο

της Κοινότητας του τόπου καταγωγής

του.

Ως φαίνεται όμως, η όλη διαμάχη έχει

προκύψει διότι συγγενείς και Δήμαρχος

θέλουν, προφανώς, να έχουν τον έλεγχο

διαχείρισης και λειτουργίας του Γηροκο-

μείου.

Απλά και δεοντολογικά: Η επιτροπή, σύμ-

φωνα με τη διαθήκη, πρέπει να έχει τον

έλεγχο εφαρμογής των όρων της διαθή-

κης – Ίδρυση γηροκομείου με το όνομα

Διαμαντοπούλειο και συμμετοχή συγγε-

νών, εφημέριου και προέδρου Κοινότη-

τας στις λειτουργικές αποφάσεις όσον

αφορά τους όρους αποδοχής τροφίμων.

Να μπαίνει δηλαδή και κανένας χωριανός

του Διαμαντόπουλου και κάποιος που θα

επιθυμεί η εκκλησία της Βούλας.

Την οικονομική διαχείριση την έχει αυτός

που βάζει τα λεφτά για να λειτουργήσει.

Εάν ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν θέλει να

‘χει άλλους στο κεφάλι του για να ρου-

σφετολογεί εκεί που δεν πρέπει και οι

συγγενείς θέλουν να έχουν λόγο στην

οικονομική διαχείριση κάτι που δεν έχουν

εκφράσει, εξ’ όσων γνωρίζω, θα βυζαντι-

νολογούμε και οι γέροντες θα …απέρχο-

νται, χωρίς να εκτελείται η πραγματική

βούληση του διαθέτη. 

Ήδη 11 χρόνια ρημάζει μισοτελειωμένο.

Ο Υπουργός ένα μένει να κάνει, για να

κάνει κάτι πράγματι σπουδαίο: Να παρα-

χωρήσει με Υπουργική απόφαση την

έκταση στο Δήμο Βούλας με τον όρο της

πιστής εφαρμογής της βούλησης του

διαθέτη, όπως έχει διατυπωθεί στη δια-

θήκη. 

Τα περί νομοθετικής ρύθμισης είναι έω-

λα, παρελκυστικά και επικίνδυνα. Θα μας

προκύψουν και τίποτα εκλογές και τρέχα

γύρευε.

«Εγώ, ήθελα,… προσπάθησα, αλλά δεν

“προκάναμε”»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (όπως την είπα-

με), ΤΩΡΑ, κι όποιος θέλει ας τολμήσει

να την προσβάλει.

Κώστας Βενετσάνος

Γηροβατεί… το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Βούλας
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Αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλή-

νων δημιουργών, που άφησαν ανεξίτηλο

το ίχνος τους στις καρδιές του κοινού

και χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή,

ενώνουν δύο μεγάλους Έλληνες για

πρώτη φορά στο Ηρώδειο στις 15 Σε-

πτεμβρίου. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα

μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα, η οποία κα-

τέκτησε την σκηνή της Όπερας της Σκά-

λας του Μιλάνου και έχει τραγουδήσει

στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κό-

σμου, υπό τη διεύθυνση κορυφαίων μαέ-

στρων, επιστρέφει στη χώρα μας για να

χαρίσει στο αθηναϊκό κοινό μια συναυ-

λία με αμιγώς ελληνικά έργα υπό τη δι-

εύθυνση και ενορχήστρωση του Σταύρου

Ξαρχάκου. Στη μοναδική αυτή συναυλία,

που έχει τίτλο  «Τα τραγούδια της πα-
τρίδας μου» θα ακουστούν δημιουργίες

των Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι,

Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου.

Η Αγνή Μπάλτσα αφήνει τη δική της σφραγί-

δα σε αυτά τα τραγούδια, η οποία  αντλείται

από την πολύχρονη πορεία της στο λυρικό

θέατρο, αλλά και από την ελληνική της κατα-

γωγή. Να σημειώσουμε ότι εμφανίζεται στο

Ωδείο  Ηρώδου Αττικού, μετά από 20 χρόνια

απουσίας και έχοντας διαγράψει  μια σαρα-

ντάχρονη μυθική καριέρα στο εξωτερικό.

Η συνεργασία της με το Σταύρο Ξαρχάκο

χρονολογείται από το  1980 και έχει επανα-

ληφθεί στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου

(Αυστρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία) με μεγά-

λη πάντα επιτυχία. Ηχογραφήθηκε μάλιστα

το 1986 από την Deutsche Grammophon με

τίτλο «Songs my country thaught me”. Ο δί-

σκος επανακυκλοφόρησε το 2004 με τίτλο

«From Greece with love», αλλά και πέρσι.

Προπώληση και κράτηση εισιτηρίων προς 35,

60, 90 και 120 € στο 210-7234567, στην Πα-

νεπιστημίου 39 στη Στοά Πεσμαζόγλου, κα-

θώς και από το www.ticketservices.gr Ώρα

έναρξης της συναυλίας 9.00 μ.μ. 

Παραγωγή Ελισάβετ Παπαγεωργίου

ΑΓΝΗ ΜΠΑΛΤΣΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
«Τα τραγούδια της πατρίδας μου» ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

CINE ΓΕΡΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Γαργηττού & Ευμένους - Τηλ.: 210 66.12.717

Σκηνοθεσία. Τζόελ Χόπκινς. 

Ηθοποιοί. Ντάστιν Χόφμαν, Έμμα Τόμπσον, Τζέιμς Μπρόλιν, Λιάν  

Μπάλαμπαν, Αϊλίν Άτκινς, Ρίτσαρντ Σιφ. 

Διάρκεια. 93 λεπτά.

Ώρες Προβολών. 21.00 – 23.00 & 23.00 – 01.00

Ο Χάρβεϊ (Ντάστιν Χόφμαν) ζει στη Νέα Υόρκη και εργάζεται ως συνθέτης

μουσικής για τηλεοπτικά σποτ. Απειλείται όμως με απόλυση από το αφε-

ντικό του (Ρίτσαρντ Σιφ), ο οποίος του δίνει μια τελευταία ευκαιρία για να

τα καταφέρει εντός ορισμένης προθεσμίας. Μετά απ’ αυτό ο Χάρβεϊ ταξι-

δεύει στο Λονδίνο  για να παραστεί στον γάμο της κόρης του (Λιάν Μπά-

λαμπαν), αλλά υπόσχεται να γυρίσει Δευτέρα πρωί για μια σημαντική συ-

νάντηση. Φτάνοντας στο Λονδίνο, διαπιστώνει ότι η κόρη του επέλεξε τον

πατριό της (Τζέιμς Μπρόλιν) ως το άτομο που θα την συνοδέψει στην εκ-

κλησία. Προσπαθεί να κρύψει την απογοήτευσή του και φεύγει για το αε-

ροδρόμιο πριν από την δεξίωση του γάμου. Χάνει όμως την πτήση του και

ταυτόχρονα την δουλειά του. Απελπισμένος πλέον καταλήγει στο μπαρ

του αεροδρομίου, όπου συναντά την Κέιτ (Έμα Τόμσον), μια 40χρονη

υπάλληλο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας... 

Προβάλλεται έως Τετάρτη 5 Αυγούστου

Η περίφημη όπερα τάνγκο του Astor Piazzolla «Η Μαρία

του Μπουένος Άιρες» ανεβαίνει στη Ραφήνα την Παρα-

σκευή 7 Αυγούστου από ένα πολυεθνές επιτελείο συντε-

λεστών, μουσικών και ερμηνευτών σε παραγωγή της νεο-

σύστατης δημοτικής ΚΕΑΠ (Κοινωφελής Επιχείρησης

Αθλητισμού και Πολιτισμού) με τη συνεργασία του Πνευ-

ματικού Κέντρου του Δήμου Ραφήνας και του Συλλόγου

των Φίλων της Μουσικής Ραφήνας. Εμπνευστής και γε-

νικός συντονιστής του εγχειρήματος ο Ραφηνιώτης βιολι-

στής Αναστάσης Μαυρουδής που μετέφρασε, σκηνοθετεί

και διευθύνει μουσικά το ανέβασμα της Όπερας. Αξίζει να

σημειωθεί ότι το ίδιο έργο ανέβηκε τον προηγούμενο

Μάιο από το Εθνικό Θέατρο «Θερβάντες» της Αργεντινής

στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η καλλιτεχνική σύγκριση απο-

τελεί συναρπαστική πρόκληση για όσους την είδαν, αλλά

κι ευκαιρία για όλους εκείνους που δεν κατόρθωσαν τότε

να βρουν εισιτήριο, μια και το θέατρο «Ολύμπια» ήταν κα-

τάμεστο σ’ όλες τις παραστάσεις που δόθηκαν. 

Θέμα της όπερας είναι η Ανάσταση, ο Θάνατος, η Ζωή και

η Γέννηση της Μαρίας, μιας πόρνης του Μπουένος Άιρες,

μέσα από μουσική, ποίηση, σουρεαλισμό και τάνγκο. Η

11μελής ορχήστρα, που στηρίζεται στο κουιντέτο Fugata

(ένα σύνολο κλασικής μουσικής, το οποίο σταδιοδρομεί

στην Αγγλία με δύο Έλληνες, έναν Άγγλο, μια Αρμένισσα

κι ένα Σέρβο – όλους από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσι-

κής του Λονδίνου) περιλαμβάνει Ευρωπαίους, Αμερικά-

νους και Λατινοαμερικάνους μουσικούς θα κυριαρχεί στη

σκηνή, αποδεικνύει πόσο κοντά μπορεί να φέρει η μεγά-

λη τέχνη τους πολιτισμούς των ηπείρων. 

Τα σκηνικά, τα κοστούμια και τα πολυμέσα είναι της Μαρίας

Κουγιουμτζή, η χορογραφία της Αλίς Φουρουτζιάν και οι

μάσκες της Aty. Τους ρόλους ερμηνεύουν ο Elias Benito-

Arranz από την Ισπανία η Ana Schwedhelm κι ο David

Mercado από το Μεξικό. Συμμετέχουν επίσης 4 έλληνες

ηθοποιοί (Μαρία Αρνίδου, Αμαλία Γιαννούλη, Τάσος Κοζ-

ντίν, Δημήτρης Μπάκωσης)  και 2 χορευτές (Ευαγγελία Γα-

λάνη, Κώστας Ελευθεριάδης) στους εναλλασσόμενους ρό-

λους του Χορού, σύμφωνα με τη δραματουργία του ποιητή

Horacio Ferrer, το λιμπρέτο του οποίου έχει πολλά κοινά με

το αρχαίο ελληνικό δράμα (3 υποκριτές και χορός). 

Η τάνγκο όπερα ανεβαίνει στο

Ανοιχτό Θέατρο του Γυμνασί-

ου-Λυκείου Ραφήνας. Στην

όλη προσπάθεια συμπαρί-

σταται το Ωδείο McGeorge,

η Σχολή Χορού και Τεχνών

Art Zone και ο Μουσικός

Οίκος του Σπύρου Νάκα. 

Η ώρα έναρξης είναι

στις 9 μ.μ. ενώ εισιτή-

ρια (20 ευρώ κανονικά

και 10 ευρώ φοιτητι-

κά-κοινωνικά) προπω-

λούνται στο Δημαρ-

χείο και στο Δημοτικό

Κολυμβητήριο

της Ραφήνας.  

Όπερα Τάνγκο στη Ραφήνα!

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΆΙΡΕΣ» ΤΟΥ ASTOR PIAZZOLLA 



ΕΒΔΟΜΗ  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Locksmith

“ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ” 
του Αισχύλου

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ ανεβάζει την παράσταση «ΑΓΑΜΕ-

ΜΝΩΝ» σε σκηνοθεσία Σπ. Κολιαβασίλη. Πρόκειται για την

τραγωδία του Αισχύλου, στην οποία περιγράφεται η επι-

στροφή του νικητή στρατηλάτη των Ελλήνων και η δολο-

φονία του από τη γυναίκα του Κλυταιμνήστρα και τον ερα-

στή της Αίγισθο. Αποτελεί το πρώτο έργο της «Ορέστειας»,

της μοναδικής σωζόμενης αρχαίας τριλογίας. 

“ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ” Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο, 
τηλ.: 2299 0 40803  www.periaktoi.gr    – mailto:info@periaktoi.gr 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1-2 Αυγούστου, 21:00, Θέατρο Σάρρα, Μαρκό-

πουλο

28 Αυγούστου 2009, 21:00  Θέατρο Δεξαμενής

Δήμου Κορωπίου
είσοδος: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ φοιτητικό

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΣΤΟΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 

ΘΟΔΩΡΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Κερατέας, το Πολιτιστικό του Κέντρο και η Δημοτι-

κή Επιχείρηση Κακής Θάλασσας οργανώνουν την Παρασκευή

7 Αυγούστου στις 9:00 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματο-

γράφο της Κακής Θάλασσας, την προβολή της ταινίας του

Θόδωρου Αγγελόπουλου  «Η Σκόνη του Χρόνου».

Πριν την προβολή, ο Δήμος θα τιμήσει τον κορυφαίο σκη-

νοθέτη και δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο. Θα χαιρετί-

σει ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού. Θα μιλήσει για το συνο-

λικό και πολυβραβευμένο έργο του σκηνοθέτη και την ται-

νία ο ιστορικός κινηματογράφου, συγγραφέας, σεναριο-

γράφος, Στάθης Βαλούκος.

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στην Κερατέα συνεχίζεται 

Μουσικές του Κόσμου 

στον Ελαιώνα της Κερατέας

στην Παναγία Γκαρικά

Την Κυριακή 9 Αυγούστου & ώρα 9:00μ.μ. ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΑ-

ΡΑΒΕΓΙΑΣ & Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ θα παρουσιάσουν τραγούδια

& μουσικές της Μεσογειακής Σκηνής.

Ο Κωστής Μαραβέγιας, γνωστός από την αφιλοκερδή συμμε-

τοχή του στο «Ολοι με μια κιθάρα στο Οβριόκαστρο», που

έγινε στις 28 Αυγούστου/08 και στο 1ο Φεστιβάλ Οβριόκα-

στρου (15-19 Ιουλίου/09) έρχεται και στην Παναγία Γκαρικά,

στις Μουσικές του Κόσμου στον Ελαιώνα της Κερατέας για

να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη συναυλία.
Ο Κωστής Μαραβέγιας παρουσιάζει το ‘maraveyas ilegal live’ με

τραγούδια και μουσικές από την ομώνυμη δισκογραφική του δου-

λειά αλλά και διασκευές της μεσογειακής σκηνής (Βαρκελώνη,

Παρίσι, Ρώμη, Οράνο).

Ενέργεια, ρυθμός, πάθος, εξωστρέφεια και εκρηκτικότητα συνθέ-

τουν αυτή τη δίωρη γιορτή που επιμελείται ο μοναδικός περφόρ-

μερ. 

Φωνή ζεστή, γνώριμη που τυλίγει κοσμοπολίτικες και ζωηρές

μουσικές ξεσηκώνει τους θεατές και τους κάνει μέρος της παρά-

στασης. Μία παράσταση με θεατρικά στοιχεία, που δεν ζητά

απλώς, αλλά προκαλεί τη συμμετοχή του κοινού της! 

Με άλλους τέσσερις συναρπαστικούς  μουσικούς στη σκηνή, ο

Κωστής Μαραβέγιας μας αφηγείται τις δικές του ιστορίες κατα-

θέτοντας τη δική του πλευρά της ζωής και δείχνοντας μας πως

τελικά... “La vita e bella”! 

Στο τέλος το κοινό χορεύει ακόμα στο ρυθμό των Maraveyas

ILegal και τραγουδά τα ‘Παράνομα Θαύματά τους..!

Την ορχήστρα αποτελούν: Κωστής Μαραβέγιας (φωνή,ακορντε-

όν, πλήκτρα, κιθάρα), Νίκος Παπαβρανούσης (τύμπανα), Ιλάν Μα-

νουάχ (σαξόφωνα, πλήκτρα), Άγγελος Παπαδάτος (κοντραμπά-

σο), Γρηγόρης Ντάνης (κιθάρες).

«AROMA MEDITERRANEO»
Δευτέρα 10 Αυγούστου,  ώρα 9:00μ.μ.

Μια  μουσική παράσταση, «Αroma Mediterraneo», μια πολυπο-

λιτισμική συνάντηση των μουσικών παραδόσεων της Μεσο-

γείου, ένας ύμνος στον μεσογειακό μουσικό πολιτισμό της χα-

ράς, του φωτός, της έξαρσης των συναισθημάτων και της βα-

θειάς πνευματικότητας.. 
Οι μικρές ιστορίες των παραδοσιακών τραγουδιών από Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Γαλλία, Αλγερία,  Συρία, Τουρκία,  Λίβανο,  Αίγυπτο κ.α.,

αποτελούν τις σύντομες  στάσεις  της μουσικής περιπλάνησης  στη με-

γάλη κλειστή θάλασσα που ενώνει λαούς  και πολιτισμούς, απλώνο-

ντας  μια πολιτισμική  γέφυρα ανάμεσα σε Ανατολή και  Δύση. 

Ξεχωριστή ψηφίδα στο μωσαϊκό των μουσικών διαδρομών αποτελεί η

Ελλάδα, με γνωστά παραδοσιακά τραγούδια από την Κρήτη, τα Δωδε-

κάνησα, την Μικρά Ασία και  την Θράκη. Τα αρώματα, οι ήχοι και οι ει-

κόνες της Μεσογείου που ξετυλίγονται μέσα από τις μικρές ιστορίες

των τραγουδιών συμπληρώνονται  από το  κείμενο του Φώτη Κόντο-

γλου (Αστρολάβος) για τη Μεσόγειο Θάλασσα καθώς και του Ίζο Κα-

μάρτιν (Τραγούδημα ενός δέντρου)  για την μεσογειακή μουσική που

ερμηνεύει σε δραματοποιημένη μορφή η Εύα Ψυλλάκη.

Ο “θεός” του flamenco

στην Αθήνα

JJooaaqquuiinn  CCoorrtteess  

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

στο Καλλιμάρμαρο

Calé είναι ο τίτλος της νέας του παράστασης και μέσα απ’

αυτήν ξεκινά ένα ταξίδι συναισθημάτων. Ο Joaquin Cortes,

κάνει μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα ουσιώδους πορεί-

ας του στη ζωή και την καριέρα του, αποτυπώνοντας τις

επιρροές και τις προσωπικές του εμπειρίες. Με άλλα λό-

για, συγκεντρώνει την ουσία των 6 έργων που διεύθυνε

και έπαιξε σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια. 

Ο χορευτής και χορογράφος έδωσε την ψυχή του στο πο-

λυαναμενόμενο τελευταίο show του για μία ακόμη φορά.

Συγκεντρώνει επί σκηνής 16 μουσικούς, 10 χορευτές και

συνολικά 40 ανθρώπους που τον συνοδεύουν  στην πα-

γκόσμια περιοδεία του Calé. 

Η μουσική που ακούγεται είναι καθαρό flamenco και η

εντυπωσιακή σκηνή απεικονίζει καθαρά τα συναισθήματα

και τις αισθήσεις του καλλιτέχνη, αφήνοντας ένα μοναδι-

κό αποτέλεσμα που ξαφνιάζει τους

θεατές. Διατηρεί επάξια τον

τίτλο του πρωτοπόρου καλλι-

τέχνη που αναμειγνύει μο-

ναδικά διαφορετικούς ρυθ-

μούς και μουσικά όργανα.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Άνω διάζωμα: 40€, Κάτω

διάζωμα: 60€, Πλατεία:

100€, ΑΜΕΑ: 25€.  

Η έναρξη εισητη-

ρίων έχει ήδη ξε-

κινήσει και ανα-

μένεται να γί-

νουν ανάρπα-

στα.

Εισητήρια

προπωλού-

νται στα

δισκοπω-

λεία Public,

Ticket

Ηouse, Village

Cinemas, και

Odeon.“Αμφιάρεια” στον ΩΡΩΠΟ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιεί ο Δήμος Ωρωπού

με τίτλο: “Αμφιάρεια”, που θα κλείσουν ην Παρασκευή 7

Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις που ακολουθούν είναι:

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Θεατρική παράσταση 

«Και εσείς … μολότωφ κύριε Τσέχωφ;»
Σκηνοθεσία: Νίκος Δαφνής, Γιώργος Γεωγλερής, Νανά Νικολάου, Παίζουν:

Ν. Δαφνής, Κ. Κλάδης, Κ. Κούτσιου, Μπ. Αρώνης κ.ά..

Τετάρτη 5/8 Θεατρική παράσταση «Οι Δύο Ορφαναί» Σκη-

νοθεσία: Τάκης Χρυσικάκος, Μουσικές Επιλογές: Άγγελος Πυριόχος, Πά-

νος Χατζηκουτσέλης Παίζουν: Παύλος Χαϊκάλης, Γιάννης Βούρος, Αργύ-

ρης Αγγέλου, Φώτης Σπύρος και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.

Παρασκευή 7/8: Θεατρική Παράσταση «Δον Κιχώτης» του

Μιγκέλ δε Θερβάντες από το ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ Κοζάνης, 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραχισαρίσης,  Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

Γιώργος Κιμούλης (Δον Κιχώτης), Δημήτρης Πιατάς (Σάντσο Πάντσα).

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο χώρο των Παλιών Φυλα-

κών Ωρωπού στις 21:30μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη.



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Βόμβες ναπαλμ και επιδράσεις
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Νέα πρόσωπα στη Βουλιαγμένη Σελ. 6

Γενικό Πολεοδομικό Βούλας 

του Γιάννη Δημητριάδη Σελ. 7

Δεκάποντα και στο νερό! Σελ. 10

“Ο αέρας έφερνε καλαμάκια” Σελ.12

Επιχειρείν Σελ. 18

Από τα έδρανα του Κοινοβουλίου Σελ.19

Εξυγίανση στο σύστημα 

διακίνησης φαρμάκων Σελ. 18

Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία

Κερατέας Σελ. 22

Ηλεκτρονικό εισιτήριο Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΕΒΔΟΜΗ συναγωνίζεται στην  Ανατολική Αττική – πε-

ριοχή κυκλοφορίας της – τις γνωστές «μεγάλες» εβδομα-

διαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προηγεί-

ται ούτως ή άλλως από εννέα γνωστές εφημερίδες, όπως

η ΑΥΓΗ, η ΑΥΡΙΑΝΗ, η ΒΡΑΔΥΝΗ, η ΧΩΡΑ, η ΝΙΚΗ, σε

απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή έχουν μικρότερη κυκλοφο-

ρία πανελλαδικά, απ’ ότι η ΕΒΔΟΜΗ στην Ανατολική Αττι-

κή.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία κυκλοφορίας πανελ-

λαδικά, εβδομαδιαίων εφημερίδων, το πρώτο 15θήμερο

του Ιουλίου, που δημοσίευσε το ΒΗΜΑ της Κυριακής 26

Ιουλίου 2009, η ΕΒΔΟΜΗ πρέπει να καταταχθεί στην πρώ-

τη πεντάδα, μεταξύ 23ων εβδομαδιαίων εφημερίδων.

Τούτο συμπεραίνεται αναλογικά, αφού δεν δίνεται η κυ-

κλοφορία τους ειδικά για την Ανατ. Αττική, που είναι η πε-

ριοχή ενδιαφέροντός μας.

Η Αν. Αττική βάσει στατιστικών στοιχείων και υπολογι-

σμών κατοικείται από το ένα εικοστό (1/20), ή το 5% του

ελληνικού πληθυσμού. Ετσι, αναλογικά, μια εφημερίδα

που κυκλοφορεί πανελλαδικά σε 100.000 φύλλα στην

Ανατ. Αττική, μαθηματικά διαθέτει 5.000 φύλλα.

Εμείς την αντίστοιχη περίοδο διαθέσαμε σε συνδρομητές

και δωρεάν από τα γνωστά σημεία διανομής 7.000 φύλλα

εβδομαδιαίως.

Ετσι, με βάση αυτό τον μαθηματικό υπολογισμό το Πρώτο

ΘΕΜΑ πρέπει να διέθεσε στην Ανατ. Αττική 8.870 φύλλα,

η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.450, η κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

7.280, το ΒΗΜΑ 7.112 και η ΕΒΔΟΜΗ 7.000 φύλλα.

Βέβαια γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει η

μαθηματική αναλογία, αλλά και τη δεκαπλάσια να έχουν

κυκλοφορία, απ’ ότι μαθηματικά τους αναλογεί, πάλι η

ΕΒΔΟΜΗ κατέχει μια καθόλου ευκαταφρόνητη θέση συ-

γκρινόμενη με τα «μεγαθήρια» του τύπου, αφού κατατάσ-

σεται σ’ αυτή την περίπτωση ενδέκατη και έπονται άλλες

τόσες  πολύ γνωστές, οι περισσότερες, εφημερίδες.

Αναφερθήκαμε καθαρώς στους αριθμούς κυκλοφορίας,

που είναι ένας συντελεστής, χωρίς να λάβουμε υπ’ όψη

μας τη διεισδυτικότητα και την αναγνωσιμότητα, που είναι

διαφορετικοί και πολύ βασικοί συντελεστές επιρροής των

εφημερίδων. Θα τ’ αναλύσουμε προσεχώς.

Ακολουθεί αναλυτικό απόσπασμα των στοιχείων που ανα-

φερθήκαμε.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κυκλοφορία των εφημερίδων από 6.7.09 έως 12.7.09 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 177.420 8.870

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 149.030 7.450

ΚΥΡΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 145.600 7.280

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 142.240 7.112

ΕΒΔΟΜΗ 7.000

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 109.380 5.470

REAL NEWS 95.510 4.775

ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 32.560 1.628

ΚΑΡΦΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21.190 1.060

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 17.160 858

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13.930 696

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12.250 612

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9.660 483

ΣΦΗΝΑ 5.840 292

Η ΑΥΓΗ 5.430 272

ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5.010 250

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.030 152

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2.830 142

ΕΠΟΧΗ 2.440 122

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 2.250 113

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1.460 73

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 770 39

Ο ΛΟΓΟΣ 310 16

Στην 1η πεντάδα η «7η»

Σε 23 εβδομαδιαίες εφημερίδες

Λάθος δρόμο, φαίνεται πως έχει πάρει η

υπόθεση του Διαμαντοπούλειου Γηροκο-

μείου Βούλας, για ανεξήγητους λόγους,

με πρόσχημα υφιστάμενες δικαστικές

αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκυρότατες

πληροφορίες μας, την περασμένη Τετάρ-

τη ο ενδιαφερόμενος Υφυπουργός οικο-

νομικών και βουλευτής της περιοχής

μας, Αθανάσιος Μπούρας είχε σύσκεψη

με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Ανδρ. Κάσδαγλη και εκατέρωθεν υπη-

ρεσιακούς νομικούς παράγοντες. Φαίνε-

ται να επιλέγεται προς επίλυση του προ-

βλήματος, η οδός της νομοθετικής ρύθμι-

σης, επειδή, δήθεν, αντιδρούν οι συγγε-

νείς του διαθέτη Διαμαντόπουλου. 

Οι συγγενείς του διαθέτη, μας έχουν δη-

λώσει και έχουν κάνει και σχετική ανα-

κοίνωση στην εφημερίδα μας, ότι σκοπός

τους είναι να υλοποιηθεί η βούληση του

Διαμαντόπουλου όπως την έχει διατυπώ-

σει στην διαθήκη του. 

Στην διαθήκη του ο Διαμαντόπουλος όρι-

ζε μια επιτροπή παρακολούθησης ή ελέγ-

χου εφαρμογής των όρων του – όχι πά-

ντως οικονομικής διαχείρισης, πράγμα εξ’

άλλου που δεν θα ήταν λογικό, αφού δεν

κατέλειπε, πλην των οικοπέδων κεφάλαιο

για την λειτουργία του Γηροκομείου.

Η επιτροπή που ορίζει αποτελείται από

συγγενείς του, τον παπά της ενορίας της

Παναγίας της Βούλας και τον Πρόεδρο

της Κοινότητας του τόπου καταγωγής

του.

Ως φαίνεται όμως, η όλη διαμάχη έχει

προκύψει διότι συγγενείς και Δήμαρχος

θέλουν, προφανώς, να έχουν τον έλεγχο

διαχείρισης και λειτουργίας του Γηροκο-

μείου.

Απλά και δεοντολογικά: Η επιτροπή, σύμ-

φωνα με τη διαθήκη, πρέπει να έχει τον

έλεγχο εφαρμογής των όρων της διαθή-

κης – Ίδρυση γηροκομείου με το όνομα

Διαμαντοπούλειο και συμμετοχή συγγε-

νών, εφημέριου και προέδρου Κοινότη-

τας στις λειτουργικές αποφάσεις όσον

αφορά τους όρους αποδοχής τροφίμων.

Να μπαίνει δηλαδή και κανένας χωριανός

του Διαμαντόπουλου και κάποιος που θα

επιθυμεί η εκκλησία της Βούλας.

Την οικονομική διαχείριση την έχει αυτός

που βάζει τα λεφτά για να λειτουργήσει.

Εάν ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν θέλει να

‘χει άλλους στο κεφάλι του για να ρου-

σφετολογεί εκεί που δεν πρέπει και οι

συγγενείς θέλουν να έχουν λόγο στην

οικονομική διαχείριση κάτι που δεν έχουν

εκφράσει, εξ’ όσων γνωρίζω, θα βυζαντι-

νολογούμε και οι γέροντες θα …απέρχο-

νται, χωρίς να εκτελείται η πραγματική

βούληση του διαθέτη. 

Ήδη 11 χρόνια ρημάζει μισοτελειωμένο.

Ο Υπουργός ένα μένει να κάνει, για να

κάνει κάτι πράγματι σπουδαίο: Να παρα-

χωρήσει με Υπουργική απόφαση την

έκταση στο Δήμο Βούλας με τον όρο της

πιστής εφαρμογής της βούλησης του

διαθέτη, όπως έχει διατυπωθεί στη δια-

θήκη. 

Τα περί νομοθετικής ρύθμισης είναι έω-

λα, παρελκυστικά και επικίνδυνα. Θα μας

προκύψουν και τίποτα εκλογές και τρέχα

γύρευε.

«Εγώ, ήθελα,… προσπάθησα, αλλά δεν

“προκάναμε”»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (όπως την είπα-

με), ΤΩΡΑ, κι όποιος θέλει ας τολμήσει

να την προσβάλει.

Κώστας Βενετσάνος

Γηροβατεί… το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Βούλας
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Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς

Η Βουλιαγμένη συνεδρίασε

την περασμένη Τρίτη 28 Ιουλί-

ου, με νέα πρόσωπα στο σώμα

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά την παραίτηση του, επί

σειρά ετών δημοτικού συμ-

βούλου της μειοψηφίας και

στην παρούσα δημοτική αρχή,

της πλειοψηφίας Σωτήρη

Ελευθερίου, κενώθηκε η μία

θέση.

Ηρθε και το τραγικό γεγονός

της απώλειας του αείμνηστου

τ. Αντιδημάρχου Παναγιώτη

Καρυώτη και κενώθηκε και

δεύτερη θέση στο Σώμα.

Ετσι στη συνεδρίαση αυτή πα-

ρευρέθησαν και οι δύο νέοι

σύμβουλοι που κάλυψαν αυ-

τές τις δύο θέσεις και είναι ο

Γεώργιος Τρόντζος και ο Αν-

δρέας Λώλος.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με

ερωτήσεις – επερωτήσεις

απουσιάζοντος του Δημάρχου

και του προέδρου Διον. Κοντο-

νή. Ετσι τον αντικατέστησε ο

Αντιπρόεδρος Διονύσης Γε-

ωργουλόπουλος, μέχρι την

ώρα που προσήλθε ο πρόε-

δρος.

Στις ερωτήσεις μίλησαν ο Ντί-

νος Καραγεώργος και η Ενι

Φαρμακίδου.

Ο Ντ. Καραγεώργος ρώτησε

το Προεδρείο αν κινείται ακό-

μα και χρησιμοποιείται ένα πα-

λιό λεωφορείο – σαράβαλο

όπως το ονόμασε, για να εξυ-

πηρετεί πολίτες.

Ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς

εξήγησε ότι είναι μεν σαράβα-

λο, αλλά λειτουργεί, αφού συ-

ντηρείται επιμελώς, και ανα-

μένεται να αντικατασταθεί.

Ο Ενι Φαρμακίδου ρώτησε αν

προτίθενται να φυτέψουν νέα

πεύκα, εκεί που κόπηκαν άλ-

λα, είτε γιατί ξεράθηκαν είτε

γιατί ασθένησαν, αφού υπάρ-

χει απόφαση στο Δήμο “όταν

κόβεται ένα δέντρο να αντικα-

θίσταται από δύο νέα, είτε εί-

ναι ιδιώτης είτε είναι δημό-

σιο”.

Ο Σπ. Πανάς εξήγησε και πάλι

ότι μέσα στο δάσος είναι δύ-

σκολο να κάνεις φυτέματα,

αλλά ο Δήμος κάνει κάθε χρό-

νο αναδασώσεις.

Σ.Σ. Προφανώς δεν είχαν δια-
βάσει Τύπο, όπου μιλούν για
αγοραπωλησίες φιλέτα στον
κόλπο του Μαλτσινιώτη!

Αποσύρθηκε αίτημα του Δη-

μάρχου για επανεξέταση των

οφειλών και εγγυήσεων της

Κοινοπραξίας Μουστάκα που

διαχειρίζεται τις καντίνες του

Καβουρίου.

Όπως είπε ο πρόεδρος Διον.

Κοντονής δεν υπήρχε σχετική

εισήγηση. Αλλά έλειπε και ο

Δήμαρχος.

Προφανώς η Κοινοπραξία τα-

λανίζει το Δήμο με τις υπο-

χρεώσεις της, κάτι που φοβό-

ταν ο Δήμαρχος όταν ζητούσε

διακανονισμό.

Σε κενό το Ιατρείο

Το Ιατρείο στη Βουλιαγμένη,

λειτουργεί κάτω από την εθε-

λοντική προθυμία των για-

τρών, αφού δεν έχουν πληρω-

θεί για πολύ καιρό και δεν

προβλέπεται να πληρωθούν. Ο

λόγος είναι ο νέος νόμος που

δεν εγκρίνει τέτοια κονδύλια!

Επομένως ο Δήμος δεν μπορεί

να τους πληρώσει!

Το Ιατρείο όμως, κατά γενική

ομολογία, προσφέρει έργο

στην πόλη και δεν μπορεί να

κλείσει. Τι μέλει γενέσθαι λοι-

πόν;

Αναζητήσατε λύση από τα

«παραθυράκια» του νόμου,

όταν ο νόμος είναι άλογος!

Η εκκλησία “επιτίθεται” στη

Βουλιαγμένη

Νέος Αντιδήμαρχος 

Ο Παναγιώτης

Σκουζής

Μετά την τραγική απώλεια

του Αντιδημάρχου Παναγιώτη

Καρυώτη, σε τροχαίο ατύχη-

μα, όπως είχαμε γράψει και

που την Κυριακή γίνεται το

40ήμερο μνημόσυνο, νέος

Αντιδήμαρχος ορίστηκε από

το Δήμαρχο Γρ. Κασιδόκωστα

ο επί σειρά ετών δημοτικός

σύμβουλος Παν. Σκουζής.

Αίρονται απαλλοτριώσεις - γίνονται πωλήσεις

Πράσινο γίνεται οικόπεδα από την Εκκλησία

Αυτοδίκαιη(!) άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Ρ. 55 & 55Β

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είχε και τη συ-

ζήτηση – κατόπιν εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου – “της υπ’ αριθμ

2536/2008 απόφασης Δ. Πρωτοδικείου Πειραιά και την εκδοθείσα απόφαση της αυτο-

δίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.55 & 55Β”.

Την προσφυγή είχε κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο πρόεδρος, αλλά και  ο Δήμαρχος πρότειναν την αναβολή, όπως και έγινε.

Αγοραπωλησία στον Κόλπο Μαλτσινιώτη
ΣΣ. Επ’ ευκαιρία, δεν ακούσαμε τίποτα γι’ αυτά που γράφονται στον Τύπο, περί αγοραπωλησίας έκτα-

σης της εκκλησίας της Ελλάδος, στον κόλπο του Μαλτσινιώτη σε εταιρίες κυπριακών συμφερόντων,

όπου εμπλέκεται  και δημοτικός υπάλληλος!

Μάλιστα η εφημερίδα Free Sunday της περασμένης Κυριακής, το έχει πρωτοσέλιδο. Γράφει και λε-

πτομέρειες που αξίζει εν μέρει να μάθουμε και  παρουσιάζουμε παρακάτω: 

Στις 15 Ιουνίου, κάποιοι υψηλόβαθμοι παράγοντες της εκκλησιαστικής δομής βρίσκονταν στο Συνοδι-

κό Μέγαρο της Μονής Πετράκη, στο Κολωνάκι.

...Ενώπιον της συμβολαιογράφου Μαρίας Πάσχου, ο γενικός διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρι-

κής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, πουλά εκπροσωπώντας την εκκλησία οικό-

πεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, που βρίσκεται στη

θέση “Λιμανάκι Μαλτσινιώτη” στη Βουλιαγμένη, επί των οδών Βάκχου και Φρίξου 1.322,25τ.μ. με τί-

μημα 4.5 εκατομμύρια ευρώ.

Αγοραστής φέρεται δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Βουλιαγμένης, ο οποίος εμφανιζόταν από την

εκκλησία ως καταπατητής και είχαν φτάσει στα δικαστήρια. Η εκκλησία τότε είχε δικαιωθεί.

Την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο ξαναπουλιέται το ακίνητο από τον δημοτικό υπάλληλο σε off shore εται-

ρίες της Κύπρου με αντίτιμο 5.3 εκατομ. ευρώ, η διαφορά είναι ο φόρος που έπρεπε να καταβάλει

στην εφορία για την πώληση.

Αλλο ένα Βατοπέδι στήθηκε στη Βουλιαγμένη; Θυμηθείτε το άρθρο του Κώστα Βενετσάνου στο φύλ-

λο μας 591/11.7.09 με τίτλο: “Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ μοναστηριακή περιουσία”, www.ebdomi.com

Νέοι Δημοτικοί

Σύμβουλοι

Ανδρέας Λώλος

Γεώργιος Τρόντζος

Ενι Φαρμακίδου και Ντίνος Καραγε-
ώργος, της μειοψηφίας.



ΕΒΔΟΜΗ  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς

Απορρίφθηκε αίτημα

για περίπτερα

Απορρίφθηκε ομόφωνα(!) το αί-

τημα για άδεια εκμετάλλευσης

περιπτέρων σε πολεμιστές Κύ-

πρου, άτομα με αναπηρία και πο-

λυτέκνους.

Το σκεπτικό ήταν όπως εκφρά-

στηκε από τον Αντιδήμαρχο Σπ.

Πανά – σε συμφωνία με το δή-

μαρχο – ότι δεν χρειάζονται άλ-

λα περίπτερα στην πόλη.

Σ.Σ.: Εθνική ευαισθησία του Δή-

μου επ’ ευκαιρία της επετείου 35

χρόνων από την τουρκική εισβο-

λή στην Κύπρο).

Βροχή οι παρατάσεις ταφής

φέρνουν πονοκέφαλο στον πρό-

εδρο Διον. Κοντονή, ο οποίος

δεν μπορεί να το διαχειριστεί για

συναισθηματικούς λόγους.

Παρά το ότι υπάρχει απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου για συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα

παράτασης, αυτό παραβιάζεται.

Και εδώ που τα λέμε, είναι πολύ

άχαρη διαδικασία, που δεν θα

ήθελε κανείς να τη ζήσει.

Βέβαια τα Κοιμητήρια γεμίζουν

και κάτι πρέπει να γίνει. 

Η καύση θα μας σώσει και θα μας

γλυτώσει από πολλά δεινά, αλλά

αργεί πολύ να έρθει και στη χώ-

ρα μας.

Η ανακύκλωση

αργεί 

στη Βουλιαγμένη

Στο στάδιο της μελέτης βρί-

σκεται ακόμη η ανακύκλωση

στο Δήμο Βουλιαγμένης. 

Ο Λόγος, όπως είπε ο αντιδή-

μαρχος Σπ. Πανάς, είναι μία

μελέτη που έχει ανατεθεί σε

μελετητή προκειμένου να

εφαρμοστεί ένα πρότυπο σύ-

στημα ανακύκλωσης με υπό-

γειους κάδους σε κεντρικά ση-

μεία της πόλης, κατ’ αρχήν και

επέκταση στη συνέχεια.

Απαγόρευση 

οικοδομικών 

εργασιών

Με απόφαση του Δ.Σ. απαγο-

ρεύονται οι οικοδομικές εργα-

σίες μέσα στο Καλοκαίρι γιατί

εγκυμονούν κινδύνους. (Σ.Σ. η

φωτιά στην περιοχή Φλέμινγκ

πριν περίπου 2 εβδομάδες,

προήλθε όπως ακούστηκε από

σπινθήρα που προήλθε από

κοπή σίδερων).

Η Ειρ. Παναγοπούλου ζήτησε

η άρση επί συγκεκριμένου ακι-

νήτου να εγκρίνεται μόνο για

ειδικούς λόγους και όχι κατά

παρέκκλιση γιατί  γίνεται κοι-

νή πρακτική…

Απορρίφθησαν

αιτήματα 

πολιτών

– Απορίφθηκαν οι ορισμένες

θέσεις στάθμευσης που ζη-

τούσε κάτοικος της οδού Αγ.

Παντελεήμονος.

– Απορρίφθηκε η τοποθέτηση

κολωνακίων στην οδό Αντιγό-

νης.

– Επίσης απορρίφθηκαν τα σα-

μαράκια που ζητούσαν κάτοι-

κοι των οδών Θησέως και

Αχιλλέως.

– Απορρίφθηκε αίτηση πολίτη

για αποζημίωση του Δήμου

για σωματική του βλάβη, η

οποία προήλθε από κακή ποιό-

τητα οδοστρώματος και χτύ-

πημα.

Σ.Σ.: Χωρίς να μπουν καθόλου
στη διαδικασία της «βασά-
νου» ο πρόεδρος πρότεινε
απόρριψη και “ας πάει στα δι-
καστήρια“ να βρει το δίκηο
του.

Σημειωτέον ότι υπάρχει από-

φαση από αρμόδιο Υπουργείο

αλλά και δεδικασμένο όταν

ένας πολίτης πάθει ατύχημα

από κακή ποιότητα του δρό-

μου, την ευθύνη φέρει ο Δή-

μος που ανήκει ο δρόμος και

οφείλει να αποζημιώσει.

Παρ’ όλα αυτά, η κοινή πρακτι-

κή των Δήμων είναι να παρα-

πέμπουν αβασάνιστα τον πο-

λίτη στα Δικαστήρια, να τρα-

βιέται κάποια χρόνια, να πλη-

ρώνει δικηγόρους και άμα

αντέξει, όταν βγει η απόφαση

θα δικαιωθεί. Γιατί είναι βέβαιο

ότι θα δικαιωθεί και ο Δήμος

θα πληρώσει πολύ περισσότε-

ρα, αλλά...

Για τροχαίο που είχε τραγικό

τέλος για αναβάτη μηχανής,

στη Λεωφ. Κορωπίου, δικαιώ-

θηκαν οι προσφεύγοντες τε-

λεσίδικα. Ετσι πλήρωσαν το

ΥΠΕΧΩΔΕ, η Νομαρχία Ανατ.

Αττικής και ο Δήμος Κορωπίου

(γιατί ο δρόμος είναι υπερτο-

πικού χαρακτήρα) συνολικά

300.000 ευρω αποζημιώσεις.

Επρεπε λοιπόν να προβλημα-

τίζεται κάθε Δήμος, όταν ένας

πολίτης παθαίνει ατύχημα με

υπαιτιότητα (με τραυματι-

σμούς και αναπηρίες) του Δή-

μου (δρόμος, πινακίδα κλπ.).

Αννα Μπουζιάνη

Επειδή  η  εκπόνηση  ή  μη  ενός  νέου  Γε-

νικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  (ΓΠΣ)  απο-

τελεί,  εδώ  και πολλά  χρόνια,  πεδίο  έντο-

νης  αντιπαράθεσης  μέσα  στους  κόλπους

της τοπικής  κοινωνίας  της  Βούλας  (όπως

περιέγραψα  σε  προηγούμενο  άρθρο  μου,

στο  φύλλο  592/18-07-09  της  εφημερίδας

«ΕΒΔΟΜΗ») και  επειδή  υπάρχει,  γενικά,

έντονο  το  στοιχείο  της  παραπληροφό-

ρησης  πάνω  στο  συγκεκριμένο  θέμα,  κα-

λό  θα  ήταν,  κατ’ αρχήν,  να  γίνει  κατα-

νοητό  από  όλους  τι  ακριβώς  είναι  ένα

σύγχρονο  ΓΠΣ  και  ποιες  οι  συνέπειες

της  ύπαρξης  ή  μη  ύπαρξής  του.  

Το  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  ενός  Δή-

μου  είναι  ένας  γενικός  οδηγός  οικιστι-

κής  ανάπτυξης  και  προστασίας  του  πε-

ριβάλλοντος,  σε  βάθος  χρόνου  και  απο-

τελεί  πλαίσιο  αναφοράς  για  όλα  τα  επι-

μέρους  πολεοδομικά  θέματα,  μεταξύ  των

οποίων είναι  και  οι  χρήσεις  γης.  Θα  μπο-

ρούσε  να  πει κανείς  ότι το  ΓΠΣ  ενός  δή-

μου  είναι ο δικός του  «καταστατικός  χάρ-

της»  και, ως  τέτοιος, η σύνταξή  του

απαιτεί  ιδιαίτερη  προσοχή.  Συγκεκριμένα,

ένα  σύγχρονο  ΓΠΣ,  μεταξύ  άλλων,  πε-

ριλαμβάνει  τα  ακόλουθα  επιμέρους  στοι-

χεία:

1.  Διερεύνηση  της  γεωλογικής  καταλλη-

λότητας  για  οικιστική  ανάπτυξη.

2. Ανάλυση  του φυσικού,  πολιτιστικού  και

ιστορικού περιβάλλοντος και προσδιορισμός

των  Περιοχών  Ειδικής Προστασίας  (ΠΕΠ).

3.  Γενική  περιγραφή του  κύριου  οδικού

δικτύου και  γενικές  κατευθύνσεις  για  την

επίλυση  βασικών  κυκλοφοριακών  προ-

βλημάτων.

4.  Πληθυσμιακές  εκτιμήσεις  για  τα  επό-

μενα  10-20  χρόνια, βάσει  των  οποίων  γί-

νεται  ο  σχεδιασμός – προγραμματισμός

των  έργων  τεχνικής  και  κοινωνικής  υπο-

δομής.

5.  Γενική  περιγραφή υφιστάμενων,  προ-

γραμματισμένων και προτεινόμενων  δι-

κτύων  τεχνικής  υποδομής.

6.  Χωροθέτηση  όλων  των  αναγκαίων  έρ-

γων  κοινωνικής  υποδομής  (συμπεριλαμ-

βανομένων σχολείων και  αθλητικών  εγκα-

ταστάσεων) και  των κυριότερων κοινόχρη-

στων  χώρων  (πάρκα,  πλατείες,  περιβαλ-

λοντικοί  διάδρομοι).  

7.  Εντάξεις  περιοχών  στο  σχέδιο  πόλης

και  όροι  ένταξης.

8.  Θεσμικό  πλαίσιο  δόμησης (υφιστάμενο

και  προτεινόμενο).

9.  Γενική πολεοδομική  οργάνωση  της  πό-

λης  και  οργάνωση  των  χρήσεων  γης.

10.  Προστασία  της  οικιστικής  φυσιογνω-

μίας  και  του  περιβάλλο-

ντος,  γενικότερα.

Εδικά για τις χρήσεις  γης

και  τους  όρους  δόμη-

σης, επισημαίνεται  ότι,  ναι μεν, στα πλαί-

σια  ενός  ΓΠΣ,  γίνεται  γενική  αναφορά

στις  επιτρεπόμενες  χρήσεις,  στην  πυ-

κνότητα  κατοικίας  και  στο  μέσο  συντε-

λεστή  δόμησης  κατά  πολεοδομική  ενό-

τητα,  όμως,  η  λεπτομερής  περιγραφή

των  στοιχείων  αυτών  αποτελεί  αντικεί-

μενο  ειδικής  πολεοδομικής  μελέτης  κα-

θορισμού  χρήσεων  γης  και  ειδικών  όρων

και  περιορισμών  δόμησης.  

Η  τελευταία  εφαρμόζεται  μετά  από  γνω-

μοδότηση  του  Συμβουλίου  Επικρατείας

και  έκδοση  σχετικού  προεδρικού  διατάγ-

ματος,  ενώ  το  ΓΠΣ  εγκρίνεται  με  απλή

υπουργική  απόφαση.  Εφόσον  συντρέχει

λόγος  χρονικής  συντόμευσης,  είναι  δυ-

νατή  η  παράλληλη  εκπόνηση  και  η  ταυ-

τόχρονη  υποβολή  των  δύο  μελετών.

Σε  ό,τι  αφορά ειδικότερα στη Βούλα,  πρέ-

πει  να  σημειωθεί  ότι  το  υπάρχον  ΓΠΣ

του  1993  κρίθηκε,  εδώ  και  πολλά  χρό-

νια,  άκυρο  από  το  Συμβούλιο    Επικρα-

τείας  ως  προς  το  σκέλος  των  χρήσεων

γης,  ενώ  είναι  τελείως  ανεπαρκές  και

ξεπερασμένο  ως  προς  τα  υπόλοιπα  στοι-

χεία  του.  Και  το  χειρότερο:  λόγω  ειδι-

κών  συνθηκών  (π.χ., παλαιά  και  σκόρπια

διατάγματα  χρήσεων  γης,  τα  οποία  χρη-

σιμοποιούν  ορολογία  μη  συμβατή  με  την

υφιστάμενη  νομοθεσία),  σε  τελική  ανά-

λυση,  δεν  υπάρχει  στη  Βούλα  ένα  στα-

θερό,  ξεκάθαρο και κατανοητό  από  όλους

καθεστώς  χρήσεων  γης.  Αντίθετα,  στον

τομέα  αυτό  επικρατεί  χάος  ή,  στην  κα-

λύτερη  περίπτωση,  ασάφεια  και  πλήρης

αδιαφάνεια,  γεγονός  που  εκμεταλλεύο-

νται  οι  κάθε  είδους  επιτήδειοι,  σε  βά-

ρος  της  Βούλας.  

Αυτό  επιθυμούν  κάποιοι  συμπολίτες  μας

που  αντιτίθενται  στην  εκπόνηση ενός νέ-

ου ΓΠΣ;  Ή μήπως  έφθασε  η  ώρα  των πο-

λιτών,  έστω  και    καθυστερημένα, για  ένα

σύγχρονο  πολεοδομικό  σχεδιασμό,  που

θα  γίνει  με  ανοιχτές  και  απολύτως δια-

φανείς  διαδικασίες  και  που  θα  σέβεται

το  φυσικό  περιβάλλον  και  τη  φυσιογνω-

μία  της  Βούλας;  Σε  πείσμα  των αρνητών

της προόδου  και  των  αυτόκλητων  «Σω-

τήρων»  της  Βούλας. 

* Ο Γιάννης Δημητριάδης είναι κάτοικος  Βούλας και δέ-

χεται παρατηρήσεις και σχόλια 6932384165.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βούλας:

Η  ουσία  του  θέματος
του  Γιάννη  Δημητριάδη*, πολεοδόμου – χωροτάκτη

Η Ειρήνη Παναγοπούλου (αριστερά) πρό-
τεινε να εγκρίνεται η άρση μόνο για ειδι-
κούς λόγους.

“Δεν μπορώ να λέω όχι· έχω συναισθημα-
τικό κώλυμα.
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Ηλεκτρονικό εισιτήριο Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΕΒΔΟΜΗ συναγωνίζεται στην  Ανατολική Αττική – πε-

ριοχή κυκλοφορίας της – τις γνωστές «μεγάλες» εβδομα-

διαίες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προηγεί-

ται ούτως ή άλλως από εννέα γνωστές εφημερίδες, όπως

η ΑΥΓΗ, η ΑΥΡΙΑΝΗ, η ΒΡΑΔΥΝΗ, η ΧΩΡΑ, η ΝΙΚΗ, σε

απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή έχουν μικρότερη κυκλοφο-

ρία πανελλαδικά, απ’ ότι η ΕΒΔΟΜΗ στην Ανατολική Αττι-

κή.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία κυκλοφορίας πανελ-

λαδικά, εβδομαδιαίων εφημερίδων, το πρώτο 15θήμερο

του Ιουλίου, που δημοσίευσε το ΒΗΜΑ της Κυριακής 26

Ιουλίου 2009, η ΕΒΔΟΜΗ πρέπει να καταταχθεί στην πρώ-

τη πεντάδα, μεταξύ 23ων εβδομαδιαίων εφημερίδων.

Τούτο συμπεραίνεται αναλογικά, αφού δεν δίνεται η κυ-

κλοφορία τους ειδικά για την Ανατ. Αττική, που είναι η πε-

ριοχή ενδιαφέροντός μας.

Η Αν. Αττική βάσει στατιστικών στοιχείων και υπολογι-

σμών κατοικείται από το ένα εικοστό (1/20), ή το 5% του

ελληνικού πληθυσμού. Ετσι, αναλογικά, μια εφημερίδα

που κυκλοφορεί πανελλαδικά σε 100.000 φύλλα στην

Ανατ. Αττική, μαθηματικά διαθέτει 5.000 φύλλα.

Εμείς την αντίστοιχη περίοδο διαθέσαμε σε συνδρομητές

και δωρεάν από τα γνωστά σημεία διανομής 7.000 φύλλα

εβδομαδιαίως.

Ετσι, με βάση αυτό τον μαθηματικό υπολογισμό το Πρώτο

ΘΕΜΑ πρέπει να διέθεσε στην Ανατ. Αττική 8.870 φύλλα,

η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7.450, η κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

7.280, το ΒΗΜΑ 7.112 και η ΕΒΔΟΜΗ 7.000 φύλλα.

Βέβαια γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει η

μαθηματική αναλογία, αλλά και τη δεκαπλάσια να έχουν

κυκλοφορία, απ’ ότι μαθηματικά τους αναλογεί, πάλι η

ΕΒΔΟΜΗ κατέχει μια καθόλου ευκαταφρόνητη θέση συ-

γκρινόμενη με τα «μεγαθήρια» του τύπου, αφού κατατάσ-

σεται σ’ αυτή την περίπτωση ενδέκατη και έπονται άλλες

τόσες  πολύ γνωστές, οι περισσότερες, εφημερίδες.

Αναφερθήκαμε καθαρώς στους αριθμούς κυκλοφορίας,

που είναι ένας συντελεστής, χωρίς να λάβουμε υπ’ όψη

μας τη διεισδυτικότητα και την αναγνωσιμότητα, που είναι

διαφορετικοί και πολύ βασικοί συντελεστές επιρροής των

εφημερίδων. Θα τ’ αναλύσουμε προσεχώς.

Ακολουθεί αναλυτικό απόσπασμα των στοιχείων που ανα-

φερθήκαμε.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κυκλοφορία των εφημερίδων από 6.7.09 έως 12.7.09 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 177.420 8.870

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 149.030 7.450

ΚΥΡΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 145.600 7.280

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 142.240 7.112

ΕΒΔΟΜΗ 7.000

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 109.380 5.470

REAL NEWS 95.510 4.775

ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 32.560 1.628

ΚΑΡΦΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21.190 1.060

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 17.160 858

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13.930 696

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 12.250 612

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9.660 483

ΣΦΗΝΑ 5.840 292

Η ΑΥΓΗ 5.430 272

ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5.010 250

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.030 152

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2.830 142

ΕΠΟΧΗ 2.440 122

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 2.250 113

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1.460 73

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 770 39

Ο ΛΟΓΟΣ 310 16

Στην 1η πεντάδα η «7η»

Σε 23 εβδομαδιαίες εφημερίδες

Λάθος δρόμο, φαίνεται πως έχει πάρει η

υπόθεση του Διαμαντοπούλειου Γηροκο-

μείου Βούλας, για ανεξήγητους λόγους,

με πρόσχημα υφιστάμενες δικαστικές

αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκυρότατες

πληροφορίες μας, την περασμένη Τετάρ-

τη ο ενδιαφερόμενος Υφυπουργός οικο-

νομικών και βουλευτής της περιοχής

μας, Αθανάσιος Μπούρας είχε σύσκεψη

με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Ανδρ. Κάσδαγλη και εκατέρωθεν υπη-

ρεσιακούς νομικούς παράγοντες. Φαίνε-

ται να επιλέγεται προς επίλυση του προ-

βλήματος, η οδός της νομοθετικής ρύθμι-

σης, επειδή, δήθεν, αντιδρούν οι συγγε-

νείς του διαθέτη Διαμαντόπουλου. 

Οι συγγενείς του διαθέτη, μας έχουν δη-

λώσει και έχουν κάνει και σχετική ανα-

κοίνωση στην εφημερίδα μας, ότι σκοπός

τους είναι να υλοποιηθεί η βούληση του

Διαμαντόπουλου όπως την έχει διατυπώ-

σει στην διαθήκη του. 

Στην διαθήκη του ο Διαμαντόπουλος όρι-

ζε μια επιτροπή παρακολούθησης ή ελέγ-

χου εφαρμογής των όρων του – όχι πά-

ντως οικονομικής διαχείρισης, πράγμα εξ’

άλλου που δεν θα ήταν λογικό, αφού δεν

κατέλειπε, πλην των οικοπέδων κεφάλαιο

για την λειτουργία του Γηροκομείου.

Η επιτροπή που ορίζει αποτελείται από

συγγενείς του, τον παπά της ενορίας της

Παναγίας της Βούλας και τον Πρόεδρο

της Κοινότητας του τόπου καταγωγής

του.

Ως φαίνεται όμως, η όλη διαμάχη έχει

προκύψει διότι συγγενείς και Δήμαρχος

θέλουν, προφανώς, να έχουν τον έλεγχο

διαχείρισης και λειτουργίας του Γηροκο-

μείου.

Απλά και δεοντολογικά: Η επιτροπή, σύμ-

φωνα με τη διαθήκη, πρέπει να έχει τον

έλεγχο εφαρμογής των όρων της διαθή-

κης – Ίδρυση γηροκομείου με το όνομα

Διαμαντοπούλειο και συμμετοχή συγγε-

νών, εφημέριου και προέδρου Κοινότη-

τας στις λειτουργικές αποφάσεις όσον

αφορά τους όρους αποδοχής τροφίμων.

Να μπαίνει δηλαδή και κανένας χωριανός

του Διαμαντόπουλου και κάποιος που θα

επιθυμεί η εκκλησία της Βούλας.

Την οικονομική διαχείριση την έχει αυτός

που βάζει τα λεφτά για να λειτουργήσει.

Εάν ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν θέλει να

‘χει άλλους στο κεφάλι του για να ρου-

σφετολογεί εκεί που δεν πρέπει και οι

συγγενείς θέλουν να έχουν λόγο στην

οικονομική διαχείριση κάτι που δεν έχουν

εκφράσει, εξ’ όσων γνωρίζω, θα βυζαντι-

νολογούμε και οι γέροντες θα …απέρχο-

νται, χωρίς να εκτελείται η πραγματική

βούληση του διαθέτη. 

Ήδη 11 χρόνια ρημάζει μισοτελειωμένο.

Ο Υπουργός ένα μένει να κάνει, για να

κάνει κάτι πράγματι σπουδαίο: Να παρα-

χωρήσει με Υπουργική απόφαση την

έκταση στο Δήμο Βούλας με τον όρο της

πιστής εφαρμογής της βούλησης του

διαθέτη, όπως έχει διατυπωθεί στη δια-

θήκη. 

Τα περί νομοθετικής ρύθμισης είναι έω-

λα, παρελκυστικά και επικίνδυνα. Θα μας

προκύψουν και τίποτα εκλογές και τρέχα

γύρευε.

«Εγώ, ήθελα,… προσπάθησα, αλλά δεν

“προκάναμε”»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (όπως την είπα-

με), ΤΩΡΑ, κι όποιος θέλει ας τολμήσει

να την προσβάλει.

Κώστας Βενετσάνος

Γηροβατεί… το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Βούλας
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«Για όσα δεν φαίνονται όπως και για τα θνητά πράγματα
σαφή γνώμη έχουν μόνο οι θεοί.  Εμείς οι άνθρωποι δεν εί-
μαστε σε θέση παρά μόνο να εικάζομε και συμπεραίνομε».

Αλκμαίων 

Ο Αλκμαίων ή Αλκμέων, γυιός του Πείριθρου, γεννήθηκε

τον 5ο π.Χ.  αιώνα στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας· πόλη

γνωστή για την ιατρική της σχολή και τον περίφημο γιατρό

της Δημοκίδη. 

Ο Αλκμαίων, ιατρός και φυσικός, ήταν προσωπικός μαθη-

τής  του  Πυθαγόρα, είχε την τύχη να εργαστεί κοντά του,

έγραψε δε πολλά έργα. Το ‘’Περι Φύσεως’’, το κυριότερο

από τα γραπτά του διασώζεται μόλις σε αποσπάσματα και

εντυπωσιάζει. Τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και της ζω-

ής αναλύονται και οι κανόνες  και προϋποθέσεις για την

υγεία και ομαλή  λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού

του, κατέχουν  το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ιατροφιλόσο-

φου.

Εντρυφεί και μελετά φυσιολογία  και  ψυχολογία του αν-

θρώπου, ενώ για τα μεταφυσικά προβλήματα τηρεί σχετι-

κή σιγή. 

Πιστεύει στον κανόνα της ισορροπίας  που προκύπτει από

τις ισοδύναμες αντιθέσεις. Αυτή την αρχή των ‘’εν τω κό-
σμω αντιθέσεων’’, πρώτος την εισήγαγε ο Αναξίμανδρος,

την δεχότανε  ο Παρμενίδης και την πίστευε και ο Ηρά-

κλειτος. Ο Ηράκλειτος πρέσβευε ότι η ενότητα των πά-

ντων κρύβεται κάτω από την επιφάνεια και εκείνο που φαί-

νεται είναι η αρμονία, που εξαρτάται από μια ισορροπία

αντίδρασης μεταξύ των ‘’αντιθέτων’’. Ο Αλκμαίων  πρόβα-

λε  σαν κανόνα για την υγεία την ‘’ισονομίαν‘’ των δυνά-

μεων.

Όπως δε αναφέρει ο φιλόσοφος Φιλόλαος, υπέρμαχος και

αυτός της σχολής των αντιθέτων,  όταν μιλούσε ’’περί φύ-
σεως και αρμονίας’’: «Τα μεν ών ομοία και ομόφυλα αρμο-
νίας ουδέν επεδέοντο, τα δε ανόμοια μηδέ  ομόφυλα  μηδέ ισο-

ταγή  ανάγκα τα τοιαύτα αρμονία συγκεκλείσθαι, αι μέλλοντι
εν κόσμω κατέχεσθαι». 

Τουτέστιν   τα πράγματα που ήταν όμοια και ομόφυλα  δεν

είχαν ανάγκη από την  αρμονία, αλλά εκείνα που ήταν

ανόμοια  και δεν ήταν ούτε ομόφυλα,  ούτε της ιδίας τά-

ξης, έπρεπε να συναρθρωθούν από την αρμονία, αν επρό-

κειτο να σχηματίσουν ένα συνεκτικό σύμπλεγμα μέσα σε

ένα τακτοποιημένο κόσμο.   

Ο Αλκμαίων,  πιο απλά, πίστευε ότι οι ποσότητες  του

υγρού και ξηρού  που είναι αντίθετες, όπως   του θερμού

και ψυχρού,  του γλυκού και πικρού, πρέπει να ευρίσκονται

σε μια αρμονική σχέση  σε ένα γερό οργανισμό. Αν επι-

κρατήσει  το ένα  σε βάρος του άλλου, επέρχεται μια ανώ-

μαλη κατάσταση, με συνέπεια τη νόσο:  «Η μοναρχία, η
μεμονωμένη δηλαδή κυριαρχία του ενός από αυτά προκα-
λεί την αρρώστια… Η υγεία, είναι η συμμετρική ανάμιξη
των ποσοτήτων».

Μια μοναρχία λοιπόν στην υπεροχή της, καταλύει τον

ρυθμιστικό παράγοντα. 

Πολύ πιο προχωρημένος ο ιατροφιλόσοφος  μετέφερε

αλληγορικά αυτή την αρχή της αλληλοεπίδρασης και ισορ-

ροπίας  στη  δόμηση  των ανθρωπίνων κοινωνιών.  Γι’ αυτό

και «σε μια  ευνομούμενη πολιτεία, η δύναμη που καταπα-
τά την αρχή των ίσων δικαιωμάτων και την ισονομία, πρέ-
πει -από τους πολίτες -να επαναφέρεται στην  ευταξία».  
Με άλλα λόγια απολυταρχικά ή ολιγαρχικά συστήματα

διακυβέρνησης μιάς πολιτείας αποτελούν νοσηρή κατά-

σταση και έχουν να αντιμετωπίσουν το σύσσωμο δημο-

κρατικό φρόνημα των πολιτών.

Τα ίδια υποστήριζε και ο Αναξίμανδρος λέγοντας πως «η
υπεροχή της μιάς κατάστασης (ουσίας) σε βάρος της άλ-
λης  είναι αδικία, η οποία επιφέρει  όχι μόνο την τιμωρία
του ενόχου αλλά μάλιστα  παίρνει και κάτι παραπάνω από
τον φταίχτη προς όφελος του θύματος».
Γίνεται κάτι ανάλογο με την  ‘’δίκην  του χρόνου’’, δηλαδή

την  απόδοση δικαιοσύνης στην ισορροπία του χρόνου,

ανάμεσα στην ημέρα και νύχτα:  όταν μεγαλώνει η νύχτα

μικραίνει η ημέρα. 

Ίσως, σε  αυτή την ισορροπία ανάμεσα σε δυό σφαίρες,

όσον αφορά τον σχηματισμό της εγω–ταυτότητάς μας, ή

άλλως πως, του “I and Me” (εγώ και ο εαυτός μου) του  G.

H. Mead, αναφέρεται ο Δημήτρης Τσαρδάκης,  όταν μας

λέει ότι «η γένεση του ‘’Εαυτού’’ συνδέεται αρχικά με την
διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα ανάληψης του ρόλου του
εξειδικευμένου “Άλλου’’ (π. χ. μητέρα πατέρας δάσκα-

λος)».
Ξαναγυρίζω στον Αλκμαίωνα. Από τα γραπτά του μαθαί-

νομε πως πρέσβευε  ότι  ο εγκέφαλος είναι το κεντρικό

όργανο με το οποίο συνδέονται όλες μας οι αισθήσεις.

«Αίσθηση έχουν και τα ζώα. Αλλά δεν καταλαβαίνουν, δεν
κατανοούν, γι΄αυτό δεν λειτουργούν σαν τον άνθρωπο.
Και αυτή είναι η διαφορά».
Στις φιλοσοφικές του συγκεντρώσεις, αναφερόταν  και

του άρεσε να παίρνει θέση για τον θάνατο. «Ο θάνατος εί-
ναι η φυσιολογική  βιολογική κόπωση του οργανισμού»,
έλεγε. 

«Μα γιατί να πεθαίνομε;» τον ρωτούσαν.

«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν κάποτε ότι αυτό που
έχει  μια αρχή έχει και ένα τέλος*. Η βιολογική πορεία της
ζωής διαγράφει μια ευθεία γραμμή. Αρχίζει και τελειώνει.
Δεν διαγράφει κύκλο. Δεν είναι κυκλική ώστε να επανακά-
μπτει σε μια νέα αρχή».
«Και η ψυχή;» τον ρωτούσαν 

«Η ψυχή διαγράφει μια πορεία κυκλική. Γι΄αυτό  και είναι
αθάνατη. Δεν πεθαίνει ποτέ». 
Δεν δηλώνω παθητικός προγονολάτρης, που άγεται και

φέρεται σε ατραπούς μιάς ανόητης υπεροψίας. Αλλά

όπως και να το κάνομε, έχω ξαναγράψει ότι τρέφω ιδιαί-

τερο  σεβασμό σ’ αυτά τα μυαλά, που δυόμιση χιλιάδες

χρόνια μπροστά, μπορούσαν και είχαν μια θέση. Και σκέ-

φτονταν τόσο υπέροχα, που τις ιδέες  που κήρυτταν,  οι

λαοί τις βρήκαν, τις ανακάλυψαν μετά από αιώνες στο

ιστορικό διάβα τους. 

γιάννης  κορναράκης του μάνθου          

* Αυτό σύμφωνα με την κλασική μηχανική. Σύμφωνα όμως με

τις νεώτερες θέσεις της φυσικής, ο χρόνος, η θεμελιώδης

διάσταση της ύπαρξής μας, στον οποίο εντοπίζεται η απαρχή

του προβλήματος, είναι μια  πλάνη (Αϊνστάιν). Πραγματικά ο

χρόνος  όπως ενσωματώθηκε στους θεμελιώδεις νόμους της

φυσικής,  από την κλασική δυναμική του Νεύτωνα μέχρι τη

σχετικότητα και την κβαντική, δεν επιτρέπει καμιά διάκριση

ανάμεσα στο παρελθόν κα το μέλλον. Δηλαδή  το βέλος του

χρόνου δεν υπάρχει.  Το πρόβλημά του πάντως παραμένει

ένα απροσπέλαστο μυστήριο.

–––––––––––
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Αλκμαίων, 

ο Κροτωνιάτης

Η ουσία της υπόθεσης Καραβέλα βρίσκεται

στη φυγοδικία ενός ατόμου, που κατηγο-

ρείται για συμμετοχή σε δωροδοκίες και

στην αποτυχία των μελών της οικογενείας

του να φυγοδικήσουν με τη σειρά τους στο

εξωτερικό, αφού είχαν συστήσει υπερά-

κτιες (off-shore) εταιρείες με κατατεθειμέ-

να επίδικα χρηματικά ποσά. Από τα μέσα

όμως μαζικής ενημέρωσης είδαμε δικηγό-

ρους να αποκαλούν «παιδιά» ενήλικα άτο-

μα, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τη συ-

μπάθεια της κοινής γνώμης, μετατρέπο-

ντας μια ποινική υπόθεση σε δακρύβρεκτη

ιστορία. Και βέβαια είναι αστήρικτοι οι

ισχυρισμοί της υπεράσπισης των κατηγο-

ρουμένων ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη

των λογαριασμών τους, αφού κανείς δεν

είναι δυνατόν να συμμετέχει σε υπεράκτια

εταιρεία χωρίς να το γνωρίζει. Από το άλ-

λο μέρος, αντί να τύχει γενικής επιδοκιμα-

σίας η ενέργεια του εισαγγελέα να προλά-

βει την αναχώρηση υπόπτων διαφυγής,

έχει γίνει αιτία να ξεσπάσει πολιτικός σά-

λος για την επιβολή περιοριστικών μέτρων

στους κατηγορουμένους.

Η υπόθεση έχει άμεση επίδραση στην εσω-

τερική πολιτική σκηνή, καθώς στους κυβερ-

νώντες καταλογίζονται πολιτικές ευθύνες

για ολιγωρία, που επέτρεψε τη διαφυγή

Καραβέλα στο εξωτερικό. Αλλά και οι πο-

λιτικοί της αντιπολίτευσης φάνηκαν να δεί-

χνουν απροθυμία να εκφράσουν ικανοποί-

ηση για την πρωτοβουλία του εισαγγελέα

επιβολής  περιοριστικών μέτρων στα λοιπά

μέλη της οικογένειας Καραβέλα, αφήνο-

ντας έτσι υπόνοιες ότι δεν θέλουν ανοικτά

να επαινέσουν τον τρόπο λειτουργίας της

δικαιοσύνης στις μέρες της παρούσας κυ-

βέρνησης. Τον πολίτη όμως αφήνουν πα-

γερά αδιάφορο οι υπολογισμοί πολιτικού

κόστους και κομματικού οφέλους, αφού

βλέπει ότι αυτά ακριβώς είναι που απο-

σπούν την προσοχή των πολιτικών από την

αντιμετώπιση της ουσίας των προβλημά-

των. Οι πολίτες ζητούν διαφάνεια, εφαρμο-

γή του νόμου και τιμωρία των παραβατών,

ενώ οι πολιτικοί σχηματισμοί δείχνουν δια-

τεθειμένοι να παραβλέψουν ή και να παρα-

γράψουν αδικήματα, ακόμη και των πολιτι-

κών τους αντιπάλων, προσβλέποντας σε

μελλοντική ανταπόδοση ή σε άμεσα εκλο-

γικά κέρδη.

Με τον τρόπο αυτό αποξενώνονται τα πο-

λιτικά κόμματα από τη συντριπτική πλειο-

ψηφία των πολιτών και περιορίζονται στις

πελατειακές τους σχέσεις, που όσο περισ-

σότερο αποκαλύπτονται, τόσο διευρύνουν

την αποξένωση αυτή. Ο ενεργός πολίτης

διαπιστώνει ότι τα κόμματα, αντί να τον

υπηρετούν και να τον εκπροσωπούν, όπως

έχουν υποχρέωση από το δημοκρατικό πο-

λίτευμα, έχουν αποδυθεί σι αγώνα με στό-

χο την κατάκτηση και διατήρηση της εξου-

σίας και όχι την εξυπηρέτηση του κοινωνι-

κού συμφέροντος. Είναι λοιπόν φανερό ότι

μόνον οι πολίτες μπορούν να αναγνωρί-

σουν το συμφέρον τους και οι φωνές τους

είναι αυτές που θα υποχρεώσουν τα κόμ-

ματα να πάψουν να παρουσιάζουν το κομ-

ματικό σαν κοινωνικό όφελος. 

Η κοινωνία των πολιτών επικροτεί τις απο-

φάσεις της δικαιοσύνης, όταν συμβαδίζουν

με το κοινό αίσθημα και απαιτεί από τα πο-

λιτικά κόμματα να ενεργοποιήσουν ανάλο-

γα τα κοινωνικά τους αισθητήρια. 

Ν. Δημητρίου 

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Υπόθεση Καραβέλα: κροκοδείλια δάκρυα και πολιτικές αντιδράσεις
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρεόπολη, 23-7-2009

Προς: Εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

Θέμα: Πρόταση για επιστημονική ημερίδα 

στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Ο Σύνδεσμός μας ενώνει τη φωνή του

στην πρόταση του καλού πατριώτη Γρηγό-

ρη Ρώντα –που έγινε πια αίτημα των Πα-

νελλήνων!- και προς τιμήν του απ’ την αρ-

χή απεδέχθη ο Διοικητής του νοσοκομεί-

ου, εκλεκτός συμπατριώτης μας Ηρακλής

Καραγεώργος.

Η τραγωδία της Κύπρου δεν αφήνει ασυ-

γκίνητο κανέναν Έλληνα. Θεωρείστε δε-

δομένη κάθε είδους βοήθεια για την επι-

τυχία της σπουδαίας πατριωτικής ενέργει-

άς σας, όταν με το καλό φτάσουμε στην

υλοποίησή της. Σε περιπτώσεις σαν κι αυ-

τήν οι αποστάσεις δεν έχουν νόημα, ούτε

αποτελούν εμπόδιο.

Είμαστε δίπλα σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Λουκάκος, ιατρός

ΔΗΜΟΣ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άνω Λιόσια, 24 Ιουλίου 2009

Κοινοποίηση: κ. Ηρακλή Καραγεώργο,

Διοικητή Ασκληπιείου Βούλας

Κύριε Γρηγόρη Ρώντα,

Με την παρούσα επιστολή επιτρέψτε μου να

σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για

την πρωτοβουλία σας, να διοργανωθεί επιστη-

μονική ημερίδα με θέμα την εμφάνιση ιδιαίτε-

ρων μορφών κακοηθών νεοπλασιών και άλλων

ανιάτων ασθενειών, στους αγωνισθέντες στην

Κυπριακή τραγωδία.

Ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής των

Άνω Λιοσίων, αλλά και προσωπικά, πιστεύω ότι

η διεξαγωγή της ανωτέρω ημερίδας κρίνεται

αναγκαία, τόσο από επιστημονική όσο και ηθι-

κή οπτική και γι αυτό τον λόγο θα ήθελα να θέ-

σω εις γνώση σας πως όχι μόνο υποστηρίζω

ένθερμα την διεξαγωγή της, αλλά επιπλέον

θεωρώ πως θα ήταν δόκιμο στο μέλλον να ορ-

γανωθεί και ένα συνέδριο όπου θα παρουσια-

στούν γενικότερα οι βιολογικές, ψυχοκοινωνι-

κές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της

τουρκικής κατοχής στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω

πως συμπαρίσταμαι γενικότερα στην προσπά-

θειά σας για την ανάδειξη των προβλημάτων

που ταλαιπωρούν όσους ηρωϊκά πολέμησαν

στην Κύπρο, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής

στον αγώνα τους εναντίον του «Αττίλα».

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Δρόλιας

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Εκδοτικός οίκος-εφημερίδα

ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ

Προς εφημερίδα Εβδόμη

Αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετισμούς από τη

Μάνη.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν και για μας η πρόταση

του καλού μας φίλου Γρηγόρη Ρώντα για την

διοργάνωση ημερίδας στο Ασκληπιείο Βούλας.

Και δυό φορές ευχάριστη την έκανε το γεγο-

νός της άμεσης θετικής ανταπόκρισης, τόσο

του Διοικητή Ηρακλή Καραγεώργου, όσο και

δεκάδων επιφανών και «επωνύμων» συμπολι-

τών μας, από κάθε τομέα της δημόσιας ζωής

της Πατρίδας μας. Τελικά δεν εγκατέλειψε τον

τόπο τούτο ο υγιής πατριωτισμός και η αγωνία

για την πορεία του εθνικού μας σκάφους.

Η Κύπρος, κομμάτι αδιαπραγμάτευτο, ευαίσθη-

το και μαρτυρικό, αυτού του σκάφους, συνεγεί-

ρει όλους μας. Για όσα έγιναν εκεί και για όσα

γίνονται στις μέρες μας κι εξακολουθούν να

μας προβληματίζουν, ή ακόμα χειρότερα να

μας πληγώνουν. Ή να μας προσβάλουν.

Οι Μανιάτες θα δώσουμε επιπλέον «λόγο» για

την συμπεριφορά μας στον στρατηγό Δημήτρη

Αλευρομάγειρο και στον εθνομάρτυρα λοχαγό

Σωτήρη Σταυριανάκο, και σε άλλους αφανείς

ήρωες που πολέμησαν ή και θυσιάστηκαν στην

Κύπρο μας... Δεν σκοπεύουμε να φανούμε κα-

τώτεροί τους!

Η «Αδούλωτη Μάνη» να θεωρείτε ότι αποτελεί

μέρος της προσπάθειας για την περαιτέρω ανά-

δειξη της πρωτοβουλίας σας, αλλά και την επι-

τυχία της διεξαγωγής της επιστημονικής ημερί-

δας στο Ασκληπιείο Βούλας. Εύγε σε όλους

σας!

Γεώργιος Π. Δημακόγιαννης

Εκδότης «Αδούλωτης Μάνης»   

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Φλώρινα 21 Ιουλίου 2009

Αγαπητέ κ. Ρώντα

Ο Δήμος Φλώρινας και εγώ προσωπικά

χαιρετίζουμε την αξιέπαινη προσπάθειά

σας να διοργανώσετε επιστημονική ημερί-

δα στο Ασκληπιείο Βούλας, σχετικά με τις

ασθένειες από τις οποίες έχουν προσβλη-

θεί Έλληνες που αγωνίστηκαν στην Κύπρο

το 1964-67 και 1974.

Υιοθετούμε πλήρως τις θέσεις και τις προ-

τάσεις σας που θα επιλύσουν τα χρονίζο-

ντα επί 35 συναπτά έτη προβλήματα υγεί-

ας και ίσως βοηθήσουν επιτέλους αυτούς

τους ήρωες της καθημερινότητας, που χω-

ρίς κρατούμενα, θυσίασαν οικογένεια, κα-

ριέρα και την πολύτιμη ακόμα υγεία τους,

υπερασπιζόμενοι τους Κυπρίους αδελ-

φούς μας.

Καιρός είναι επιτέλους, η πολιτεία να με-

ριμνήσει για την απόδοση τιμής και ανα-

γνώρισης στα εκλεκτά παιδιά της, σαν

ελάχιστο φόρο τιμής για την ανεκτίμητη

προσφορά τους προς την πατρίδα, καθώς

και για την αντιμετώπιση από μέρους της

των εξαιρετικά δύσκολων προβλημάτων

διαβίωσής τους.

Με την τοποθέτησή μας αυτή, ευχόμαστε

η ημερίδα να έχει απόλυτη επιτυχία.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Στέφανος Χρ. Παπαναστασίου

Μέρος Β

Η δεύτερη και πλέον εμφανής επίπτωση της ναπάλμ είναι το

έγκαυμα. Η έκρηξη μιάς εμπρηστικής ναπάλμ 200 λίτρων προκα-

λεί ολοκληρωτική καταστροφή εντός μιάς περιφέρειας κύκλου

διαμέτρου 80 μέτρων. Σε αυτή τη ζώνη, η θερμότητα ποικίλλει από

630 έως 1260 βαθμούς Κελσίου και η έκλυση μονοξειδίου του άν-

θρακα είναι μαζική. Μέσα σε αυτή τη ζώνη δεν θα υπάρξουν επι-

ζώντες. Εκτός αυτής της ζώνης, ακάλυπτα άτομα θα υποστούν

εγκαύματα από φλεγόμενα τμήματα της ναπάλμ, με την σοβαρό-

τητα των εγκαυμάτων να ποικίλει ανάλογα με την έκταση της

προσβληθείσας επιφάνειας του δέρματος. Μέρη του σώματος

που δεν προστατεύονται από ρούχα-όπως το πρόσωπο και τα χέ-

ρια-θα καούν. Η φωτιά επιδρά επίσης στον ρουχισμό που μπορεί

να συνεισφέρει στο επιτόπιο έγκαυμα, καθιστώντας το χειρότερο.

Μετά τον βομβαρδισμό μιάς ομάδας ανθρώπων με ναπάλμ, οι

τραυματισμένοι-με σκοπό να τους παρασχεθεί άμεση περίθαλψη-

θα πρέπει να αναζητηθούν στην περιφέρεια της πληγείσας περιο-

χής. Η πιθανότητα περιθάλψεως είναι μία παράμετρος της σοβα-

ρότητας του εγκαύματος. Εκτός από την έκταση και το βάθος του

εγκαύματος, η ηλικία του θύματος είναι ένας καθοριστικός συντε-

λεστής, δεδομένου ότι οι επιδράσεις είναι πιο επιβαρυντικές σε

παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης, τα εγκαύματα σε πρόσωπο και

λαιμό είναι πιο σοβαρά στα παιδιά απ’ ότι στους ενηλίκους. Η σο-

βαρότητα του εγκαύματος αποδίδεται με όρους ποσοστώσεως

της προσβεβλημμένης επιφάνειας του σώματος. Ο οποιοσδήποτε

ενήλικος καμμένος σε περισσότερο από 10% του σώματός του, ή

οποιοδήποτε παιδί καμμένο σε περισσότερο από 8%, θεωρούνται

σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί επίσης διακρίνουν ανάμεσα στα επιφανειακά εγκαύμα-

τα-πρώτου και δευτέρου βαθμού, όπου η θερμική ρήξη αφορά μό-

νο στην επιδερμίδα-και στα τρίτου βαθμού εγκαύματα όπου η κα-

ταστροφή του όλου δέρματος-επιδερμίδας και ενδότερων στρω-

μάτων-καθιστά κάθε αυτο-επούλωση αδύνατη. Το έγκαυμα που

εκτείνεται τόσο βαθειά όσο οι ιστοί-τρίτου βαθμού-αναπτύσσει

κρούστες, οι οποίες όταν πέφτουν, αφήνουν μιάν ανοιχτή πληγή

επιδεκτική σε μολύνσεις. Εκτιμάται ότι ένα έγκαυμα από ναπάλμ,

που έχει επιδράσει σε τόσο λίγο όσο το 5% του σώματος, είναι

κρίσιμο.

Ένα σοβαρό έγκαυμα εξελίσσεται μέσω διαδοχικών σταδίων.

Πρώτο, είναι το σοκ και η δηλητηρίαση, δεύτερο η μόλυνση και

τρίτο η επούλωση. Το οποιοδήποτε κρίσιμο έγκαυμα αποβαίνει μιά

γενικότερη πάθηση, οφειλόμενη σε απώλεια σωματικών υγρών

και την κατάρρευση του μηχανισμού ισορροπίας τους. Αμέσως με-

τά το έγκαυμα εκδηλώνεται σοκ οφειλόμενο στον πόνο και στον

φόβο. Φθάνοντας στις έξι ώρες μετά την προσβολή και για τρεις

με τέσσερις μέρες από κεί και ύστερα, επέρχεται το πραγματικό,

φυσιολογικό σοκ το οφειλόμενο στη διαφυγή του υγρού πλάσμα-

τος. Το άθροισμα αυτής της απώλειας υγρών είναι αναλογικό με

το άθροισμα των καμένων επιφανειών. Κάποιες απώλειες εμφανί-

ζονται στους εξωτερικούς αλλά περισσότερο στους υποδόριους

ιστούς, προκαλώντας υπολογίσιμο οίδημα κάποιες φορές. Η άμε-

ση συνέπεια της διαρροής του πλάσματος είναι η αιμόπηξη από τη

σμίκρυνση της μάζας του αίματος. Η μείωση της μάζας του αίμα-

τος οδηγεί σε κυκλοφορική επιβράδυνση και συχνά σε καρδιακή

κατάρρευση, η οποία διακυβεύει την οξυγόνωση των ιστών και

προκαλεί πολλαπλές μεταβολικές διαταραχές.

Ξεκινώντας από την τρίτη και τέταρτη μέρα, λαμβάνει χώρα ένα

ανάδρομο φαινόμενο επαναπορροφήσεως των διαφυγόντων

υγρών. Οι ιστοί και τα ερυθρά αιμοσφαίρια αφήνουν τα υγρά τους

στο κυκλοφορικό σύστημα, επιφέροντας περίπου μια αιμοδιάλυση

που προκαλεί αναιμία και υπέρταση με κρίσεις εγκεφαλικού και

πνευμονικού οιδήματος. Επίσης, γύρω στην τρίτη μέρα, εμφανί-

ζονται οι συνέπειες από την ζημιά στο συκώτι και στα νεφρά. Αυ-

τή είναι μία δυσανεξία των ιστών οφειλόμενη στη συσσώρευση

τοξικών ουσιών, προερχόμενων από την επαναπορρόφηση των

κατεστραμμένων ιστών στο αίμα. Αργότερα εμφανίζονται θρεπτι-

κές διαταραχές ως αποτέλεσμα της απώλειας αζώτου. Έτσι, μέσα

στις δέκα πρώτες μέρες, ένα σοβαρά προσβεβλημμένο από να-

πάλμ άτομο θα χάσει γύρω στα έξι κιλά σωματικού βάρους, μόνο

από απώλεια υγρών.

Επιπρόσθετα, κάθε βαθύ έγκαυμα είναι μιά πληγή επιδεκτική μο-

λύνσεων. Αυτό καθίσταται εξαιρετικά αληθές, λόγω της βασικής

ανεπάρκειας γενικής αντιστάσεως που διευκολύνει τον πολλα-

πλασιασμό των μικροβίων. Αφ’ ης στιγμής μιά μόλυνση εγκατα-

σταθεί, ανακόπτει την προώθηση θρεπτικών συστατικών και εμπο-

δίζει την επούλωση. Έτσι η πληγή ακολουθεί μία μη αναστρέψιμη

πορεία, που ευθύνεται για το 50% των λεγόμενων δευτερευό-

ντων θανάτων από εγκαύματα ναπάλμ που συχνά συμβαίνουν

πολλούς μήνες μετά το αρχικό τραύμα.

Τελικά, η διαδικασία επουλώσεως αναπτύσσεται με την εξαφάνι-

ση των νεκρών ιστών. Ένα δευτέρου βαθμού έγκαυμα επουλώνε-

ται σε λίγες εβδομάδες. Αντιθέτως, σε ένα βαθύ έγκαυμα η ανά-

πτυξη νέου δέρματος μπορεί να αρχίσει μόνο από την περιφέρεια

του τραύματος με αργή, σταδιακή εμφάνιση μιάς εύθραυστης ου-

λής, εάν δεν σταθεί δυνατόν να γίνει μεταμόσχευση δέρματος.

Αυτή η τάση επουλώσεως από την περιφέρεια προς το κέντρο του

εγκαύματος, παράγει κοκκιώδη, σκληρωτικό ιστό που δημιουργεί

επιπλέον εμπόδια στην επούλωση.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

Διεθνές Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα«Μπέρτραν Ράσελ»
Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου

Έκθεση: Οι βόμβες ναπάλμ και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο
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Πανελλαδική γραμμή παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς

Πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί του Παγκόσμιου Διαγωνισμού

Imagine Cup 2009 της Microsoft, στο Κάιρο της Αιγύπτου. Συμ-

μετείχαν 300.000 άτομα, που είχαν προκριθεί από περισσότε-

ρες από 100 χώρες. Το Imagine Cup, αποτελεί το μεγαλύτερο

διεθνή διαγωνισμό τεχνολογίας για φοιτητές. 

Η Ελλάδα συμμετέχει στο διαγωνισμό από το 2004 και έχει

ήδη κατακτήσει την 2η και 3η θέση παγκοσμίως στην κατη-

γορία «Σχεδιασμός Λογισμικού»!! με τα projects SmartEyes”

και “Sign2Talk” . 

Φέτος, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο διαγωνισμό από την

ομάδα NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία

παρουσίασε την καινοτόμο εφαρμογή για αυτόματη διάγνω-

ση ασθενειών - Artificial Inteliggence Doctor (AID). 

Στον 7ο χρόνο διεξαγωγής του, ο διαγωνισμός είχε θέμα

«φανταστείτε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία θα συμβάλει
στη λύση των μεγαλύτερων σύγχρονων προβλημάτων». Οι

νέοι που συμμετείχαν από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να κατα-

θέσουν λύσεις που θα σχετίζονταν με έναν από τους οκτώ

Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium

Development Goals), όπως έχουν καθοριστεί από τον ΟΗΕ,

καλύπτοντας θέματα όπως η αντιμετώπιση της φτώχειας, η

μείωση της εξάπλωσης του AIDS και η εξασφάλιση πρόσβα-

σης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως. 444 φιναλί-

στ από 70 χώρες διαγωνίστηκαν σε εννιά συνολικά κατηγο-

ρίες στους τομείς των τεχνολογικών εφαρμογών και των ψη-

φιακών τεχνών.

Την πρώτη θέση στην κατηγορία «Σχεδιασμός Λογισμικού»

κατέλαβε η ομάδα SYTECH από τη Ρουμανία. 

Ο Πάτρικ Μαλόουν, Διευθυντής Τεχνολογίας της Microsoft

Ελλάς συνεχάρη την ομάδα NTUA από το Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο, που εκπροσώπησε την Ελλάδα, για την ιδιαίτε-

ρα αξιόλογη και καινοτόμο εφαρμογή που παρουσίασε και ευ-

χήθηκε να συνεχίσουν το ερευνητικό τους με ζήλο και αγάπη. 

Η καινοτόμος εφαρμογή Artificial Inteliggence Doctor (AID),

που παρουσίασε η ομάδα «NTUA», αποτελεί μια πρόταση αυ-

τόματης διάγνωσης ασθενειών, προσαρμοσμένη στα δεδομέ-

να των αναπτυσσόμενων χωρών που αντιμετωπίζουν πρό-

βλημα έλλειψης γιατρών. Μέσω αυτοματοποιημένων διαδικα-

σιών, επιτυγχάνεται έγκαιρη διάγνωση, σε πρώτο στάδιο, της

ελονοσίας και της πνευμονίας, χωρίς να απαιτείται, όσο είναι

αυτό εφικτό, η παρουσία ιατρικού προσωπικού. Την ομάδα

«NTUA» απαρτίζουν οι φοιτητές Ιωσ. Αλβέρτης, Κων/νος Σί-

δερης, Χ. Αγγελιδάκης και Κ. Ζαμπογιάννης, της Σχολής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρολογικών

Υπολογιστών, οι οποίοι ανέπτυξαν την πρότασή τους υπό την

επίβλεψη του Γιώργου Γκιώνη, Υποψήφιου Διδάκτορα ΕΜΠ

και με την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή ΕΜΠ Ιωάννη

Ψαρρά και του Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Ασκούνη.

Με τη λήξη της φετινής διοργάνωσης ανακοινώθηκε η έναρ-

ξη του Imagine Cup 2010, το οποίο θα διατηρήσει τη θεματο-

λογία της φετινής χρονιάς. Οι τελικοί της επόμενης χρονιάς

θα πραγματοποιηθούν στην Πολωνία. Οι εγγραφές για συμ-

μετοχή έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του διαγωνισμού

www.imaginecup.com για περισσότερες πληροφορίες. Στο

διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές, αλλά και

μαθητές ηλικίας άνω των 16 ετών.

«Φανταστείτε έναν κόσμο, όπου η τεχνολογία 

θα συμβάλει στη λύση 

των μεγαλύτερων σύγχρονων προβλημάτων»

Imagine Cup 2009 - Διαγωνισμός τεχνολογίας

Πάει ο καιρός που συναντούσαμε  ζευ-

γάρια να παρακολουθούν το ένα το άλ-

λο είτε αυτοπροσώπως, είτε με ντετέ-

κτιβς, είτε με καλοθελητές.

Τώρα μπορείτε να το κάνετε νόμιμα

και ανοιχτά. Να βρείτε που είναι οι φί-

λοι σας, ο σύντροφός σας ή όποιος

άλλος θέλετε, αρκεί να ξέρετε τον

αριθμό του κινητού του. 

Πληκτρολογείστε λοιπόν στο google

ή σε διάφορα άλλα site που το υπο-

στηρίζουν, το τηλέφωνο του γνωστού

σας και η υπηρεσία σας ενημερώνει

με γραπτό μήνυμα για τη θέση του.

Ένας δεύτερο τρόπος είναι να κατε-

βάσεις στο κινητό σου (εφ’ όσον το

υποστηρίζει η συσκευή σου) το πρό-

γραμμα “spymigo”.

Ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στην

πρώτη δοκιμαστική έκδοσή του και μ’

αυτό έχεις στα “χέρια” σου χάρτες

περιοχών και παρακολούθηση φίλων.

Είδατε τι ωραία και γλυκά μας περνά-

νε στη συνείδησή μας ότι είναι φυσιο-

λογικό να ξέρουν οι άλλοι που βρί-

σκόμαστε και τι κάνουμε;

Ψάξε, ψάξε και θα με βρεις

Δεκάποντα 

και στο νερό!
Για όσες ετοιμάζονται να βγουν στις παραλίες και

θέλουν να εξερευνήσουν τον βυθό της θάλασσας με

στυλ, οι σχεδιαστές μόδας φρόντισαν γι’ αυτό, δη-

μιουργώντας “μοδάτα” βατραχοπέδιλα όπως αυτά

που βλέπετε και στη φωτογραφία με δεκάποντο τα-

κουνάκι...!

Κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα, κόκκινο, πράσι-

νο, το κλασικό μαύρο για να έχουν ποικιλία να δια-

λέξουν τα fashion victims (θύματα της μόδας). 

Απορία...

Εδώ τα κλασικά βατραχοπέδιλα φοράμε και πάμε με

την όπισθεν γιατί είναι δύσκολο να περπατήσουμε,

μ’ αυτά που έχουν και τακούνι πώς τα καταφέρνουν;

Το επόμενο βήμα είναι να βάλουν τακούνι και στα

roller blades (πατίνια). 

Και βρες που 

βρίσκονται οι φίλοι σου!
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Αποχέτευση

Κε Δήμαρχε,

Όπως έγινε γνωστό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο

ΥΠΕΧΩΔΕ μεταξύ του Υπουργού, Δημάρχων των Με-

σογείων και του Νομάρχη Αν. Αττικής.

Βασικό αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι προγραμμα-

τιζόμενοι αυτοκινητόδρομοι που θα διασχίσουν τη νότια

πλευρά των Μεσογείων.

Παράλληλα, τέθηκε και σωστά το

οξύτατο πρόβλημα της αποχέτευ-

σης των υγρών αποβλήτων που

καρκινοβατεί εδώ και χρόνια στην

περιοχή μας. Η υπόσχεση που δό-

θηκε από τον Υπουργό ήταν ότι

σύντομα θα γίνει νέα σύσκεψη

για το θέμα της αποχέτευσης,

προκειμένου να ληφθούν… απο-

φάσεις.

- Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά

που αναγγέλλονται βαρύγδουπα

επικείμενες αποφάσεις για την

διαχείριση των λυμάτων ενώ αυτά

συνεχίζουν ακάθεκτα να τρέχουν στους δρόμους μας,

να βλάπτουν την υγεία μας, να μολύνουν τον υδροφό-

ρο ορίζοντα και να επιβαρύνουν οικονομικά τους κατοί-

κους της περιοχής.

- Επειδή ήδη έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την έναρξη

αυτής της δημοτικής περιόδου χωρίς να έχει γίνει η πα-

ραμικρή κίνηση ή ενέργεια για την επίλυση του συγκε-

κριμένου προβλήματος.

- Επειδή το Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) προχωράει με άφθονα δια-

θέσιμα κονδύλια τα οποία και πάλι δεν χρησιμοποιού-

νται.

Επαναφέρουμε για άλλη μια φορά την πρόταση που εί-

χαμε καταθέσει τόσο με ερώτηση την άνοιξη του 2008,

όσο και κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού (Ια-

νουάριος 2009) και δεν τη δεχτήκατε, για συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την απο-

χέτευση, για να δούμε πρακτικά τι κάνουμε.

Κε. Δήμαρχε, είμαστε βέβαιοι πως δεν πιστεύετε σοβα-

ρά ότι αυτό που δεν έκανε ο κ. Σουφλιάς πέντε χρόνια

θα το κάνει τώρα παραμονές βουλευτικών εκλογών, 15

μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές του 2010.

Χρειάζεται εμείς, αιρετοί και οι πολίτες να παρέμβουμε

με όποιους τρόπους αποφασίσουμε όλοι μαζί για ένα

θέμα που προκαλεί θυμό, αγανάκτηση αλλά και ομοφω-

νία ως προς τον σκοπό που επιδιώκουμε

Η ακινησία και η αδράνεια δεν μπορεί να συνεχιστεί

άλλο.

Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και επιτέλους

να αντιδράσουμε με όποιο τρόπο κρίνουμε καταλληλό-

τερο.

Ένταξη των Οινοποιείων

Μικρών και Πολύ Μικρών

Επιχειρήσεων  

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Μετά από προγραμματισμένη

συνάντηση που πραγματοποι-

ήθηκε  (10/07) μεταξύ της

Ένωσης Οινοπαραγωγών

Αμπελώνα Νομού Αττικής και

του Υφυπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών Αθανάσιου

Μπούρα, ο

Υφυπουργός

διαβεβαίωσε

την Ένωση ότι

τα οινοποιεία θα επανενταχθούν

στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μικρών και

πολύ μικρών επιχειρήσεων 2007 –

2013. Πιο συγκεκριμένα η αλλαγή

αυτή αφορά στο ΚΑΔ 11.02 «παραγωγή οίνου από

σταφύλια» δηλαδή στα οινοποιεία τα οποία εντάσ-

σονται στο δευτερογενή τομέα. 

Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Νομού Αττικής

ευχαριστεί θερμά τον Υφυπουργό για την πρωτο-

βουλία του αυτή, καθώς και τη στήριξη που παρέχει

στον κλάδο του οίνου και ειδικότερα στα οινοποιεία

του Νομού Αττικής. 

Το εθνικό τηλεοπτικό κανάλι

της Κίνας στους αμπελώνες

της Ελλάδας

Εκπρόσωποι του εθνικού τηλεοπτικού καναλιού της Κίνας

… CCTV CHINA επισκέφθηκαν το κτήμα «Νέμειον» στα

πλαίσια του προγράμματός τους «Ταξίδια στα Οινοποιεία

του Κόσμου».

Οι Κινέζοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί επισκέπτονται φέ-

τος διάφορες χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και

η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία κ.ά. και πραγματοποιούν γυ-

ρίσματα σε επιλεγμένους αμπελώνες και οινοποιεία με

στόχο την ανάδειξη του ευρωπαϊκού οινικού τουρισμού

στη χώρα μας.

ΟΙ επισκέπτες, τους οποίους συνόδευαν στελέχη του

ΟΠΕ, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μο-

ναδικό ισοβαρικό Οινοποιείο της χώρας μας, το οινοποι-

είο του Κτήματος Νέμειον πραγματοποιώντας γυρίσματα

στους χώρους παραγωγής, την κάβα και τις σουίτες του,

για να γευθούν τα πολυβραβευμένα στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό κρασιά ΚΤΗΜΑ ΝΕΜΕΙΟΝ και ΗΓΕΜΩΝ.

Τη θέση του για την ελληνική οινοποιεία και την ιστορία

του Κτήματος Νέμειον έδωσε και ο γνωστός οινολόγος –

οινοποιός Γιώργος Βασιλείου, σε σχετική συνέντευξη.

Αντιπροσωπεία αμπελουργών

στη Βουλή 

με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ

Ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Έξαρχος, συναντή-

θηκε στη Βουλή με αντιπροσωπεία των αμπελουργών και

στη συνέχεια προέβη στην παρακάτω δήλωση:

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι αδιάφορη μπροστά στα

προβλήματα των αμπελουργών, που αγωνίζονται για την

επιβίωσή τους. 

Χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη στήριξη του αμπελοοινι-

κού τομέα, ενός τομέα που εξασφαλίζει απασχόληση και

εισόδημα στους αγρότες πολλών περιοχών της χώρας.

Και τέτοια μέτρα, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει.

Κάλυψη του ρέματος

Παναγίτσας
Με ομόφωνη απόφαση του Ν.Σ., εγκρίθηκε η σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας και

των Δήμων Γέρακα και Γλυκών Νερών για την ολοκλή-

ρωση του έργου κάλυψης του ρέματος Παναγίτσας, που

βρίσκεται στα όρια των παραπάνω Δήμων.

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής τόνισε την

αναγκαιότητα του έργου που ξεκίνησε προ πολλών

ετών, αλλά δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα σήμερα

να έχει γίνει εστία μόλυνσης και επιβάρυνσης του περι-

βάλλοντος. Με συντονισμένες ενέργειες της τοπικής

και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εκδόθηκαν όλες οι απαι-

τούμενες αδειοδοτήσεις και ήδη μετά την ολοκλήρωση

της μελέτης από τον Δήμο Γλυκών Νερών προωθείται η

εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Ο παριστάμενος Δήμαρχος Γέρακα Αθ.

Ζούτσος αναφέρθηκε στο ιστορικό των

ενεργειών των δύο Δήμων και της Νο-

μαρχίας προκειμένου να δρομολογηθεί η

ολοκλήρωση της κάλυψης του ρέματος

Παναγίτσας που πέραν της αντιπλημμυ-

ρικής προστασίας θα συμβάλλει άμεσα

και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της

ευρύτερης περιοχής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 305.000 ευ-

ρώ και θα καλυφθεί κατά 75% από την Νομαρχία, κατά

15% από τον Δήμο Γέρακα και κατά 10% από τον Δήμο

Γλυκών Νερών.   

Εργα οδικού δικτύου της

Κοινότητας Ανθούσας

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή η σύμβαση

με τον εργολάβο Ι . Κοντό, ανάδοχο μετά από δια-

γωνισμό, του έργου για τη βελτίωση του οδικού δι-

κτύου της Κοινότητας Ανθούσας προϋπολογισμού

200.000€, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του

Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να γίνουν ερ-

γασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Σίφνου, Μυκη-

νών, Άρεως, Ρόδου, Πάρου, πάροδος Ρηγοπούλου,

Παναγίας Γιάτρισσας, Τιθρωνίου, Μυστρά, Αιδηψού

και καθέτου Προμηθέως της Κοινότητας.

Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται μέχρι το

τέλος Σεπτεμβρίου. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θ. Γκοτσόπουλος, Κ. Ζινέλλη, Μ. Λεβαντή, Γ. Μερτζάνος, Γ. Σμέρος, Κ. Χατζη-

κώστα του συνδυασμού «Παλλήνη Μέλλον» που κατέχουν τη θέση της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο

Παλλήνης, απηύθυναν επιστολή προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, για το οξύτατο

πρόβλημα της αποχέτευσης. Η επιστολή αυτή έγινε μετά τη γνωστοποίηση συνάντησης των Δημάρχων

της περιοχής με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Να παρέμβουμε οι αιρετοί για την αποχέτευση

Επικεφαλής του συνδυα-
σμού είναι ο τ. δήμαρχος
Θ. Γκοτσόπουλος.
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Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου Λαγονησίου «ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ»

που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κα-

λυβίων την Κυριακή 19 Ιουλίου παρου-

σίασε στο Θεατράκι Λαγονησίου, την πα-

ράσταση «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αρι-

στοφάνη σε σκηνοθεσία του Γιώργου

Πετρινόλη.

Πλήθος κόσμου απόλαυσε  την πολιτική

κωμωδία-σάτιρα, από τις πλέον χαρακτη-

ριστικές του Αριστοφάνη, στην οποία για

άλλη μια φορά - μετά τη "Λυσιστράτη" -

τάσσεται υπέρ των γυναικών.  Η πρωτα-

γωνίστρια του έργου, η δυναμική και κα-

τεργάρα Πραξαγόρα, είναι εκείνη που

αναλαμβάνει τα ηνία της γυναικείας επα-

νάστασης, όχι με σκοπό την επαναφορά

σε πρότερες καταστάσεις, όπως συμβαί-

νει με τη Λυσιστράτη, αλλά με μοναδικό

στόχο την αλλαγή ολόκληρης της Αθη-

ναϊκής Δημοκρατίας. 

Η πανούργα, λοιπόν, Πραξαγόρα μεταμ-

φιέζεται σε άνδρα, μαζί με όλες τις γυ-

ναίκες της Αθήνας και η γυναικεία πομπή

φτάνει ως την Εκκλησία του δήμου -

στην οποία οι γυναίκες δεν είχαν δικαίω-

μα ψήφου - και ψηφίζουν νόμο, σύμφω-

να με τον οποίο η εξουσία περνά στα χέ-

ρια των γυναικών. Κάτι που φέρνει κυ-

ριολεκτικά τα πάνω κάτω, καθώς οι γυ-

ναίκες είναι έτοιμες να επιβάλλουν

εκτός από την περιουσιακή και την ερω-

τική κοινοκτημοσύνη, προκαλώντας με-

γάλη αναστάτωση και αστείες καταστά-

σεις.

Ο Αριστοφάνης στις «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥ-

ΣΕΣ» ελέγχει με κριτικό βλέμμα και χι-

ούμορ τα όρια και τις αντοχές της δημο-

κρατίας. Ο μεγάλος μας κωμικός συγ-

γραφέας με τη  διαχρονικότητα που δια-

κρίνει τα έργα του, δίνει τη δυνατότητα

στο θεατή να ανακαλύπτει μέσα από τα

προβλήματα, μέσα από τους χαρακτήρες

των έργων του, πρόσωπα δικά του, κα-

ταστάσεις δικές του, κατά συνέπεια η

αρχαία κωμωδία επικοινωνεί αυτόματα

και γι' αυτό και διασκεδάζει και προβλη-

ματίζει το θεατή. 

Αγάπη προς τις γυναίκες, αντίδραση

στην πολιτική ή απλή παρουσίαση των

ανθρώπινων ελαττωμάτων; Τι απ' όλα

αυτά αντιπροσωπεύουν οι «ΕΚΚΛΗΣΙΑ-

ΖΟΥΣΕΣ»; Μάλλον και τα τρία, δεδομέ-

νου ότι ο Αριστοφάνης ήταν πάνω απ'

όλα ο ποιητής των μεγάλων μας ατελει-

ών, που και στην εποχή του είχαν αντί-

κτυπο στην πολιτική πρακτική αλλά και

στη θέση των γυναικών σ' αυτή. 

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αριστοφάνη

Τάφοι πάνω σε χαραγμένο δρόμο!

Με αφορμή το δημοσίευμά μας για την κατάσταση που επικρατεί στο Κοιμητήριο

της Βούλας, δεχθήκαμε τηλεφωνήματα με ακόμη περισσότερα παράπονα και δια-

μαρτυρίες.

Ο αναγνώστης Γεώργιος Γιαννικουρής μας απέστειλε το παρακάτω σημείωμα:

Το ένα θέμα του νεκρο-

ταφείου είναι το κυλι-

κείο. 

Καλά, με κάποιο τρόπο

πρέπει να βρεθεί λύση·

τώρα θυμήθηκαν την πο-

λεοδομική παράβαση!

Ομως πιστεύω ότι μεγα-

λύτερο θέμα είναι, που

ξαφνικά και δεν μπορεί

να το χωρέσει το φτωχό

μου το μυαλό, κτίσθη-

καν τάφοι ΠΑΝΩ σε χα-

ραγμένο δρομο με τσι-

μεντένια οριοθέτηση

και χαλίκι. 

Ποιο το κίνητρο και η

ανάγκη;

Πώς γίνεται και με ποια

απόφαση, αλλά κυρίως με ΠΟΙΟΥ επιταγή έγινε αυτό;
Γιαννικουρής Γεώργιος 

<fysic@otenet.gr>

Ο αέρας έφερνε καλαμάκια και σακκούλες...

Σηκώθηκε ο άνεμος, φέρνοντας την αρμύρα της θάλασσας και μια "γεύση τρικυμίας στα

χείλη". Kάπως έτσι ήταν τα πρώτα λεπτά. Μετά άρχισαν να έρχονται σελοφάν, καλαμά-

κια πράσινα, κόκκινα, ροζ, πλαστικά μπουκάλια, σακκούλες, κυπελλάκια του φραπέ...

Τα παιδιά έπαιζαν ήσυχα με τα βότσαλα και τα αποτσίγαρα της παραλίας.

Ελλάδα. Αττική. Πόρτο Ράφτη. Πανόραμα. 2009.

Η συντονισμένη αθλιότητα πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματιών παρου-

σιάζεται ανάγλυφα σε μια και μόνο παραλία.....

Μια παραλία γεμάτη αποτσίγαρα. Βλέπετε οι Νεοέλληνες θεωρούν την παραλία ένα μεγάλο

τασάκι, όπου με απόλυτη φυσικότητα κάθε μέρα αφήνουν φεύγοντας χιλιάδες γόπες, αδια-

φορώντας για όλα. Δίπλα στα

ίδια τα παιδιά τους που παί-

ζουν με την άμμο πετάνε ακό-

μη και αναμμένα τσιγάρα.

Ο Σύλλογος της περιοχής

προσπάθησε να εξασφαλίσει

μια έστω υποτυπώδη καθα-

ριότητα και έβαλε μερικά

κουβαδάκια όπου έγραψαν

με μεγάλα γράμματα γόπες.

Κανείς δεν πετάει εκεί τα

αποτσίγαρα του! Αντιθέτως

δείτε τι αφήνουν, καθώς βα-

ριούνται να κάνουν ακόμη

και λίγα βήματα για να πετά-

ξουν τα σκουπίδια τους. (η

φωτογραφία όπως και όλες

οι υπόλοιπες τραβήχτηκε

απόγευμα, Κυριακή 26 Ιουλί-

ου 2009):

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν
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Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Parking Σκαφών στο Κίτσι Κορωπίου

Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Αγία Μαρίνα και τη Βάρκιζα,

με εύκολη πρόσβαση. Άνετος, φυλασσόμενος χώρος με χαμηλό

κόστος στάθμευσης. Δεχόμαστε σκάφη όλων των μεγεθών.

Προσφορά: Δώρο ο 1ος μήνας parking

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2299-778788 / 6975-467816

Web: www.parking-skafon.com

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Μέγας

Αρχιερατικός Εσπερινός, στον πλήρως ανακαινισμένο

Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή Καγκέλια

Πόρτο Ράφτη. Από νωρίς, πλήθος κόσμου συγκεντρώθη-

κε στον εξωτερικό χώρο του Ναού, για να παραβρεθεί

στην τελετή που χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσο-

γαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Μεγάλη παρουσία

και πολιτικών προσώπων της περιοχής, όπως οι Υφυ-

πουργοί Ανάπτυξης  Γιώργος Βλάχος και  Οικονομίας &

Οικονομικών Θανάσης Μπούρας, οι πολιτευτές Λυδία

Ιωαννίδου - Μουζάκα και Νίκος Γιαννής, ο Αντινομάρχης

Πάρης Ευαγγελίου, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου  Φώτης

Μαγουλάς, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Μα-

ρίκα Μαντάλα, οι Αντιδήμαρχοι  Κώστας Δαρεμάς και

Κώστας Κωτσοβασίλης, όπως και εκπρόσωποι φορέων

της περιοχής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ουσιαστικά τον επίσημο εορτα-

σμό της ολοκλήρωσης των κυριότερων εργασιών ανα-

καίνισης - εκ βάθρων - του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής, στα

πλαίσια των προσπαθειών του Δήμου Μαρκοπούλου, για

συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων, ιστορικών χώ-

ρων και εκκλησιών της περιοχής. 

Η ανακαίνιση της Αγ. Παρασκευής στα Καγκέλια Πόρτο

Ράφτη πραγματοποιηθήκε μετά από πρωτοβουλία της

Προέδρου του Δ. Σ. Μαρκοπούλου κας Μαντάλα και του

Προέδρου του ομώνυμου τοπικού Εξωραϊστικού Συλλό-

γου Ευάγγελου Σκλαβουνάκη, με την αμέριστη συμπα-

ράσταση μεγάλων δωρητών και κατοίκων της πόλης.

Στους χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,

αναφέρθηκαν τιμητικά οι μεγάλοι δωρητές του έργου

και εκφράστηκαν οι θερμές ευχαριστίες προς όλους

τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες που συνέβαλαν

με την προσφορά τους στην ολοκλήρωση του σπουδαί-

ου αυτού έργου.

Δεν θα αναφέρουμε τους δωρητές, γιατί θα αδικήσουμε

τους “μικρούς” που μπορεί να είναι μεγάλοι σε σχέση με

το βαλάντιό τους και το ύψος της δωρεάς.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Aποκατάσταση του Ναού

Μεταμορφώσεως του Σωτή-

ρος στο Πικέρμι

Εγκρίθηκε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με απόφαση

του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μεταξύ της Νομαρχίας και

της Κοινότητας Πικερμίου προκειμένου να εκπονηθεί μελέ-

τη για την αποκατάσταση του Ναού Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος που ευρίσκεται στο χώρο του Νεκροταφείου. 

Η μελέτη αποκατάστασης θα περιλάβει:

– τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του ναού κα-

θώς και του περιβάλλοντος χώρου

– ιστορική έρευνα και φωτογραφική τεκμηρίωση 

– καταγραφή και αποτύπωση των βλαβών

– οριστική μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου

– μελέτη διευθέτησης περιβάλλοντος χώρου

– τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών αποκατάστασης

– τεύχη δημοπράτησης, τα οποία θα συνταχθούν μετά την

έγκριση της μελέτης ώστε να συμπεριλάβουν τυχόν αλλα-

γές που θα προκύψουν από την απόφαση του ΚΑΣ

Το κόστος θα καλυφθεί κατά 80% από την Νομαρχία και

κατά 20% από την Κοινότητα Πικερμίου.      

ΤΟ “ΣΜΑΡΑΓΔΙ” 

της ΒΟΥΛΑΣ!

Ποιος θα μας εξηγήσει τι βγάζει το λούκι που τρέχει μό-
νιμα στον μαντρότοιχο του καφέ “Σμαραγδι” στη Βούλα;
Σημειωτέον ότι το κατάστημα δεν έχει κάνει σύνδεση με
τον κεντρικο αγωγό αποχέτευσης ακόμη. Διαθέτει στε-
γανό βόθρο, όπως γνωρίζουμε.



14 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Την διεύρυνση της δημόσιας δια-

βούλευσης που ξεκίνησε το Υπουρ-

γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

για τον επανασχεδιασμό του δικτύ-

ου των αστικών συγκοινωνιών της

Αττικής ώστε να περιλάβει το σύνο-

λο της Αττικής ζητά με επιστολή

του προς τον Υπουργό Ευρ. Στυλια-

νίδη ο Νομάρχης Ανατολικής Αττι-

κής Λ. Κουρής.

Στην επιστολή του ο Λ. Κουρής επι-

σημαίνει ότι η πρόταση του Υπουρ-

γείου για διαβούλευση περιλαμβά-

νει μόνο τους 84 Δήμους και Κοινό-

τητες που ανήκουν στην περιοχή

ευθύνης του Οργανισμού Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) με

αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζει

τα προβλήματα του μεγαλύτερου

τμήματος τόσο της Ανατολικής όσο

και της Δυτικής Αττικής.

Το ίδιο είχε συμβεί και σε παλαιότε-

ρες προσπάθειες για την αναδιάτα-

ξη του συγκοινωνιακού χάρτη της

Αττικής, χωρίς όμως ουσιαστικό

αποτέλεσμα αφού η τροποποίηση

της σχετικής νομοθεσίας για την δι-

εύρυνση της περιοχής ευθύνης του

ΟΑΣΑ ώστε να καλύπτει ολόκληρη

την Αττική δεν προωθήθηκε.

Ειδικότερα στο εξαγγελθέν προς

διαβούλευση σχέδιο περιλαμβάνο-

νται 20 από τους 44 Δήμους και

Κοινότητες της Ανατολικής Αττι-

κής, δηλαδή ποσοστό 45%, με απο-

τέλεσμα να παραμένει σε εκκρεμό-

τητα στο υπόλοιπο 55% των ΟΤΑ

της περιοχής μια σειρά συγκοινω-

νιακών προβλημάτων.

Στην επιστολή του ο Νομάρχης

αναφέρει ενδεικτικά τέσσερις με-

γάλες ενότητες προβλημάτων που

είναι:

• Η επέκταση των αστικών συγκοι-

νωνιών σε Δήμους και Κοινότητες

της Ανατολικής Αττικής

• Η μελέτη και εφαρμογή των συν-

δυασμένων μεταφορών με την τρο-

φοδότηση των μέσων σταθερής

τροχιάς στην Ανατολική Αττική.

• Η δημιουργία χώρων στάθμευσης

αυτοκινήτων στις στάσεις των μέ-

σων σταθερής τροχιάς στην Ανα-

τολική Αττική (Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί)

• Η διαμόρφωση κατάλληλου πλαι-

σίου για την διεύρυνση του ρόλου

της δημοτικής συγκοινωνίας στην

εξυπηρέτηση των πολλών δορυφο-

ρικών οικισμών κάθε περιοχής, τα

οποία θα πρέπει να αντιμετωπι-

στούν στο άμεσο μέλλον προκειμέ-

νου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι

κάτοικοι από το σύστημα των δημό-

σιων συγκοινωνιών στην Αττική.

Κατασκευή του προαστιακού με

σταθμό στο Ζεφύρι

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών  Αθανά-

σιος Μπούρας σε συνάντηση που είχε με τον Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ στο περιθώριο γενικότε-

ρης σύσκεψης για τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας μίλη-

σαν για την κατασκευή σταθμού του προαστιακού στο

Ζεφύρι. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κλει-

σίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρό-

δρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες (ΕΠ ΣΑΑΣ)

στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με την συμμετοχή

στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών και των επο-

πτευόμενων από αυτό φορέων (ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ, κλπ). 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, Νέλλας ενημέρωσε τον υφυπουργό

ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του έργου «Κα-

τασκευή Συγκροτήματος  στο Θριάσιο Β’ φάση», στην οποία θα συμπεριληφθεί

και ο σταθμός του Ζεφυρίου. 

Έτσι, ικανοποιείται ένα βασικό ζήτημα για το Ζεφύρι και την ευρύτερη περιοχή.

Μέσω της κατασκευής του σταθμού αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο της πε-

ριοχής και διευκολύνονται οι πολίτες που κατά βάση είναι εργαζόμενοι. 

Επανασχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών

Μεγαλύτερη κάλυψη ζητάει ο Νομάρχης 

για την Ανατολική Αττική

Και ο Δήμαρχος Κρωπίας στον

ΟΑΣΑ για το Κορωπί

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος  Αθανασόπουλος  συμμετείχε σε σύσκεψη

διαβούλευσης υπό την προεδρία του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΑΣΑ Γ.

Πανδρεμένου για τον επανασχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική

και κατ΄ επέκταση στο Κορωπί, στη γενικότερη  απόρροια της πολιτικής του Υπ.

Μεταφορών & Επικοινωνιών και συναρμόδιων Υπουργείων για αλλαγές στον

συγκοινωνιακό σχεδιασμό όλης της Αττικής.

Η  κυκλοφοριακή μελέτη που περιέχει τη νέα συ-

γκοινωνιακή σύνδεση των γειτονιών του Κορωπίου

έχει γίνει αποδεκτή από τον ΟΑΣΑ και αυτή η απο-

δοχή επαναβεβαιώθηκε. Δοκιμαστικές διελεύσεις

με μικρά λεωφορεία έχουν ήδη γίνει και αναμένε-

ται η τελική έγκριση των συγκοινωνιακών σχεδια-

σμών. 

Θα είναι  μια επιτυχία του Κορωπίου και θα αλλά-

ξει προς το καλύτερο τη ζωή των δημοτών. 

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση ότι  στο τέλος Αυ-

γούστου προγραμματίζεται να λειτουργήσει και

πάλι η γραμμή του Μετρό από την Εθνική Άμυνα

ως το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον νέο σταθμό στο Νομισμα-

τοκοπείο.
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Με μια σημαντική θεατρική παράσταση

η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου τίμη-

σε το μεγάλο Έλληνα ποιητή Γιάννη

Ρίτσο. Η παράσταση ήταν βασισμένη

στην «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου, σε

σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή τον Βα-

σίλη Παπαβασιλείου.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο  Πρό-

εδρος του ΔΣ της Δημοτικής Βιβλιοθή-

κης και δημοτικός σύμβουλος Τάσος

Χρήστου. Ο Τάσος Χρήστου αναφέρ-

θηκε στην μεγάλη προσπάθεια που κά-

νει η Δημοτική Βιβλιοθήκη  για να εκ-

φράσει τις ανησυχίες και τα ρεύματα

δημιουργικότητας που υπάρχουν στο

Κορωπί και στην ελληνική κοινωνία. 

Πολλοί οι παρευρισκόμενοι από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο και τους φορείς της

πόλης.

Ατυχές γεγονός μπορούμε να χαρα-

κτηρίσουμε την ενόχληση του πρωτα-

γωνιστή από φωνές έξω από το χώρο

της παράστασης, που έγιναν αιτία να

αποχωρήσει πέντε λεπτά πριν ολοκλη-

ρωθεί η παράσταση!

Ο ηθοποιός, είναι αλήθεια, ότι έχει

ανάγκη από αυτοσυγκέντρωση και

προσοχή, αλλά πώς να περιφρουρή-

σεις το εξωτερικό περιβάλλον;

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Τάσος Χρήστου, για το συγκεκριμένο

συμβάν έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Ως οικοδεσπότες ευχαριστούμε θερ-

μά τον κ.  Παπαβασιλείου για την έξοχη
ερμηνεία του. Ήταν ένα δύσκολο και
σύνθετο έργο, που απαιτούσε μεγάλη
αυτοσυγκέντρωση Ανεβάσαμε τις απαι-
τήσεις. Ζητάμε συγνώμη για την ενό-

χληση, που είχε κατά τη διάρκεια της
παράστασης από νεανικές φωνές έξω
από το χώρο του θεάτρου καθώς και
από κάποιες ομιλίες κάποιων νεαρών
θεατών, που προκάλεσαν την αποχώρη-
σή του. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη τιμάει
τους καλεσμένους της, προστατεύει
στο μέτρο της λογικής τις εκδηλώσεις
της, αλλά δεν αστυνομεύουμε… Αν έγι-
νε κάτι αφορά περισσότερο την έλλει-
ψη θεατρικής παιδείας και οφείλουμε

να είμαστε επιεικείς. Και πάλι ευχαρι-
στούμε τους εκατοντάδες θεατές που
ήρθαν και από άλλες περιοχές, που κα-
τανόησαν το θέμα και ζητάμε και γι΄αυ-
τό και σε αυτούς συγνώμη».

100 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

Γεμάτο το θέατρο· ο κόσμος παρακολουθεί με ενδιαφέρον.

|Αριστερά ο πρωταγωνιστής Βασίλης Παπαβασιλείου, κατά την παράσταση. 
Δεξιά ο πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αναστάσιος Χρήστου χαιρετίζει την εκδήλωση.

Είχαμε γράψει γα το Μεσογείτικο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ που είχε πραγματοποιηθεί

στις 21 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής στο Κορωπί.

Δεν κατεγράφη η συμμετοχή του ΚΑΠΗ Κερατέας, παρ’ ότι παρέλαβε και βραβείο το

οποίο επέδωσε η Αντιδήμαρχος Κορωπίου Ελένη Ταξίδη, και οφείλουμε να το επισημά-

νουμε.

Συγγνώμη ζήτησε και ο Δήμος Κορωπίου και το ΚΑΠΗ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε

πρόθεση για κάτι τέτοιο, αφού στα δελτία τους δεν αναφέρθηκε εκ παραδρομής. Ο “δαί-

μων” βάζει συχνά την ουρίτσα του...

Οπως επισημαίνει ο Δήμος Κρωπίας στην ιστοσελίδα του  (www.koropi.gr) ήδη έχει διορ-

θωθεί και τονίζει:  «Ζητάμε συγνώμη  στους διαχρονικούς φίλους και συμπαραστάτες
μας στο ΚΑΠΗ Κερατέας και ιδιαίτερα στην  Πρόεδρό του και επίλεκτο μέλος του Δημ.
Συμβουλίου αντιδήμαρχο Κερατέας κα Σοφία Παπαγιάννη, την κα Χριστίνα Τσοχαλή
κοιν.λειτουργό, τον υπεύθυνο χορωδιών κ. Στουραΐτη, τον μαέστρο κ. Λαζάρου, τον Γε-
ώργιο Σκλέπα αιρετό εκπρόσωπο ΚΑΠΗ Κερατέας και φυσικά στα μέλη της Χορωδίας. 
Είμαστε όλοι μαζί στην κοινή προσπάθεια όλων των μελών των ΚΑΠΗ Μεσογείων για να
ανανεώσουμε την συμβολή των ΚΑΠΗ στην πρόοδο των πόλεών μας». 

Ουσιαστική η συμμετοχή  του ΚΑΠΗ Κερατέας

Εκπαιδευτική επίσκεψη δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Σπάτων

στη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.

Σε τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποι-

ήθηκε στη “Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης” στις Βρυξέλλες (17

- 20/6) συμμετείχαν οι υπάλληλοι του Δήμου Σπάτων Μαρία Λιώρη (Διοικητικών Υπηρεσιών)

και Φανή Πρίφτη (Τεχνικών Υπηρεσιών), που ενημερώθηκαν στα θέματα: Περιφερειακή πολι-

τική στην Ελλάδα, Χρηματοδοτικά Προγράμματα Jeremie Jessica, Διασυνοριακά Προγράμμα-

τα Συνεργασίας και Κατασκευαστικά Αποθεματικά Προγράμματα στην Ελλάδα. 
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Θα ήθελα να πω την ιστορία της ζωής μου…

Όσο τραγική κι αν είναι και όσο και να θέλω να την ξεχά-

σω δεν μπορώ. Θα διηγηθώ την ιστορία του πολέμου. Εί-

ναι πολύ οδυνηρό. Δε θα ήθελα ποτέ να θυμάμαι τις στιγ-

μές που έζησα ή-αν θέλετε-που ζήσαμε. Γιατί είμαστε αρ-

κετές οικογένειες Ελλαδιτών Αξιωματικών, Υπαξιωματι-

κών που βρισκόμασταν στην Κερύνεια.

Δεν μπορώ να ξεχάσω πόσο μας προδώσαν όλοι…

20 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο του προφήτη Ηλία…

Μας είχαν μεταφέρει στον τρίτο λόχο και μας στοιβάξαν

τα γυναικόπαιδα πάνω σε μία ταράτσα για να κοιμηθούμε

με τα παιδιά μας, για να μας προστατεύσουν.

Ώρα 4.20 πμ.

Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν ήλθε το πρώτο αεροπλάνο το

Τούρκικο στην Κερύνεια… Πέρασε πάνω απ’ τα κεφάλια

μας χαμηλά. Τα μεγαλύτερα παιδιά φωνάζαν «ο πιλότος, ο

πιλότος!!!». Στα 100 μέτρα έριξε την πρώτη βόμβα.

Ήταν η πιο οδυνηρή στιγμή της ζωής μου… Διαλύθηκαν τα

πάντα… Τζάμια σπασμένα, στρατιώτες να φωνάζουν να

τα ‘χουνε χαμένα. 

Εμείς, οι περισσότερες να ‘χουμε πάρει τα παιδιά μας

αγκαλιά και να τρέχουμε να κατεβούμε από το κτίριο που

οι σκάλες ήταν γεμάτες γυαλιά από τα σπασμένα τζάμια.

Και το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν να μην πέ-

σουν τα παιδιά από την αγκαλιά μας… Κατεβή-

καμε ξυπόλυτες με τα πόδια κομματιασμένα

και βγήκαμε στο προαύλιο του λόχου.

Και έρχονταν τα αεροπλάνα και φεύγανε…

Εκείνη τη στιγμή, ήρθε ο καθηγητής ο Κάιζερ μ’

ένα μικρό αυτοκινητάκι.

Αν σας πω ότι μπήκαμε και οι τέσσερις γυναί-

κες με τα παιδιά στην αγκαλιά μας; Για να μας

πάρει από το στρατόπεδο να φύγουμε.

Μας πήγε σε μια σπηλιά. Εγκαταλειμένη σπη-

λιά, βέβαια. Πάνω από τη σπηλιά ήταν το προ-

ξενείο το Ελληνικό, της Ελλάδος να πω απλά.

Βέβαια, να σας πω, εκεί δεν ήταν κανείς και εί-

πε: «εδώ θα μείνετε ώσπου να δούμε τι πρέπει
να κάνουμε για να φύγετε». Η σπηλιά γεμάτη

ποντίκια, φίδια ό,τι μπορείτε να φανταστείτε…

Μείναμε όλη την ημέρα του Σαββάτου, ζήσαμε

την φρικτή πρώτη μέρα του πολέμου… Ήταν

οι πιο τραγικές στιγμές.

Να ‘χουν κοπεί τηλέφωνα, να ‘χουν κοπεί τα

πάντα.

Δεν γνωρίζαμε, ούτε που βρίσκονται οι άνδρες

μας, ούτε αν βγήκαν και οι Τούρκοι στην Κερύ-

νεια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε δει

απολύτως τίποτα. 

Δεν βομβαρδίστηκε η Κερύνεια. Την Κερύνεια την ήθελαν

άθικτη. Οι βόμβες όλες πέφταν γύρω στα βουνά. Ούτε άλ-

λα χωριά χτυπηθήκανε με βόμβες. Μόνο τα βουνά. Και από

αυτό φάνηκε ότι την Κερύνεια τη θέλαν χωρίς να έχει κα-

ταστραφεί τίποτα.

Πέρασε όλη η μέρα του Σαββάτου και βράδιασε...

Πώς να μπούμε μέσα στη σπηλιά; Ήτανε τόνοι σκουπίδια,

ποντίκια…με τα μωρά αγκαλιά πώς να μπούμε;

Πήραμε αγκαλιά τα παιδιά-και ξέρετε, ότι στην Κύπρο το

βράδυ πέφτει απότομα η θερμοκρασία. Μπορεί την ημέρα

να είχε 40 βαθμούς και το βράδυ να ήταν υπό το μηδέν- και

όλη τη νύχτα τη βγάλαμε έξω απ’ τη σπηλιά. 

Ήμασταν με μια νυχτικιά, ρομπάκι.Τα παιδιά μας μ’ένα φα-

νελάκι.  Φρικτές στιγμές… 

Περιμέναμε κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει…

Αλλά δε φάνηκε κανείς.

Το βράδυ παρατηρώντας, είδαμε ότι όλα τα βουνά επάνω

καίγονταν. Απόδειξη ότι εκεί είχαν πέσει όλες οι βόμβες.

Αγναντεύαμε στη θάλασσα τα Τουρκικά καράβια που κά-

νανε σήματα στον Άγιο Ιλαρίωνα. Γιατί ο Άγιος Ιλαρίων

κρατείτο από Τούρκους. Ήταν η απαγορευμένη ζώνη που

δεν τολμούσε κανείς Ελληνοκύπριος να πάει εκεί.

Άναβαν τρεις φορές ένα φανάρι, άλλες δύο, άλλες μία…

Εμείς όμως, στη σπηλιά εκεί που ήμασταν βλέπαμε τη θά-

λασσα. Ημασταν δίπλα ακριβώς από τη Θάλασσα. Και βλέ-

παμε όλα αυτά τα σήματα όλο το βράδυ. Άρα συνεννοού-

νταν. Δεν είναι τυχαίο ότι άναβαν άλλες δύο, άλλες τρεις.

Και καταλάβαμε όλοι μας ότι κάτι συμβαίνει.

Και φοβόμασταν μη βγουν και κάνουν απόβαση και εκεί

που ήμασταν.

Ξημέρωσε ο Θεός τη νύκτα…

Γιατί στην Κύπρο το καλοκαίρι στις 4.00 ήδη έχει ξημερώ-

σει.

Ξημέρωσε η φρικτή Κυριακή 21 Ιουλίου.Τα Τούρκικα αερο-

πλάνα, πριν καλά καλά ξημερώσει άρχισαν να βομβαρδί-

ζουν όλα τα βουνά της Κερύνειας. 

Να έρχονται σμήνη… Να χτυπούνε…

Δε θέλαν την Κερύνεια κατεστραμένη γιατι δε χτυπούσαν,

δε χτυπούσαν την πόλη της Κερύνειας. Καίγαν γύρω γύρω

τα βουνά.

Και να λέμε: «Θεέ μου ποιοι σκοτωθήκαν τώρα;» 

Συνεχίζουμε να είμαστε σ’ αυτή τη σπηλιά. Να κλαίνε τα

παιδιά, να ζητάνε νερό, να ζητάνε φαγητό, να μην έχουμε

να ταΐσουμε τα παιδιά. 

Ημασταν ανήμπορες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα

απολύτως. Ήταν ένας πόλεμος… Μα τόσο προδωμένος

πόλεμος που τώρα που τα σκέφτομαι ήρεμα…

Θυμάμαι… ότι έτρεχε ο κόσμος στην Κερύνεια να κρυφτεί,

γιατί νόμιζαν ότι θα βομβαρδιστεί η Κερύνεια. Η Κερύνεια,

όμως, δεν βομβαρδίστηκε.Ούτε τα χωριά της Κερύνειας.

Επιμένω, η Κερύνεια άθικτη. 

Στα βουνά πέφταν όλες οι βόμβες και στα στρατόπεδα.

Γιατί τα λέω όλα αυτά…;

Τελευταίως, βγήκε κάποιος απόστρατος συνταγματάρχης

και είπε ότι ζήτησε να του δώσουν αυτοκίνητο από το

251ΤΠ…

Τ’ αυτοκίνητο να το βρούνε πού; Έχανε η μάνα το παιδί και

το παιδί τη μάνα. Και το πιο τραγικό απ’ όλα είναι πως εί-

πε ότι πήγε στο 251-κάποιοι άνθρωποι, πιστέψτε με, δεν

ντρέπονται γι’ αυτά που λένε, θέλουν να πιστέψουνε πως

είμαστε ζώα, πως δεν καταλαβαίναμε τίποτα.

Πήγε λέει στο στρατόπεδο στο 251 που εκεί γινότανε χα-

μός. Είχαν μαζευτεί όλοι οι έφεδροι. Και τόλμησε αυτός ο

«κύριος» ο πρώην συνταγματάρχης να πει ότι ήταν όλοι με

σαγιονάρες, με σορτς… 

Μα έφεδροι ήταν, Από τα μπάνια τους μαζέψανε. Ηθελε να

φοράνε στολές; Να τις βρούνε πού; Δεν βρήκε κάτι πιο σο-

βαρό να πει ο άνθρωπος αυτός; Ακόμα και στη μνήμη κά-

ποιων που δώσαν τη ζωή τους ακόμη ρίχνουνε στάχτη,

βρωμιά;

Και να σας πω και κάτι; Αυτός ο «κύριος» που κατηγόρησε

ότι είδε τους ανθρώπους με σορτς και σαγιονάρες δεν

ήταν στην πρώτη γραμμή, κι ας βγει να με διαψεύσει. Ήταν

στη σπηλιά μαζί μας. Και του λέει κάποια Ελληνοκύπρια

μάνα με τρία παιδιά που ήταν στη σπηλιά μαζί μας «κύριε,
εσείς τι θέλετε μαζί μας;», «βγείτε να πο-
λεμήσετε!». Ήταν μ’ εμάς!
Και βγήκε κα έριξε τόση λάσπη για κάποι-

ους που τρέχαν να πολεμήσουνε έστω και

με σαγιονάρες; Έστω και με σορτς; Τους

κάλεσε η πατρίδα τους κι έτρεξαν. Αυτοι

ήτανε στο 251. Και είναι ντροπή να συνεχί-

ζει να λέει πράγματα που ούτε καν τα ήξε-

ρε. Κι αν πήγε για μία στιγμή στο 251 και εί-

δε ότι ισχυρίζεται πως είδε, έπρεπε να τρέ-

ξει αυτός να πάει πιο μπροστά και να δείξει

ότι ξέρει να πολεμά. Όχι κατόπιν εορτής να

βγαίνουν και να ρίχνουν λάσπες. 

Έτρεξαν εκείνα τα παλικάρια με σαγιονά-

ρες, ξυπόλυτοι μ’ένα φανελάκι… Είδα αν-

θρώπους που τρέχανε αυθόρμητα να πα-

ρουσιαστούν και παρουσιάζονταν στο 251.

Λοιπόν, είναι το Τάγμα που κράτησε την

Κερύνεια. Ο εν λόγω κύριος πού ήτανε; Στο

Μπέλα-Παΐς με το δαχτυλάκι τραυματισμέ-

νο.Στο δακτυλάκι είχε κτυπήσει. 

Γιατί όταν κάποιοι τον ρώτησαν «Γιατί δεν
είστε κάπου να πολεμήσετε και είστε
εδώ;». Και έδειξε το δακτυλάκι του το ένα
δεμένο, ότι τραυματίστηκε. Έτσι περιμένα-

με να νικήσουμε; 
Αλλά λίγοι ήταν αυτοί που κράτησαν Θερμοπύλες, αυτοί

που θυσιάστηκαν, αυτοί που είναι μέχρι σήμερα αγνοού-

μενοι αιχμάλωτοι, αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους και πό-

τισαν τη γη της Κύπρου με το αίμα τους…

Κυριακή βράδυ, ειδοποίησε ο Παύλος ο Κουρούπης ο σύ-

ζυγός μου να φύγουμε για Λευκωσία. Εγώ όμως δεν τόλ-

μησα να φύγω, γιατί φοβόμουν. Και ζήτησα να τον δω για

ν’ ακούσω από τον ίδιο αν έπρεπε να πάρω το παιδί και να

φύγω.

Πράγματι με πήγανε στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί σε μία βενζί-

νη βρήκα τον άνδρα μου με δυο-τρεις στρατιώτες. Τίποτε

άλλο δεν είχε. Ήταν αισιόδοξος και μου είπε: 

-ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ(ΠΚ): Φύγε για Λευκωσία,  κι αύριο
θα γυρίσετε.
-ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗ(ΜΚ): Μα δεν έχω ρούχα, δεν έχω τί-
ποτα ούτε για μένα, ούτε για το παιδί
-ΠΚ: Όχι, δε θα πας στο σπίτι. Θα φύγεις κατευθείαν για τη
Λευκωσία.
Μίλησα μαζί του.Τον είδα. Βέβαια το πώς τον είδα δεν πε-
ριγράφεται.
Απογοητευμένο, προδωμένο, εγκαταλελειμμένο…

35 χρόνια κατοχής στην Κύπρο!

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΗΡΩΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗ 251ΤΠ ΑΝ/ΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ
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Όλοι είχαν χαθεί…Και όταν λέω «όλοι είχαν χαθεί»… Αυ-
τοί που ήταν στη Λευκωσία και δίναν μόνο διαταγές. Το
τομάρι τους το προσέχαν… 
Όταν έφτασα το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουλίου είδα μια

νεκρή πόλη-που η Λευκωσία πάντα είχε ζωή.Ούτε αυτοκί-

νητο δεν ακουγόταν.

Πήγα σε μια φίλη μου-με περίμεναν. 

Και ξημέρωσε Δευτέρα…

Δευτέρα πρωΐ, 22 Ιουλίου, μας τηλεφώνησε ο άνδρας μου

ο Παύλος ο Κουρούπης, και είπε:

-ΠΚ: Είμαι καλά.

Δευτέρα μεσημέρι, γίνεται μία μάχη στο χωριό Τέμπλος

που ήταν Τούρκικο χωριό. Τους κτυπούσαν από το τζαμί.

Μπήκαν σε μία χαράδρα. Μέσα σ’ αυτή τη χαράδρα βρή-

κανε και το Νίκο τον Κατούντα τον τότε Λοχαγό.

Γίνεται μία πολύ μεγάλη μάχη στο Τέμπλος. Ένας στρα-

τιώτης κρύφθηκε πάνω σ’ ένα δένδρο, μια ελιά πάρα πολύ

πυκνή. Εκεί στην ελιά κάθησε μέχρι το βράδυ. Το βράδυ

κατέβηκε και έφυγε προς Μπέλα-Παΐς. Ευτυχώς, σώθηκε

και διηγήθηκε τον πόλεμο, τη μάχη που έγινε στο Τέ-

μπλος. 

«Είδα τον Διοικητή μου τον Παύλο τον Κουρούπη να
τραυματίζεται στον αριστερό του ώμο», είπε. Και αυτή

ήταν η αλήθεια διότι το βράδυ ο άνδρας μου, κατέβηκε

στην Κερύνεια και κατόρθωσε και πήγε στο σπίτι του αεί-

μνηστου Τσεριώτη.

Την άλλη μέρα τηλεφώνησε στον κ.Τσεριώτη για να του

ζητήσει βοήθεια.

Ο κ.Τσεριώτης εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο γραφείο του

και μίλησε ο Παύλος ο Κουρούπης με την ιδιαιτέρα του, με

τη κα. Καίτη και της είπε:

-ΠΚ:Είμαι ο Παύλος ο Κουρούπης, είμαι στο σπίτι του
κ.Τσεριώτη σας παρακαλώ βοηθείστε με.
Οταν γύρισε ο κ.Τσεριώτης πήρε αμέσως τηλέφωνο στο

σπίτι του στην Κερύνεια. Ο άνδρας μου δεν σήκωσε το τη-

λέφωνο, γιατί φοβήθηκε. Και πήρε πάλι μόνος του το γρα-

φείο του κ.Τσεριώτη. Και πράγματι βρήκε τον κ.Τσεριώτη

και του ζήτησε βοήθεια. 

Την κα Τσεριώτη,την ειδοποίησε ο άνδρας της και πήγε

αμέσως στο Γ.Ε.Ε.Φ.

Βέβαια, από τα ανθρωπάκια του ΓΕΕΦ (Κοκοράκηδες, Πα-

παδάκηδες και όλοι αυτοί) δεν νοιάστηκε κανείς.

Εγώ, βέβαια, πήγαινα στην Ελληνική πρεσβεία, (γιατί με

είχε ενημερώσει η κα Τσεριώτη), αλλά, στρατιωτικό ακό-

λουθο δεν είδα ποτέ. 

Ο καθένας κοίταζε να σώσει την οικογένειά του. Και,

ίσως, καλά έκανε.

Δε νοιάστηκαν… Είχαν πληροφορηθεί ότι ο Παυλός ο

Κουρούπης βρίσκεται σ’ ένα σπίτι. Και μάλιστα ο αείμνη-

στος ο κ.Τσεριώτης, του είπε «υπάρχει μία βάρκα απ’ έξω,
παρ’ την και φύγε». 
Και ο Κουρούπης του είπε «δεν μπορώ, είναι τα Τούρκικα
καράβια». Αυτά τα ‘χει καταθέσει και είναι γραμμένα. Γι’

αυτό θα παρακαλούσα πολύ να μη βγαίνουν κάποιοι ανεύ-

θυνοι να λένε λόγια πολλά. Γιατί έχω ακούσει τριανταπέ-

ντε χρόνια όλες τις ιστορίες που μπορείτε να φανταστεί-

τε. 

Ξέρω ότι προδωθήκαμε… Ξέρω ότι μας εγκατέλειψαν…

Ξέρω ακόμη ότι, υπάρχουν κάποιοι ανθρωποι στην Κύπρο

που ευτυχώς μετριούνται-άντε να μην πω υπερβολές στα

δυό μας χέρια-που είναι εναντίον και βρίζουν και κατηγο-

ρούν τους Έλληνες Αξιωματικούς ότι δεν πολέμησαν.

Το να είναι χαμένοι-μόνον αυτό θα πω-αποδεικνύει ότι

πολεμήσαν.

Γι αυτό, καλά θα κάνουν αυτά τα ανθρωπάκια-γιατί πρό-

κειται για ανθρωπάκια-να παν’ να ανάψουν μια λαμπάδα

στην Παναγιά να την ευχαριστήσουν που ζούνε και είναι

κοντά στα παιδιά τους και την οικογένειά τους. 

Γιατί υπάρχουν 1600 αγνοούμενοι και πολλοί περισσότε-

ροι νεκροί που πόνεσαν και έκλεισαν, πάρα - μα πάρα

πολλά σπίτια. 

Δε θέλω να ονομάσω αυτούς που βρίζουν τους Έλληνες

Αξιωματικούς, αλλά στάθηκαν στο ύψος τους. Πολέμησαν,

γιατί ήταν πατριώτες. Γιατί έμαθαν να πολεμούν. Γι αυτό,

ανθρωπάκια μικρά, μην κυκλοφορείτε, γιατί εσείς δεν πο-

λεμήσατε.

Εσείς εγκαταλείψατε· εσείς, την Πατρίδα σας και φύγατε.

Οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι που είναι χαμένοι, πο-

λέμησαν.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου, είχα πληροφορηθεί, ότι ο πρώτος

Ελλαδίτης Αξιωματικός που σκοτώθηκε ήταν ο Γιώργος ο

Κατσάνης της μοίρας καταδρομών. 

Αμέσως σκέφτηκα τη γυναίκα του που είχε δύο μωρά. Και

βγαίνουν έξυπνοι αυτοί που δεν έχουν ήθος; Γιατί αν είχαν

ήθος δε θα τα λέγαν αυτά. Αν σέβονταν τον εαυτο τους δε

θα τα λέγανε.

Όταν κάποτε κάποιος συμμαθητής του Παύλου του Κου-

ρούπη ρώτησε «Πώς και στέλνετε τον Κουρούπη στην Κύ-
προ, αφού δεν είναι δικός σας;» Ελαβε την εξής απάντη-

ση από τα «ανώτερα κλιμάκια»: «θα μας χρειαστεί».

Θα σέβονταν αυτούς που θυσιάστηκαν, αυτούς που πολέ-

μησαν, αυτούς που πίστεψαν ότι δεν ήταν προδωμένοι, γι’

αυτό και πολέμησαν. Αλλιώς, θα ‘πρεπε να φύγουν κι αυ-

τοί. Αλλά πίστευαν ότι πολεμούσαν τίμια. 

Ναι. Όμως, δεν πολέμησαν τίμια. Τους είχαν καταδικα-

σμένους.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)

WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

ΜΗΝΥΜΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ 35η ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η 35η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, θλι-

βερή επέτειος μιας βίαιης και σύμφωνα με το διεθνές δί-

καιο παράνομης πράξης, συνεχίζει και σήμερα σε ολό-

κληρη την διεθνή κοινότητα και τον Απανταχού Ελληνι-

σμό να προκαλεί αισθήματα βαθιάς λύπης και αποτροπια-

σμού. 

Χιλιάδες  Κύπριοι αδελφοί μας εκτοπισμένοι από τις πα-

τρογονικές τους εστίες, εκατοντάδες αγνοούμενοι,

εγκλωβισμένοι, ξεριζωμός και προσφυγιά συνθέτουν  και

σήμερα την εικόνα στην μαρτυρική Κύπρο. Η κατάφωρη

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο τουρκικός

εποικισμός, η σύληση των πολύτιμων πολιτισμικών και

εκκλησιαστικών μνημείων της Μεγαλονήσου, τραυματί-

ζουν τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. 

Τριάντα-πέντε  ολόκληρα χρόνια, όλοι εμείς γινόμαστε

μάρτυρες μιας τραγωδίας που οδήγησε στο σημερινό

αδιέξοδο, στον παραλογισμό της διχοτόμησης της Κύ-

πρου. Σε μια χώρα ευρωπαϊκή, που λειτουργεί στο πλαί-

σιο των κανόνων που ορίζει η Ευρώπη, υψώνεται το τε-

λευταίο τείχος, που χωρίζει τους ανθρώπους, χωρίζει τις

ελπίδες. 

Ο Ελληνισμός απανταχού της γης επιθυμεί να δει την Κύ-

προ ελεύθερη και  ενωμένη. Ο Κυπριακός λαός να ξανα-

ζήσει  με ασφάλεια και οι πληγές της εισβολής και κατο-

χής επιτέλους να επουλωθούν. Πρέπει όμως η Τουρκία,

να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί, να εργαστεί

για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης, λειτουργικής

λύσης για το καλό και το μέλλον των δύο κοινοτήτων.

Πρέπει να σεβαστεί τα ψηφίσματα των διεθνών οργανι-

σμών και να συντελέσει στην εξεύρεση λύσης δίνοντας

νέα ώθηση στην ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ αλλά και

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Για τον Ελληνισμό  της Διασποράς, η συνέχιση του στον

χρόνο είναι συνυφασμένη και με την επίλυση του Κυ-

πριακού ζητήματος. Αυτό αποδεικνύουν οι συνεχιζόμενοι

αγώνες στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας. Και συ-

νεχίζουμε με την ίδια ένταση, με πίστη στο δίκαιο αίτημα

του Κυπριακού Λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας για

απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών της, ισονομία

και σεβασμό των δικαιωμάτων των νομίμων πολιτών της. 

Η ανάγκη εξεύρεσης  λύσης για την επανένωση της  Κύ-

πρου, ενός ισότιμου μέλους της Ε.Ε. είναι επιτακτική.

Μιας λύσης που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Με-

γαλονήσου, την ακεραιότητα του εδάφους της και την

δημοκρατική λειτουργία του Κυπριακού κράτους σύμφω-

να με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

περί Κύπρου και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.  

Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου

Γραμματέας

Βιέννη, 20 Ιουλίου 2009   

Οι αγνοούμενοι περιμένουν...

Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά την υφήλιο σε συνεδρία-

ση του 10 Παγκοσμίου Συνεδρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας

που συνήλθε από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου έχοντας υπ’ όψη

τις τελευταίες εξελίξεις στο κρατίδιο της Π.Γ.Δ.Μ αποφά-

σισε τα ακόλουθα:

1. Έντονα διαφωνούμε με την πρόθεση της Ελληνικής Κυ-

βέρνησης να δεχθεί σύνθετη ονομασία πριν καν αρχί-

σουν οι διαπραγματεύσεις.  

2. Η ονομασία Μακεδονία είναι αναμφίβολα ιστορική και

πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.  Η ιστορία της

Μακεδονίας και, ειδικά η ονομασία της, δεν είναι ΔΙΑ-

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ και ως πατρική κληρονομιά δεν δύ-

ναται να παραχωρηθούν σε τρίτους.

3. Προσμένουμε όπως η μόνιμη ονομασία της χώρας της

Π.Γ.Δ.Μ θα εκφράζει την πολυεθνική της υπόσταση και

θα επιτρέψει σε όλους του κατοίκους της να συνυπάρ-

χουν ειρηνικά, επομένως στο όνομα πρέπει να υπάρχει

εθνολογικός προσδιορισμός.

4. Ποτέ δεν θα δεχτούμε για τη χώρα της Π.Γ.Δ.Μ οποια-

δήποτε ονομασία που θα περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑ, ή παράγωγά του και να μην αφήνει υπονοούμενα

για τη γλώσσα και τους κατοίκους.

5. Ζητούμε όπως δοθούν σε άτομα Ελληνικής προελεύσε-

ως κατοικούντων στις χώρες της Π.Γ.Δ.Μ και της Αλβα-

νίας όλα τα ανθρώπινά τους δικαιώματα.

6. Είναι ιερό μας καθήκον να εξακολουθήσουμε τον αγώ-

να μας για τα δίκαια της Μακεδονίας.  Το απαιτεί η Ιστο-

ρία.

7. Ζητούμε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος ώστε ο Ελλη-

νικός Λαός να έχει την τελευταία λέξη στο θέμα του

ονόματος της Π.Γ.Δ.Μ.

Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής-Νίνα Γκατζούλη, Ύπατη Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας-Δημήτρης Μηνάς, Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Καναδά-Χαράλαμπος Μουτουσίδης, Πρόεδρος

Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης-Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων

Τσορμπατζόγλου, Πρόεδρος

Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής - Αμύντας Παπαθανασίου

10ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

στο Λιτόχωρο Πιερίας
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«Ο ρυθμός αύξησης 160 προϊόντων καθημερινής χρήσης,

που παρακολουθεί το ΥΠ.ΑΝ., κινήθηκε με ποσοστό 0,6%

σε ετήσια βάση (από Ιούνιο 2008 – Ιούνιο 2009). Αξίζει,

ωστόσο, να επισημαν-

θεί ότι και για το μήνα

Ιούνιο, σε σχέση με το

Μάιο 2009 η μεταβολή

των προϊόντων αυτών

έχει αρνητικό πρόση-

μο, δηλαδή κατέγρα-

ψε μείωση σε ποσο-

στό 0,1%. Επίσης, από

το ΥΠ.ΑΝ. δόθηκε ο

πίνακας των 160 προϊ-

όντων με τιμές «από –

έως» για την πληρέ-

στερη ενημέρωση των

καταναλωτών

Σε αυτόν  τον πίνακα

υπάρχουν μειώσεις τι-

μών προϊόντων, καθώς και ανατιμήσεις, κυρίως λόγω επο-

χικότητας. Η πολιτική των στοχευμένων ελέγχων, της θε-

σμικής θωράκισης του καταναλωτή και της αγοράς αρχίζει

να φέρνει αποτελέσματα. Η συνεχής παρακολούθηση των

τιμών,  συγκεκριμένων προϊόντων, έχει αλλάξει σε μεγάλο

βαθμό την εικόνα στην αγορά. Δίνουμε συγκεκριμένα

στοιχεία, κάθε μήνα, όπως υποσχεθήκαμε εδώ και αρκετό

καιρό.

Η θωράκιση του καταναλωτή και

της αγοράς αρχίζει να φέρνει

αποτελέσματα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

To Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της

Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλο-

ποίησης των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ7»,

«Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ8», «Κέντρα Εκπαίδευσης

Ενηλίκων ΑΠ9»,σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ 10291/1-7-2009,

10289/1-7-2009 και 10288/1-7-2009 αποφάσεις ένταξης Πράξε-

ων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013» της

Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια

βίου μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. με τις 3/30-4-

2009 και 13/15-7-2009 πράξεις του Δ.Σ. προσκαλεί ωρομίσθιους

εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα ενταχθούν

στις Λίστες Κατάταξης Εκπαιδευτών των Κέντρων Εκπαίδευ-

σης Ενηλίκων της χώρας - και βέβαια και του δικού μας Νομού

(Κ.Ε.Ε. ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ) - και θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία

των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης που αναπτύσσει το κάθε

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην περιοχή ευθύνης του. 

Οι ειδικότητες και τα πτυχία των εκπαιδευτών , οι

αμοιβές, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής , η

έντυπη αίτηση υποψηφιότητας και άλλες πληρο-

φορίες εντάσσονται στην πλήρη προκήρυξη, την

οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευ-

τούν από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

www.ideke.edu.gr 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την

7/8/2009.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Κ.Ε.Ε.

ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ, Ι. Μεταξά    1 – Παιανία από τις 9:00-17:00

ή απευθυνθείτε στο τηλ. 210 6664788.

Franchising
Σήμερα, που διανύουμε μια περίοδο

ύφεσης και ριζικών ανακατατάξεων,

με τάσεις αβεβαιότητας σε οικονομι-

κό και κατ’ επέκταση σε κοινωνικό

επίπεδο, η ύπαρξη ευκαιριών ικανών

να αναδείξουν τα μοναδικά χαρακτη-

ριστικά και τις ικανότητες της επιχεί-

ρησης, είναι το ζητούμενο.

Μια τέτοια μέθοδος που χρησιμοποι-

είται σαν μοχλός περαιτέρω ανάπτυ-

ξης είναι το franchising και σύμφωνα

με τα στατιστικά στοιχεία έχει να επι-

δείξει ποσοστό βιωσιμότητας άνω

του 95% για την πρώτη 5ετία της ζω-

ής της επιχείρησης, ενώ οι ανεξάρτη-

τες επιχειρήσεις έχουν ποσοστό βιω-

σιμότητας μόλις 45-50% για την πρώ-

τη 5ετία.

Ποια είναι όμως τα βασικά χαρακτηρι-

στικά και ο τρόπος λειτουργίας του

franchising; 

Μια συμφωνία franchising περιλαμβά-

νει το δικαιοπάροχο και το δικαιοδό-

χο. Δικαιοπάροχος1 είναι η επιχείρη-

ση που παραχωρεί στην άλλη, τον δι-

καιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου

οικονομικού ανταλλάγματος το δικαί-

ωμα εκμετάλλευσης του franchise με

σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων

τύπων προϊόντων ή/ και υπηρεσιών.

Τα πλεονεκτήματα του franchising,

μεταξύ άλλων, είναι:

• Χαμηλότερο κόστος ίδρυσης – το

κόστος απόκτησης ενός εμπορικού

σήματος είναι χαμηλότερο από τη δη-

μιουργία του.

• Μικρότερη έκθεση σε κίνδυνο – η

εμπειρία του δικαιοπάροχου μειώνει

τον κίνδυνο.

• Μεγαλύτερο κίνητρο για τον δικαιο-

δόχο – δρα σαν ελεύθερος επαγγελ-

ματίας και όχι σαν υπάλληλος.

• Οικονομία κλίμακας – επιμερισμός

των εξόδων που επιβαρύνουν τους

δικαιοπάροχους.

• Έλεγχος επιχείρησης – ο δικαιοπά-

ροχος έχει κυρίως τον έλεγχο σε θέ-

ματα σκοπού και στόχων ενώ ο δικαι-

οδόχος έχει τον έλεγχο της καθημε-

ρινής λειτουργίας.

• Πηγή κεφαλαίου για το δικαιοπάρο-

χο – μέσω της αμοιβής και των δικαι-

ωμάτων που λαμβάνει από το δικαιο-

δόχο.

Στα μειονεκτήματα μπορούμε να θε-

ωρήσουμε τα ακόλουθα:

• Επιμερισμός κερδών μεταξύ δικαιο-

δόχου και δικαιοπάροχου.

• Έλεγχος επιχείρησης – ούτε ο δι-

καιοδόχος ούτε ο δικαιοπάροχος

έχουν πλήρη έλεγχο.

• Διαφωνίες και προβλήματα ενδεχο-

μένως να προκύψουν – 2 ανεξάρτητα

μέρη προβαίνουν σε συνεργασία μέ-

σω μίας σύμβασης.

Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να

λάβει υπόψη ένας δικαιοδόχος για να

μειώσει τον κίνδυνο και να δημιουρ-

γήσει μια επιτυχημένη «ιδέα»

franchise, είναι να κατανοήσει τους

πιθανούς κινδύνους ώστε να έχει στη

διάθεσή του εναλλακτικό σχέδιο. Συ-

γκεκριμένα πρέπει τουλάχιστον να

ληφθούν υπόψη:

• Εκτίμηση για τα απαραίτητα και

αναγκαία κεφάλαια που απαιτούνται

για την επένδυση και πιθανοί τρόποι

χρηματοδότησης.

• Έρευνα αγοράς για την «ιδέα» του

franchise και οι προοπτικές ανάπτυ-

ξης αυτής. Επικοινωνία με άλλους δι-

καιοδόχους ώστε να ληφθεί η εμπει-

ρία και η γνώση τους.

• Επισκέψεις σε εκθέσεις franchising,

ώστε να υπάρχει βεβαιότητα και σι-

γουριά για τα ενδιαφέρον της συγκε-

κριμένης «ιδέας» franchise και γνώση

των δυσκολιών και των ενδεχόμενων

κινδύνων.

• Αξιολόγηση της «ιδέας». Ενδέχεται

οι δικαιοπάροχοι να υπερεκτιμήσουν

τις «ιδέες» τους.

• Ενδελεχείς και διεξοδικός έλεγχος

της σύμβασης franchising.

Κλείνοντας αυτή την σύντομη ανα-

φορά στο franchising πρέπει να ανα-

φερθώ και στην κοινωνική του επί-

δραση, η οποία είναι ιδιαιτέρως ση-

μαντική αφού δημιουργεί νέες επιχει-

ρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους, αυ-

ξάνει την απασχόληση, τη βιωσιμότη-

τα των επιχειρήσεων και υπάρχει με-

γαλύτερη διασπορά πλούτου, ενώ

ταυτόχρονα περιορίζει τη φοροδια-

φυγή (ο δικαιοπάροχος αμείβεται βά-

ση των πραγματοποιηθέντων πωλή-

σεων ή κερδών). 

Θεμιστοκλής Κοσσίδας*

–––––––––––––––––
1 Ορισμός από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμός

4087/80 της Επιτροπής της 30.11.88 για την

εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκης

της Ρώμης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise

(ΕΕ της 28.12.88 αριθμ. L359 σελ. 46).

* Ορκωτός – Ελεγκτής

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παρέμβαση στην ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτη-

ση της τροπολογίας για την αλλαγή του τρόπου τιμολό-

γησης των φαρμάκων έκανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε τα

εξής:

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω  ότι το σύστημα που ερχόμα-

στε να αντικαταστήσουμε, δηλαδή τον τρόπο τιμολόγη-

σης δύο συν ένα, που ίσχυε και ισχύει μέχρι σήμερα για

περίπου τέσσερα χρόνια, είχε θετικά αποτελέσματα.

Ωστόσο τα δεδομένα έχουν αλλάξει, προχωράμε πιο ολο-

κληρωμένα, πιο αποτελεσματικά. Εκτός από τον νέο τρό-

πο τιμολόγησης των νέων φαρμάκων, καθώς και της ανα-

τιμολόγησης των παλαιών, που θα συμβάλει αναμφίβολα

στη μείωση της τιμής, προχωράμε σε γενικότερες ρυθμί-

σεις για τη διακίνηση των φαρμάκων στο σύνολό τους. 

Με την αντικατάσταση του 2+1,  η τιμή του κάθε καινούρ-

γιου φαρμάκου θα είναι ο μέσος όρος των τριών χαμηλό-

τερων τιμών που υπάρχουν στα είκοσι έξι κράτη της Ε.Ε

συν την Ελλάδα, δηλ. εικοσιεπτά. Αυτό προϋποθέτει ότι

το φάρμακο κυκλοφορεί σε τουλάχιστον τρεις χώρες για

να υπάρχει ο μέσος όρος, κάτι που δεν ίσχυε με την πα-

λαιά ρύθμιση. Μέσα από αυτή τη ρύθμιση προσπαθούμε

να κάνουμε πιο ορθολογικό το σύστημα της τιμολόγησης

ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. 

Η ετεροχρονισμένη και ανακριβής τοποθέτηση της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης για το θέμα καθώς και οι αυθαί-

ρετες  καταγγελίες μέσω του εκπροσώπου του τομέα

ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Χρυσοχοϊδη, το μόνο που δεί-

χνουν είναι έλλειψη υπεύθυνης στάσης και κινήσεις πανι-

κού   απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. 

Για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους – όπως ακρι-

βώς έγιναν – η φαρμακευτική δαπάνη το 1998 σε σχέση

με το 1997 μειώθηκε κατά εκατό εκατομμύρια. Για να ανέ-

βει το 1999 στα διακόσια εκατομμύρια σε σχέση με το

1998. Αυτό πετύχατε με τη λίστα φαρμάκων, για την

οποία καμαρώνετε. Επίσης το μόνο κατόρθωμα του ΠΑ-

ΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ότι το από το 1995 μέχρι το

2002 διπλασίασε τη φαρμακευτική δαπάνη. 

Τα αδιέξοδα που δημιούργησε η πολιτική σας, εμείς κα-

τορθώσαμε με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα να τα αντι-

μετωπίσουμε και να κάνουμε θετικά βήματα. Αυτό φαίνε-

ται και από τον ρυθμό αύξησης της δαπάνης των φαρμά-

κων που σήμερα συνεχώς μειώνεται  και από διψήφιο έγι-

νε μονοψήφιο νούμερο. 

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω, ότι,  πριν από την λί-

στα,  η αγορά καλυπτόταν κατά 60% από παραγόμενα ή

συσκευαζόμενα φάρμακα στην Ελλάδα από ελληνική πα-

ραγωγή και κατορθώσατε να εξαρτάται κατά 80%» η αγο-

ρά φαρμάκων από εισαγόμενα φάρμακα. 

Ο αφελληνισμός λοιπόν, είναι από άλλους λόγους και αι-

τίες και όχι από αυτά τα οποία εσείς λέτε, διότι συγκρίνε-

τε ανόμοια πράγματα. Σήμερα η τροπολογία αποτελεί το

ξεκίνημα για ένα σύνολο, για μια δέσμη πρωτοβουλιών

που θα πάρουν η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία,

προκειμένου να πετύχουμε πλήρη εξυγίανση στο σύστη-

μα διακίνησης των φαρμάκων».  

Εξυγίανση στο σύστημα διακίνησης των φαρμάκων
Παρέμβαση του Γιώργου Βλάχου στη Βουλή
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Ο βουλευτής Περιφέρειας Θανά-

σης Λεβέντης, κατέθεσε ερώτηση

στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, αν θα

προχωρήσει σε υπογραφή κοινής

υπουργικής απόφασης, όσον αφο-

ρά την οικοδόμηση του Κτήματος

Καμπά σε πολυκέντρο.

Μεταξύ άλλων σημειώνει ο βουλευ-

τής.

Τα τελευταία χρόνια στην Ανατολι-

κή Αττική, εξαιτίας του αεροδρομί-

ου, κατασκευάστηκαν ή βρίσκονται

υπό ανέγερση μεγάλες μονάδες

εμπορικών δραστηριοτήτων με τη

μορφή γιγαντιαίων πολυκαταστη-

μάτων ή Εμπορικών Κέντρων στην

περιοχή Χρυσούπολη Σπάτων και

σε χώρους γύρω από το αεροδρό-

μιο.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω

είναι η ταχύτατη εξαφάνιση μεγά-

λων εκτάσεων ελεύθερων χώρων

και η ανάπτυξη της πεδιάδας των

Μεσογείων με έναν τρόπο που

ομοιάζει εντυπωσιακά με το μοντέ-

λο που δημιούργησε το ασφυκτικό

για τους κατοίκους περιβάλλον του

Λεκανοπεδίου.

Στην κορεσμένη αυτή περιοχή, υπέ-

βαλε το ΥΠΕΧΩΔΕ πρόταση ιδιωτι-

κής εταιρείας προς γνωμοδότηση

από τους φορείς Στρατηγικής Με-

λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων (ΣΜΠΕ) για την χαρακτηρισμό

και οριοθέτηση Περιοχής Οργανω-

μένης Ανάπτυξης Παραγωγικών

Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογε-

νούς τομέα στην Κάντζα, στο Δήμο

Παλλήνης, σύμφωνα με το

ν.2742/99 αρ.10, που αναφέρεται

στον εθνικό χωροταξικό σχεδια-

σμό. Η εταιρεία αυτή είναι ιδιοκτή-

τρια του Κτήματος Καμπά, συνολι-

κής έκτασης 320.732m², για ανέ-

γερση του μεγαλύτερου Εμπορικού

Κέντρου της Ελλάδας και ενός από

τα μεγαλύτερα της ΕΕ, 114.000 m².

Για το θέμα έχουν ληφθεί ομόφω-

νες αποφάσεις και από το Δημοτικό

Συμβούλιο Παλλήνης και από το

Νομαρχιακό Συμβούλιο, το Φθινό-

πωρο του 2007.

Παρόλα αυτά, ο ΟΡΣΑ επανήλθε,

πιέζοντας το Δήμο Παλλήνης να

επαναδιατυπώσει τις απόψεις του,

το Δεκέμβριο 2008. Μάλιστα, επει-

δή προσδοκώμενη απάντηση καθυ-

στερούσε, ο ΟΡΣΑ ζήτησε για δεύ-

τερη φορά, με από 16/6/2009 έγ-

γραφό του, τις θέσεις του Δήμου

Παλλήνης.

Δεδομένου ότι ο οργανισμός, για

μια σειρά σοβαρά και χρονίζοντα

από εικοσαετίας προβλήματα της

πόλης (σχέδιο πόλης, αποχέτευση

ακαθάρτων) δεν επιδεικνύει τον

αντίστοιχο ζήλο και δεδομένου των

αρνητικών θέσεων της Νομαρχίας

και μαζικών φορέων της πόλης,

όσον αφορά την κατασκευή του

προτεινόμενου Εμπορικού Κέντρου

στο Κτήμα Καμπά

Και ερωτά τον Υπουργό

• Θα προχωρήσει στην έκδοση ΚΥΑ

για την χωροθέτηση ΠΟΑΠΔ τριτο-

γενούς τομέα στην Κάντζα Παλλή-

νης, πριν την έγκριση του νέου

Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης

που έχει κατατεθεί προς διαβού-

λευση;

• Γιατί δεν αντιμετωπίζει το ενδεχό-

μενο της εναλλακτικής αξιοποίη-

σης του κτήματος Καμπά ως χώρου

με χρήσεις Κέντρου Οινοποιίας και

πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως

ιστορικά έχουν καθιερωθεί (πρώτη

οινοποιία στην Ελλάδα) τα Μεσό-

γεια από αρχαιοτάτων χρόνων;  

• Ποιο μέλλον επιφυλάσσει στην

περιοχή της Παλλήνης και των πέ-

ριξ Δήμων για τη ραγδαία οικιστική

ανάπτυξη και την κατάληψη όλων

των ελεύθερων χώρων από το τσι-

μέντο και την άσφαλτο;

• Έχει υπολογιστεί το κυκλοφορια-

κό φορτίο και το ανάλογο χάος που

θα προκληθεί από τις δεκάδες χι-

λιάδες αυτοκίνητα που θα συγκε-

ντρώνονται καθημερινά (σύμφωνα

με τα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, προ-

βλέπεται να συγκεντρώσει στο

προσεχές μέλλον πάνω από 2 εκα-

τομμύρια κατοίκους στον κάμπο

των Μεσογείων);

Πολεοδόμηση κτήματος Καμπά; 
Ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα 

και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη!

Την 1η Αυγούστου 2008 η κυβέρνηση προχώρησε σε ενο-

ποιήσεις ταμείων, χωρίς σχέδιο, χωρίς  αναλογιστικές με-

λέτες χωρίς προοπτική, χωρίς ασφαλιστική λογική. 

Πρόκειται για ενοποιήσεις αδιέξοδες και αναποτελεσματι-

κές που διογκώνουν τα ελλείμματα και που αναμένεται να

οξύνουν τη γραφειοκρατία!

Οι ενοποιήσεις ταμείων θα  μπορούσαν να συμβάλλουν

σημαντικά στον εκσυγχρονισμό με εξοικονόμηση πόρων

και απλοποίηση διαδικασιών υπό τρεις  προϋποθέσεις.

Πρώτον, οι αναλογιστικές μελέτες, είναι απαραίτητες κα-

θόσον η βιωσιμότητα είναι θεμελιώδης παράμετρος για τη

μακροβιότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Χρειάζεται

μια συνολική μελέτη –ομπρέλα και επιμέρους επεξεργα-

σίες ανά κατηγορία ταμείου. Αλλιώς, η ενοποίηση γίνεται

«στα τυφλά», και η επιβίωση των ασφαλιστικών φορέων

αφήνεται στην τύχη. 

Δεύτερον, ο κοινωνικός διάλογος δημιουργεί συναινέσεις,

απαραίτητες για ριζοσπαστικές προοδευτικές μεταρρυθμί-

σεις, και αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατίας, δεδομένου

ότι η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού είναι τριμερής. Ο

ρόλος του κράτους, ως εγγυητή του συστήματος είναι,

μεν, καθοριστικός δεν μπορεί όμως να αποτελέσει άλλοθι

για αυταρχικές ενέργειες, όπως ο πρόσφατος ασφαλιστι-

κός νόμος. Ταυτόχρονα, η αυθαίρετη κρατική  παρέμβαση

καταντά άλλοθι για την απεμπόληση ευθυνών των κοινω-

νικών εταίρων. Όχι μόνον δεν έγινε κοινωνικός διάλογος,

αλλά και αυτό το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων που η ίδια η κυβέρνηση συνέστησε, το απέκρυψε!

Ακόμη και η επικοινωνιακής σκοπιμότητας επίφαση διαλό-

γου στη Βουλή τον περασμένο  Δεκέμβριο, πραγματοποι-

ήθηκε χωρίς κυβερνητικές θέσεις.

Τρίτον, οι ενοποιήσεις ταμείων πρέπει κατά κύριο λόγο να

αφορούν ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες, για λό-

γους ασφαλιστικής επάρκειας, αποτελεσματικότητας και

λειτουργικότητας του συστήματος και να έχουν αποτέλε-

σμα την εναρμόνιση παροχών και δικαιωμάτων ομαλά, σε

βάθος χρόνου, χωρίς κοινωνικές αδικίες και ανατροπές.

Μόνον έτσι επιτυγχάνονται τα ουσιαστικά εξυγιαντικά

αποτελέσματα για την βιωσιμότητα των ταμείων και του

συστήματος συνολικά. Αντίθετα, αφενός η ενοποίηση κα-

τά κατηγορία παροχής είναι αναποτελεσματική για την

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ενώ η οικονομική της

αποδοτικότητα είναι αμφίβολη, αφετέρου η ενοποίηση με

δήθεν αυτοτέλεια κλάδου αποτελεί κέλυφος ενοποίησης

χωρίς ουσία, για επικοινωνιακή χρήση.  Έτσι προχώρησε η

κυβέρνηση με αποτέλεσμα στην μεν πρώτη περίπτωση οι

ασφαλισμένοι και οι εργοδοτικές επιχειρήσεις να πρέπει

να συνεννοηθούν με τρία διαφορετικά ταμεία, στη δε δεύ-

τερη να είναι ουσιαστικά γόρδιος δεσμός η δημιουργία

των αυτοτελών κλάδων με τους οποίους η κυβέρνηση εί-

τε έριξε στάχτη στα μάτια των ασφαλισμένων, είτε ρίχνει

λευκή πετσέτα στην ενοποίηση! 

Το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ των ενοποιήσεων ασφαλιστικών

ταμείων με τις τρεις  προϋποθέσεις που αναφέραμε. 

“Ισοτιμία, 30.08.2008”

Απαγόρευση Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου 

Οι βουλευτές Σοφία Ανδριοπούλου, Γρηγόρης Ψαριανός, Νίκος Τσούκαλης

κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, για την απαγόρευση της εγκατάστασης

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου, που υπεγράφη

πρόσφατα. Γράφουν δε στην ερώτησή τους σχετικά.

Μία από τις βασικές εκκρεμότητες τρία χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου

νόμου που έθετε οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

συστημάτων (Ν. 3468/06) ήταν η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης

ΚΥΑ), η οποία θα ρύθμιζε τις πολεοδομικές διατάξεις για την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου. 

Ωστόσο, η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του

ΥΠΕΧΩΔΕ, απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

ισχύος άνω των 20 κιλοβάτ (kW) σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα.

Από την απαγόρευση αυτή απαλλάσσονται όσες --μέχρι τη δημοσίευση της

ΚΥΑ- αιτήσεις είχαν ήδη λάβει εξαίρεση από άδεια παραγωγής από τη Ρυθ-

μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Αντιθέτως, δεν καλύπτονται όσοι επενδυτές

είχαν υποβάλλει αίτηση προ διετίας και δεν έχουν λάβει ακόμη τη σχετική

εξαίρεση από τη ΡΑΕ.

Η ρύθμιση αυτή γεννά μία απαράδεκτη διάκριση εις βάρος όσων δεν έχουν

ακόμα λάβει απάντηση από τη ΡΑΕ στην αίτηση εξαίρεση από την άδεια πα-

ραγωγής. Η διάκριση αυτή μεταξύ όμοιων περιπτώσεων παραβιάζει κατάφω-

ρα κάθε αρχή και έννοια ισονομίας, καθώς οι αιτούντες κινήθηκαν νόμιμα

σύμφωνα με το τότε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, από το οποίο κατά παρά-

λειψη του ΥΠΕΧΩΔΕ εξέλιπε η σχετική ρύθμιση για την εγκατάσταση φω-

τοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου.  

Για λόγους ισονομίας, θα πρέπει να απαλλαγούν από τον περιορισμό της οι-

κοδομησιμότητας και αρτιότητας όσες αιτήσεις (έως τη δημοσίευση της εν

επίμαχης ΚΥΑ) έχουν υποβληθεί προς τη ΡΑΕ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΕΤΣΙ… ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

Εύη Χριστοφιλοπούλου
Βουλευτής Αττικής

Πολιτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ 

για την Απασχόληση 

και την Κοινωνική Προστασία



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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.

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

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

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

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

20 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΠΕΜΠΤΗ 6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 9/8

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3 0 0 0

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

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΥΩΤΗ
τελούμε 40ήμερο Μνημοσυνο 

στις 9 Αυγούστου, 9.30π.μ. στον Αγιο Χαράλαμπο

Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας.
Η σύζυγος Τα τέκνα

Ελένη Αννα και Βασίλης
Ο εγγονός Ηλίας

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στην αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
τελούμε 40ήμερο Μνημόσυνο 

την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10.00π.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βούλας.

Ο σύζυγος η Κόρη

Αθανάσιος Αικατερίνη

τα εγγόνια Ευαγγελία - Χρήστος
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Η χρήση διαφόρων ουσιών με σκοπό την αλλαγή της διάθε-

σης μας, είναι επιτρεπτή στα περισσότερα μέρη του κόσμου. 
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ότι από απλή αλλαγή της διάθεσης μας

μετατράπηκε σε εξάρτηση?

Το κάπνισμα για παράδειγμα, λόγω της κινήσεων που κάνει ο κα-

πνιστής (και όχι τόσο λόγω της νικοτίνης), λειτουργεί ως ένα «αγχο-

λυτικό» γι’ αυτόν (δυστυχώς οργανικά ιδιαίτερα βλαπτικό) , λόγω της

«χαλάρωσης» ή και απόλαυσης που νιώθει το άτομο. Λαμβάνει χώρα

δηλαδή μία αλλαγή της διάθεσης, από το συναίσθημα του άγχους σε

ένα συναίσθημα «χαλάρωσης» ή «ευφορίας» με την χρήση όμως

ενός «μέσου», του τσιγάρου. 

Παρατηρούμε όμως ότι το κάπνισμα είναι «αποδεκτό» από την κοι-

νωνία μας, δεν θεωρείται δηλαδή παράνομο ή τόσο κατακριτέο. Ίσως,

θα μπορούσαμε να πούμε, διότι δεν προκαλεί τόσο μεγάλη αλλαγή

της συμπεριφοράς του ατόμου, φανερά τουλάχιστον στους άλλους

(το ίδιο το άτομο όμως μπορεί να αποφύγει να παρευρεθεί κάπου

όπου δεν θα επιτρέπεται το κάπνισμα, οπότε ουσιαστικά η αποφυγή

κάποιων καταστάσεων επειδή δεν μπορεί να καπνίσει , είναι μία μικρή

αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου, ένας περιορισμός της ελευ-

θερίας που θα είχε αν δεν ήταν καπνιστής.

Στα υπέρβαρα άτομα, βλέπουμε (πολύ συχνά) έναν ψυχολογικό «εθι-

σμό» στο φαγητό, το οποίο επίσης, λειτουργεί πολύ συχνά, παρο-

μοίως με το κάπνισμα, ως ένα «φυσικό αγχολυτικό» (σημαντικό ρόλο

έχουν και εδώ οι κινήσεις του στόματος και η «τελετουργία» του). Το

φαγητό είναι απλά ένα μέσον που αλλάζει  την διάθεση σε όλους μας

(προσφέροντας ευχαρίστηση), βλέπουμε όμως ότι η υπερβολική του

κατανάλωση από τα υπέρβαρα άτομα, θεωρείται κατακριτέα από την

κοινωνία μας (η οποία αγνοεί τα ψυχολογικά αίτια της) , ίσως περισ-

σότερο και από το αλκοόλ.

Πότε συμβαίνει λοιπόν η χρήση μίας ουσίας να προκαλεί πρόβλημα

σε έναν άνθρωπο?

Εδώ αναφερόμαστε στο Αλκοόλ ή και άλλες ουσίες, που μπορούν

να προκαλέσουν όχι μόνο οργανικά αλλά και προβλήματα στην συ-

μπεριφορά του ατόμου, συχνά χωρίς το ίδιο να αντιλαμβάνεται την

σταδιακή αλλαγή της συμπεριφοράς του. Βασικό κριτήριο, (αν και

συχνά διαγνώσιμο μόνο από ειδικό) είναι  διάφορα συμπτώματα που

έχουν να κάνουν με παρουσιαζόμενα προβλήματα είτε στην συμπε-

ριφορά του ατόμου, είτε στην λειτουργία της αντίληψης, της μνήμης

και άλλων γνωστικών λειτουργιών, τα οποία δείχνουν ότι το άτομο

συνεχίζει την χρήση της ουσίας, παρά την ύπαρξη σημαντικών προ-

βλημάτων που σχετίζονται με την λήψη της, όπως τα παραπάνω.

Α) Πρώτο χαρακτηριστικό, της εξάρτησης από ουσίες, το οποίο

σπάνια γίνεται από το άτομο αντιληπτό, ιδιαίτερα στο αλκοόλ που θε-

ωρείται κοινωνικά επιτρεπτό και μάλιστα ειρωνικά «απόδειξη ότι κά-

ποιος συμμετέχει στην διασκέδαση μιας παρέας», είναι η ανοχή που

δημιουργείται από την χρόνια χρήση μιας ουσίας. Ανοχή σημαίνει

ανάγκη για αυξημένες ποσότητες της ουσίας για να επιτευχθεί το

επιθυμητό αποτέλεσμα (το άτομο να νιώσει ευφορία ή χαλάρωση) ή

αντίστροφα, έντονα ελαττωμένο αποτέλεσμα με συνεχή χρήση της

ίδιας ποσότητας της ουσίας.

Β)  Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το Στερητικό σύνδρομο το οποίο

συμβαίνει όταν ελαττωθούν τα επίπεδα της ουσίας στο αίμα, σε ένα

άτομο που έκανε μακρόχρονη ή βαριά χρήση κάποιας ουσίας. Πρέ-

πει να τονίσουμε όμως ότι κάποια άτομα με εξάρτηση από κάνναβη,

δεν δείχνουν σημεία ανοχής ή στερητικού συνδρόμου, αλλά μόνο μια

καταναγκαστική επαναλαμβανόμενη χρήση της ουσίας. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από την ουσία.

Πολύ σημαντικό να παρατηρηθεί από τους οικείους του ατόμου, ομο-

λογουμένως πιο δύσκολο όσον αφορά το αλκοόλ, είναι αν η ουσία

λαμβάνεται συχνά σε μεγαλύτερες ποσότητες, ή για μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα απ’ότι το άτομο είχε σκοπό. Το ίδιο το άτομο μπο-

ρεί να αναφέρει ότι μπορεί να «σταματήσει» όποτε θέλει, από μόνο

του, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεγελά τους οικείους του, ή να ανα-

φέρει ότι έχει έντονη επιθυμία να σταματήσει. Επίσης δεν πρέπει να

καθησυχάζει το γεγονός ότι το άτομο μπορεί να κάνει συνεχώς προ-

σπάθειες να ελαττώσει ή να ελέγξει την χρήση της ουσίας, οι οποί-

ες όμως αποτυγχάνουν. Είναι απαραίτητη η επαφή έστω των οικείων

με ειδικό, διότι το άτομο μπορεί να νιώθει ότι θα φανεί «αδύναμο»,

αν δεν τα καταφέρει να διακόψει από μόνο του την χρήση της ου-

σίας. Μερικές φορές μάλιστα, για τον λόγο αυτό, μπορεί να παρα-

πλανήσει ακόμα και τους οικείους του, λέγοντας, ότι έχει διακόψει

την ουσία ψευδώς.

Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να παρατηρηθεί είναι

αν το άτομο ξοδεύει πολύ χρόνο σε δραστηριότητες απαραίτητες

για να βρει την ουσία, και αν σημαντικές κοινωνικές, επαγγελματι-

κές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες εγκαταλείπονται ή μειώνονται

λόγω της χρήσης της ουσίας. Αν δηλαδή το άτομο είναι ικανό να

οδηγήσει μακριά προκειμένου να βρει αλκοόλ αργά τη νύχτα, ή αδυ-

νατεί να σηκωθεί να πάει στην δουλειά του. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει

να δοθεί και στο αν η χρήση της ουσίας συνεχίζεται παρά το ότι το

άτομο γνωρίζει ότι έχει ένα επίμονο ή υποτροπιάζον σωματικό ή ψυ-

χολογικό πρόβλημα, το οποίο είναι πιθανό να έχει προκληθεί ή να

επιδεινώνεται από την ουσία, για παράδειγμα ένα έλκος το οποίο γί-

νεται χειρότερα από την κατανάλωση αλκοόλ. Κάτι τέτοιο δείχνει την

δύναμη της εξάρτησης από την ουσία σε σημείο που το άτομο αδια-

φορεί για τον εαυτό του.

Επιπλοκές και συνέπειες 

της χρήσης ουσιών

Συχνές αλλαγές στην συμπεριφορά που δεν υπήρχαν προηγουμέ-

νως, όπως ευμετάβλητη διάθεση, επιθετική ή ευερέθιστη συμπερι-

φορά, ακόμα και προς τους οικείους του ατόμου, μείωση της ικανό-

τητας να κρίνει το άτομο, πχ τι του αρέσει μεταξύ δύο πραγμάτων,

μείωση όπως αναφέραμε της ικανότητας να είναι κοινωνικά και

επαγγελματικά λειτουργικό το άτομο.

Συχνά, τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών παρουσιάζουν προβλή-

ματα υγείας από υποσιτισμό και κακή υγιεινή. 

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί, λόγω κακού συ-

ντονισμού των κινήσεών τους και της μείωσης της ικανότητας κρί-

σης. 

Ουσίες που παίρνονται με «ρούφηγμα» από την μύτη μπορούν να

προκαλέσουν διάβρωση του ρινικού διαφράγματος. 

Ιδιαίτερα σημαντική επιπλοκή της χρήσης ουσιών είναι τα ατυχήμα-

τα, συχνά ιδιαίτερα σημαντικά ή και θανατηφόρα (τροχαία, στο σπίτι,

στην εργασία) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης λήψης της ουσίας (η

ονομαζόμενη «Τοξίκωση») όπως πχ από αλκοόλ.

Ο αλκοολισμός συγκεκριμένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψυ-

χοκοινωνικά προβλήματα Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο

αλκοολισμός συχνά δεν γίνεται «αντιληπτός» από το ίδιο το άτομο,

το οποίο τις περισσότερες φορές αρνείται ότι έχει πρόβλημα με το

αλκοόλ. 

Ο αλκοολικός δεν έρχεται εύκολα για θεραπεία, τις πιο πολλές φο-

ρές θα πρέπει να εξαναγκασθεί από τους στενούς συγγενείς, φίλους,

προϊσταμένους του ή κυριολεκτικά να εκβιαστεί ότι θα χάσει τη γυ-

ναίκα του ή την δουλειά του, αν δεν δεχθεί θεραπεία. Αυτό είναι ση-

μαντικό διότι ο αλκοολικός συχνά εκλογικεύει τις κοινωνικές και

επαγγελματικές του δυσκολίες σαν αιτίες που πίνει, και δεν δέχεται

ότι έχει αυτές τις δυσκολίες ακριβώς επειδή πίνει.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ως παθολογική χρήση αλκοόλ, δεν θεω-

ρείται μόνο η συστηματική λήψη μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ κάθε

μέρα, αλλά και α) Η ύπαρξη μεγάλων διαστημάτων ελεύθερων από

αλκοόλ που εναλλάσσονται με περιόδους ημερήσιας λήψης μεγάλων

ποσοτήτων αλκοόλ που διαρκούν εβδομάδες ή μήνες, 

β) Η συστηματική λήψη αλκοόλ μόνο τα σαββατοκύριακα .

Οι σωματικές (αμνησική διαταραχή, τρόμος των χεριών, αϋπνία, ναυτία

ή έμετος, σεξουαλική δυσλειτουργία κλπ) και ψυχολογικές επιπλοκές

(διαταραχή της διάθεσης, αγχώδης διαταραχή, ψευδαισθήσεις-παραι-

σθήσεις, κλπ) του αλκοόλ είναι πραγματικά αμέτρητες, μοιάζουν (σε

κάποια σημεία) και «ανταγωνίζονται» αυτές των οπιοειδών και συχνά

μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο όπως η εγκεφαλοπάθεια του

Wernicke, που παρουσιάζεται σε χρόνιους αλκοολικούς. 

Είναι ενδεικτικό το να αναφέρουμε ότι ακόμη και το στερητικό σύν-

δρομο από οπιοειδή το οποίο είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο και επώδυνο,

είναι ίσως λιγότερο δυσφορικό και δυσάρεστο από αυτό του αλκοόλ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις εξάρτησης ή στερητικού συν-

δρόμου από μία ουσία και είναι πολύ σημαντικό ότι το άτομο σπάνια

θα τα παραδεχτεί, μια και νιώθει ότι «θίγουν» την αίσθηση ότι είναι

συναισθηματικά δυνατός. 

Ιδιαίτερα στο αλκοόλ, το γεγονός ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό το

καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο στο να μην αντιμετωπισθεί εγκαίρως.

Συχνά θεωρείται ότι το άτομο που πίνει, «ξέρει να διασκεδάζει», κοι-

νωνική άποψη που βασίζεται στην άγνοια για το πώς μια χημική ου-

σία που σε μικρή ποσότητα φέρνει ευφορία, σε καθημερινή και με-

γαλύτερη κατανάλωση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ναρκωτικά

Οι οικείοι του λοιπόν καλούνται να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρό-

λο με το να του εξηγήσουν ότι αντιθέτως, η ψυχική δύναμη ενός ατό-

μου φαίνεται με την αντιμετώπιση ενός θέματος σε συνεργασία με

έναν ειδικό, ή έστω, αν το άτομο αρνείται, με την συμβουλή και κα-

θοδήγηση  ενός ειδικού, και όχι με την απόκρυψή του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Ψυχολόγος

Καθημερινές και Χρόνιες Εξαρτήσεις από ουσίες

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

Χάθηκαν 2 ποιμενικά Καυκάσου χρώματος γκρι - κα-

φέ στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης. Παρακαλώ όποιος

τα βρει να επικοινωνήσει στο 6945950505. 

Δίνεται αμοιβή 500€.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  3/8  8μ.μ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 31/07/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.:17 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα ανακοινώνει ότι θα προβεί στη

πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού - πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή

του απαιτούμενου εκπαιδευτικού έργου για την υλοποίηση των προ-

γραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού 2009 -2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Επι-

χείρησης αίτηση  συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους και όλα εκείνα

τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, έως τις 20

Αύγουστου 2009 και ώρα 11:00.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση και ο τρό-

πος επιλογής (μοριοποίηση) καθορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο

προγραμμάτων « άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-

σμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη

γραμματεία της Κ.Ε.Δ.Γ., οδός Γέρακα & Ηράκλειας, τηλ. 210-6615412

(ώρες επικοινωνίας και κατάθεσης αιτήσεων 14.00 – 16.00).

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Γ.

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ43/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 29.411,77€ πλέον ΦΠΑ 19%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αριθμ. Πρωτ.: 14161/29-7-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης του χαμηλότερου ποσοστού

για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ» 

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 29. 411,77€ Φ.Π.Α. 19% και

θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06

καθώς και τον Ν. 3731/2008.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 31η Αυ-

γούστου 2009, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λή-

ξης την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.470,59€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ. 2101-6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 513.000,00€

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 14172/29-7-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου:

«Κατασκευή οδών στους οικισμούς 2009»

με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκ-

πτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 513.000,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 50.158,79€ είναι απρόβλεπτα,

τα 19.165,71€ είναι δαπάνη αναθεώρησης και τα 27.376,00€ είναι δα-

πάνη ασφάλτου.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2009

ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2)

ημέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α2 τάξη και άνω για

έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγω-

γούς υπό πίεση).

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

των δεκαπέντε 15 μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 8.238,53€, πρέπει ν’ απευθυνθεί

προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφω-

να με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Με μακροσκελέστατη προγραμματική διακήρυξη, μας ενη-

μερώνουν ότι δημιουργήθηκε δημοτικός σύνδυασμός με

το όνομα Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία Κερατέας

(ΔΑΣ).

Στην προγραμματική τους διακήρυξη επισημαίνουν την πα-

ρούσα πολιτική γενικότερα κατάσταση, την νέα αντίληψη

για την Τ.Α. από τα κόμματα εξουσίας και μια σειρά ζητή-

ματα. Εμείς επιλέξαμε - πράγμα δύσκολο - ορισμένα ση-

μεία διότι είναι αδύνατο να δημοσιευθεί ολόκληρη προς

ενημέρωση των αναγνωστών και τα παρουσιάζουμε.

Αγαπητοί φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, απέχουμε λιγότε-

ρο από 1,5 χρόνο από την μάχη των επόμενων δημοτικών εκλο-

γών. Μια μάχη που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την δυνατότη-

τά μας να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τα  καθημερινά, αλλά και

τα γενικότερα προβλήματά μας. Μια μάχη που θα κρίνει αν, και σε

ποιο βαθμό, η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική θα στηριχτεί ή θα

καταδικαστεί.  

....

Την επόμενη Δημοτική περίοδο θα επιδιώξουμε, από οποιαδήπο-

τε θέση και αν βρισκόμαστε, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο, ν’ αναδείξουμε κατ’ αρχήν τις αιτίες που γεννούν και συ-

ντηρούν τα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας.  Έτσι συγκε-

ντρώνουμε την κύρια φροντίδα μας στην καθημερινότητα παλεύ-

οντας για την βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης,

καθαρισμού, φωτισμού, κυρίως στους περιφερειακούς οικισμούς,

όπου η κατάσταση είναι πολύ σοβαρότερη από τον κυρίως οικισμό

της Κερατέας. 

Σημαντική για μας είναι επίσης η ενημέρωση των Δημοτών και

των κατοίκων για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον τό-

πο μας, αλλά και ευρύτερα η διαρκής προσπάθεια για από κοινού

με όλο τον κόσμο διεκδίκηση, μέσα από ενημερωτικές και πραγ-

ματικά λαϊκές συνελεύσεις και όχι μόνο. 

.....

Τέλος, στα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου

αντιπροσωπευόμαστε, εκφράζουμε ξεκάθαρα, και παρά τους

εξαιρετικά αρνητικούς συσχετισμούς, θέσεις που πιστεύουμε ότι

λειτουργούν προς όφελος του εργαζομένου λαού και αποκαλύ-

πτουμε το ρόλο αυτών των οργάνων σε κρίσιμα ζητήματα που μας

αφορούν άμεσα. 

..... Με λίγα λόγια, δεν θα υπάρξει ζήτημα μικρό ή μεγάλο, άμεσο

ή μακροπρόθεσμο που να μην γίνει προσπάθεια να καταπιαστεί ο

Δήμος μας, με προοπτική την επίλυση σε θετική για τους πολλούς

κατεύθυνση, υπερασπιζόμενος τα δίκαια αιτήματα των εργαζομέ-

νων, των δημοτών του, του τόπου. 

...Αγαπητοί φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, από σήμερα και

μέχρι τις ερχόμενες εκλογές πρέπει όλοι να αξιολογήσουμε

όλους τους πιθανούς υποψήφιους, εκλεγμένους ή όχι, από τη

στάση τους στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν

τα φτωχά λαϊκά στρώματα όλα αυτά τα χρόνια, από τη θέση τους

στους αγώνες που αναπτύχθηκαν, ή ακόμα και δεν αναπτύχθηκαν,

και για την χωματερή, αλλά κυρίως και για όλα τα άλλα καυτά θέ-

ματα.  Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να ερωτηθούν για  παράδειγμα,

ποια ήταν η στάση τους απέναντι σε ζητήματα όπως οι εργασια-

κές σχέσεις, η κοινωνική ασφάλιση, η εμπορευματοποίηση των

κοινωνικών υπηρεσιών, κλπ.

Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία Κερατέας (ΔΑΣ), Καλοκαίρι 2009    

Μαρία Μυρωδιά, Τέλης Μολφέτας , Βασίλης Ανυφαντής

για την Γραμματεία της ΔΑΣ Κερατέας

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο: “Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δι-

κτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω wi-fi spots” που έχει

ενταχθεί Μέτρο 4.2 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο χρη-

ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε

ποσοστό 80% και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Γέρακα, Ιθάκης 12, τ.κ. 15344 τηλ.: 210-

6604600, fax: 210-6612965, e-mail: info@gerakas.gr.

2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: Προμήθεια, εγκατάσταση και

λειτουργία εξοπλισμού για την δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρό-

σβασης (Wireless Hotspots) στο διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδο-

μών. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα είναι υπαίθριοι και θα

χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα (Χώροι συνάθροισης κοι-

νού, Χώροι αναμονής – μετακίνησης, Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριά-

σεων). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες

και εννιακόσια ευρώ (162.900€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%.

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Γέρακας Αττικής

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που διαθέτουν την απαι-

τούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με αντικείμενο

απασχόλησης τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουρ-

γία έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών δικτύων που λειτουρ-

γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

5. Διαχωρισμός του έργου σε τμήματα: Δεν γίνονται δεκτές προσφορές

για την εκπόνηση μέρους του υπό ανάθεση έργου.

6. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης παροχής υπηρε-

σιών: 4 Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία μπορούν να

ληφθούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού: Δήμος Γέρακα – Τεχνική Υπη-

ρεσία, Ιθάκης 12, τ.κ. 15344 Υπεύθυνος: κ. Μανούσης Νικόλαος, τηλ.:

210-6604658, fax: 210-6612965, e-mail: info@gerakas.gr Δικτυακός τό-

πος του Δήμου: www.gerakas.gr.

8. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές

υποβάλλονται στον Δήμο Γέρακα – Πρωτόκολλο, Ιθάκης 12, τ.κ. 15344.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: 25/8/2009 ώρα: 10:00. Οι

προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στη διακήρυξη. 

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος απασχόλησης: Η αποσφράγιση των προ-

σφορών θα γίνει την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των

προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα, Ιθάκης 12, Γέρακας.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προ-

σφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί

τους. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή απο-

κλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής

τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5%

του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλα-

δή το ποσό των οκτώ χιλιάδων και εκατόν σαράντα πέντε ευρώ

(8.145,00€).

11. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται με την προσφο-

ρά του: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδό-

χους για δύο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερο-

μηνίας υποβολής τους. 

12. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η πλέον συμφέ-

ρουσα προσφορά με κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

13. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης: Η παρούσα δημοσίευση

απεστάλη στον τύπο στις 29/7/2009. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Διεθνές Φόρουμ Αυτοδιοίκησης

Το Διεθνές Φόρουμ Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε

(18-21 Ιουλίου) στην Αγριά Βόλου,  από τον Ευρωπαϊκό

Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ε.Ο.Σ.Σ.), σε συνερ-

γασία με την Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων  του Νο-

μού Μαγνησίας (Τ.Ε.Δ.Κ. Μαγνησίας), υπό την αιγίδα της

Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεως Ελλάδος

(Ε.Ν.Α.Ε.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-

των Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

Μεγάλη μερίδα του πολιτικού κόσμου παραβρέθηκε και χαιρέ-

τισε την έναρξη του Συνεδρίου, ενώ ακόμη περισσότεροι ήταν

οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες που παραβρέθηκαν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κερατέας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Οι φετινοί Διεθνείς Ιστιο-

πλοϊκοί Αγώνες Ανοικτής

Θάλασσας με την επωνυ-

μία "Aegean Regatta", που

διοργανώνει  το Υπουργείο

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι-

γαίου & Νησιωτικής Πολιτι-

κής, σε συνεργασία με την

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσ-

σης της Ελληνικής Ιστιο-

πλοϊκής Ομοσπονδίας και

τους Ομίλους: Ν.Ο. Χίου,

Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ν.Ο. Σά-

μου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης,

με συντονιστή Όμιλο για το

2009 τον Α.Ο. Αιγαίου. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν

από Κυριακή 23 μέχρι Σάβ-

βατο 29 Αυγούστου, στο

Ανατολικό Αιγαίο. 

Συμμετοχή μπορούν να δη-

λώσουν όσοι έχουν σκάφη

με έγκυρο πιστοποιητικό

καταμέτρησης ORC

International (ORCi), IRC

και O.R.C. Club, ολικού μή-

κους ίσου ή μεγαλύτερου

των 7 μέτρων, των οποίων

το ΠΓΕ επιτρέπει πλόες

τουλάχιστον κατηγορίας III

(ΠΔ 917/19-11-1979).

Οι δηλώσεις συμμετοχής

πρέπει να υποβληθούν

στην γραμματεία της Επι-

τροπής Αγώνων το αργότε-

ρο μέχρι την Κυριακή 23

Αυγούστου και ώρα 14:00.

Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες

Ανοικτής Θαλάσσης 

Aegean Regatta 2009

Την Εθνική Ομάδα Νέων ανδρών του

μπάσκετ, χρυσούς νικητές του Ευρω-

παϊκού πρωταθλήματος που έγινε στη

Ρόδο, υποδέχθηκε ο Γιάννης Ιωαννί-

δης, Υφυπουργός Πολιτισμού, ο οποί-

ος σε ομιλία του προς τους παίκτες και

την υπόλοιπη αποστολή είπε τα εξής:

«Είναι σημαντικό που δύο Εθνικές
ομάδες μπάσκετ, Εφήβων και τώρα
Νέων μας έκαναν – και το λέω με με-
γάλη χαρά - να έρθουμε δύο φορές μέ-
σα σε δεκαπέντε μέρες στο αεροδρό-
μιο για να τις υποδεχτούμε θριαμβεύ-
τριες. Το μπάσκετ αποδεικνύει σε κάθε
ευκαιρία ότι είναι άθλημα διαχρονικό
και εμείς όλοι, που αγαπάμε τον αθλη-
τισμό,  ευελπιστούμε σε ανάλογη συ-
νέχεια. Η ομάδα των Εφήβων με την
κατάκτηση του ασημένιου στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα και τώρα η Εθνική
Νέων ανδρών, που πολλά μέλη της
προέρχονται από εκείνη την ομάδα,
μας έκαναν υπερήφανους. Εμείς οι
Έλληνες μπορούμε να καταφέρουμε
πολλά, όταν λειτουργούμε ως ομάδα,
όπως αυτά τα παιδιά, που συνεργά-
στηκαν θαυμάσια, παρά το ελάχιστο
της κοινής τους προετοιμασίας. Δικαι-
ούνται τα θερμά συγχαρητήρια όλων

μας. Όλοι οι παίκτες, μαζί με τον προ-
πονητή τους, επέδειξαν πάθος και
ομαδικότητα που τους βοήθησε να
αναστρέψουν καταστάσεις και να φτά-
σουν στο στόχο τους. 

Μπράβο, τιμήσατε τα ελληνικά χρώμα-
τα».

Πανηγυρική υποδοχή για τους

πρωταθλητές Ευρώπης
Ηλεκτρονικό εισητήριο 

για τα γήπεδα

Πριν από μερικές ημέρες καταδικάστηκε σε 5ετή επιτή-

ρηση για επίθεση σε βάρος της Σάρα Ντάνιελ, κάλυψη

των ιατρικών εξόδων του θύματος, ύψους 2.027 δολα-

ρίων και παρακολούθηση μαθημάτων διαχείρισης θυμού.

Δηλαδή θα πρέπει τα επόμενα πέντε χρόνια να δείξει

τον καλύτερό της εαυτό.

Ο λόγος για την Κιμ Γουίλογκμπι, η οποία κέρδισε το αρ-

γυρό μετάλλιο με την ομάδα των ΗΠΑ, στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες στο Πεκίνο πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η Σάρα Ντάνιελ κατά τον κατήγορο προσπάθησε να

σταματήσει έναν καυγά ανάμεσα στη Γουίλογκμπι και

ένα φίλο της σε ένα νυχτερινό μαγαζί στη Χονολουλού.

Όταν η Ντάνιελ και ο φίλος της έφυγαν από το κέντρο,

η Κιμ Γουίλογκμπι τους ακολούθησε και γρονθοκόπησε πολλές φορές τη Ντάνιελ

στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα ήταν να της σπάσει τη μύτη και να τη σκίσει τη κόγ-

χη του ματιού. Η Ντάνιελ υποβλήθηκε σε ρινοπλαστική στο πρόσωπο.

Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα τώρα για την Γουίλογμπι αφού δεν εργάζε-

ται από τον Μάιο, δεν έχει εισόδημα, ενώ πρέπει να βοηθά και τον πατέρα της στη

Λουιζιάνα. 

Το πρώτο «χτύπημα» για την Κιμ Γουίλογκμπι ήρθε το Μάιο, όταν η Ιταλική Ολυ-

μπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Αμερικανίδα που αγωνιζόταν με την ομάδα της

Περούτζια βρέθηκε θετική στο στεροειδές ναδρολόνη.

Αμέσως ο ιταλικός σύλλογος διέκοψε τη συνεργασία μαζί της και η Γουίλογκμπι

έμεινε άνεργη. 

Για αυτό και η δικαστής Κάρεν Αχν, ζήτησε να καταβάλει 50 δολ. το μήνα η αθλήτρια

μέχρι να καλύψει το ποσό των ιατρικών εξόδων.

Ολυμπιονίκης καταδικάστηκε 

σε 5ετή επιτήρηση για ξυλοδαρμό 

Νέα εποχή για τα γήπεδα και τον αθλητι-

σμό έρχεται με την έναρξη της νέας αγω-

νιστικής περιόδου, αφού οι φίλαθλοι θα

υποχρεωθούν να εισέρχονται με ονοματε-

πώνυμο για να παρακολουθήσουν τα ματς.

Για το νέο αυτό μέτρο παραχώρησε συνέ-

ντευξη τύπου ο Υφυπουργός Πολιτισμού,

Γιάννης Ιωαννίδης, την Τρίτη 28 Ιουλίου, με

θέμα την έναρξη λειτουργίας του ηλε-

κτρονικού εισιτηρίου από τη νέα αγωνιστι-

κή περίοδο. 

«Πρόκειται για την έναρξη εφαρμογής ενός
σημαντικότατου μέτρου, του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδια-
κά με την έναρξη της νέας αγωνιστικής –
βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων
τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τις ομάδες.
Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, σε συνδυασμό με
το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας των
αθλητικών εγκαταστάσεων – τις κάμερες –
το οποίο ήδη λειτουργεί στα γήπεδα της
Σούπερ Λίγκας και στα μεγαλύτερα του
μπάσκετ από την αγωνιστική περίοδο 2007-
2008, θα συμβάλει καθοριστικά στον αγώνα
για την καταπολέμηση της βίας στα γήπε-
δα, τόσο για την αποτροπή όσο και στην κα-
ταστολή των φαινομένων βίας. Μέσω του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου και σε συνδυασμό
με τις κάμερες, θα εξατομικεύεται η ευθύνη,
καθώς ανά πάσα στιγμή, θα μπορούν οι αρ-
μόδιες για τον έλεγχο ασφαλείας των αγώ-
νων αρχές, να γνωρίζουν τα στοιχεία του
φιλάθλου που διαπράττει μια παράνομη
πράξη. Στόχος μας είναι – όπως έχω επα-
νειλημμένα τονίσει – να καταστεί το γήπεδο
ένας ασφαλής χώρος, και να αντιμετωπίζο-
νται οι αθλητικές συναντήσεις ως ολοκλη-
ρωμένες μορφές ψυχαγωγίας, ελκυστικές

για όλη την οικογένεια», είπε ο Υφυπουργός

στην ομιλία του.

Τόνισε ακόμα τη σημασία, για την εύρυθμη

λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου,

της πληροφόρησης της φίλαθλης κοινής

γνώμης: «Στόχος μας είναι να ενημερωθεί
η κοινή φίλαθλη γνώμη για τα πλεονεκτή-

ματα του νέου αυτού μέτρου, καθώς και
για την καθοριστική συμβολή του τόσο για
την αποτροπή, όσο και για την καταστολή
της  βίας από τα ελληνικά γήπεδα.  Είναι
σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι πλέον
θα γνωρίζουμε που κάθεται ο καθένας,
αφού οι θέσεις θα έχουν «ονοματεπώνυ-
μο». Προσβλέπουμε στη συμπαράσταση
όλων στην προσπάθεια αυτή». 

Νομίζω, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φι-

λάθλων θα είναι σύμφωνη με το μέτρο,

αφού είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξα-

ναγίνουν τα γήπεδα (κυρίως ποδοσφαίρου

και μπάσκετ), από χώρους ξεσπάσματος

και βίας, σε χώρους διασκέδασης και μύη-

σης στον αθλητισμό.

Τα νέα της 

ΕΠΣΑΝΑ

Η ΕΠΣΑΝΑ ανακοινώνει

ότι ενδιαφέρεται για έναν

νοσηλευτή, (θα προτιμη-

θούν άτομα με ειδικότητα

Β’ μικροβιολόγου), με γνώ-

σεις ηλεκτρονικού υπολο-

γιστή και αγγλικών, για την

επάνδρωση ιατρείου για

την κάρτα υγείας ποδο-

σφαιριστή. 

Ακόμη ζητάει Ενωσιακούς

προπονητές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να διαθέτουν τα κατάλλη-

λα προσόντα. 

Bιογραφικά μπορούν να

καταθέτουν μέχρι τις 14/8

στη διεύθυνση Λ. Μαραθώ-

νος 5 Παλλήνη, 153 51 ή με

fax στο 210-603924 ή με e-

mail στο epsana@otenet.gr

Πρόσκληση για

Νοσηλευτή και

προπονητές
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ΨΕΜΑ 1ο

Οι μάσκες έπεσαν. Το ομολογεί κυνικά η περιφέρεια. Το έργο της δημοπράτησης

αφορά τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Μέθο-

δος θνησιγενής, ξεπερασμένη με ημερομηνία λήξεως. Εγκαταλελειμμένη από

όλους και από την Ε.Ε η οποία από το 2010 απαιτεί  την παύση της λειτουργίας

των ΧΥΤΑ, διαφορετικά θα επιβάλει τέλη απόρριψης. Από την οδηγία της Ε.Ε.

99-31 και την ελληνική ΚΥΑ  ΗΠ 29407/3508/2002 που απαγορεύουν  την διάθε-

ση σε ΧΥΤΑ αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. Οι.  προηγμένες

χώρες της Ε.Ε το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο, το πλαστικό το θεωρούν εθνικό

πλούτο; Εμείς  αποφασίσαμε να τα θάβουμε στο Γραμματικό. ΓΙΑΤΙ;

Έτσι λύνουμε οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων; Που είστε κ. Καλογε-

ρόπουλε Πρόεδρε της ΤΕΔΚΝΑ; Που είστε Πρόεδρε της ΚΕΔΚΕ κ. Κακλαμάνη

που το 2007 στο συνέδριο καταδίκαζες τους ΧΥΤΑ; Που είστε βουλευτές της πε-

ριφέρειας ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος που ισχυριζόσασταν ότι δεν θα

φτιάξουμε ΧΥΤΑ; Βουβαθήκατε όλοι; Εξαφανιστήκατε εντελώς; Είναι οριστική η

λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων με κατασκευή ΧΥΤΑ; Δεν αισχύνεστε;

Έτσι θα λυθεί οριστικά όπως ισχυρίζεται η Περιφέρεια στην πληρωμένη της ανα-

κοίνωση το πρόβλημα της καθημερινότητας των Πολιτών; Ντροπή σας. Όλοι σας

υπηρετείτε τα συμφέροντα των κατασκευαστικών Μπόμπολα και Λάτση. Αυτοί

έχουν την τεχνογνωσία για ΧΥΤΑ, αυτοί έχουν επιβάλλει τις απόψεις τους   

ΨΕΜΑ 2ο

Για ποια εργοστάσια επεξεργασίας και κομποστοποίησης μας μιλάτε; Υπάρχουν

μελέτες για την κατασκευή τους; Σας προκαλούμε να μας απαντήσετε. Υπάρ-

χουν μελέτες; Έχει δημοπρατηθεί κανένα έργο; Γιατί τόση υποκρισία; τέτοιο

ψεύδος; Τα ίδια υποσχόσασταν και για τα Λιόσια που μετά από 20 χρόνια δεν

κάνατε  τίποτα με αποτέλεσμα να παραμένει ο χώρος ένας ατελείωτος σκουπι-

δότοπος κάτι ανάλογο και με τη Φυλή σήμερα. 

ΨΕΜΑ 3ο

Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του 2001 οι Δήμοι και οι Κοινότητες στο τό-

ξο Ραφήνα – Ν. Μάκρη- Μαραθώνα – Διόνυσο – Άγιο Στέφανο- Καπανδρίτι –

Αφίδνες και Βόρεια είναι 102.521 κάτοικοι και η αντίστοιχη παραγωγή απορριμ-

μάτων 103 τόνοι/ημέρα. Μέχρι τους 500 τόνους/ημέρα που προβλέπεται να “φι-

λοξενεί” ο ΧΥΤΑ Γραμματικού απομένουν 400 τόνοι/ημέρα “εισαγόμενα” απορ-

ρίμματα. Από πού θα εισάγονται αυτά; Από τον κ. Κακλαμάνη ή από τον κ. Χιω-

τάκη; Απατάσθε αν νομίζετε ότι αυτό θα περάσει. Είστε βαθιά νυχτωμένοι. Η Κη-

φισιά και ο Ελαιώνας προσφέρονται για ΟΕΔΑ γιατί δεν τα κάνετε στην περιο-

χή σας;   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είναι πολλά τα χρήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Περίπου μισό δισε-

κατομμύριο ευρώ και πρέπει ο τεράστιος τζίρος της αποκομιδής να διαχειρίζε-

ται από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων –

Κοινοτήτων Ν. Αττικής.

Γι’ αυτό λυσσοδομεί ο κ. Χιωτάκης , ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ.

Μία προσωρινή και όχι οριστική λύση του προβλήματος εξυπηρετεί τις μεγάλες

κατασκευαστικές, αφού μετά από πέντε χρόνια θα κληθούν να κατασκευάσουν

νέους ΧΥΤΑ ξεσηκώνοντας άλλες κοινωνίες και πάλι εντός της δραματικά υπο-

βαθμισμένης περιοχής της Αττικής.

Και όλα αυτά όταν υπάρχουν βέλτιστες τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά

λύσεις από πανεπιστημιακούς φορείς (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) για διαχείριση

απορριμμάτων εκτός Αττικής, ή σε εθνικό επίπεδο με επτά μόνο μονάδες σε όλη

τη χώρα ή με νέες τεχνολογίες και μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης. Διαλο-

γή στην πηγή – ανακύκλωση – οικιακή κομποστοποίηση – καύση με παραγωγή

ενέργειας, συμβατή με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ε.Ε με χωροθετήσεις

μέσα στα αστικά κέντρα. Και όχι στα βουνά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μετά την αποκάλυψη της Πολιτικής που εξυπηρετεί το οικονομικό κατεστημένο

και όχι την ανάγκη οριστικής λύσης του προβλήματος διαχείρισης απορριμμά-

των στο Λεκανοπέδιο Αττικής καλώ τους κατοίκους της Β. Ανατολικής Αττικής

με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να συνεχίσουν την αντίσταση στο έγκλημα

που επιχειρείται για την περιοχή τους. Ένα έγκλημα που θα υποβαθμίσει το μο-

ναδικό περιβάλλον , θα δημιουργήσει αξεπέραστα προβλήματα υγείας, θα κατα-

στρέψει κατοικημένες περιοχές από την πυκνή κίνηση βαρέων οχημάτων μετα-

φοράς σκουπιδιών και χώματος για την ταφή.

Κανένα είδος κοινωνικής συναντίληψης, καμία χρηματική ανταμοιβή και καμία

δύναμη του Νόμου και των ΜΑΤ,  δεν μπορούν να επιτρέψουν σε μία κατοικη-

μένη περιοχή να δεχτεί στην αυλή της τα σκουπίδια, την ασχήμια και τη μόλυν-

ση όλων των γειτόνων πολύ περισσότερο όταν αυτό επιβάλλεται από τις κατα-

σκευαστικές εταιρείες. 

Η δυναμική συνέχιση του αγώνα με πίστη και αισιοδοξία είναι μονόδρομος για

την ακύρωση αυτής της Πολιτικής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Την φωτογραφία μας ενεχείρισε η Νομαρχιακή Σύμβουλος Ιωάννα Στεργίου, με τίτλο

“Πώς κατάντησαν το Γραμματικό”. Η Ιωάννα Στεργίου επισημαίνει ότι “η εν λόγω έκταση
στο Γραμματικό έχει κηρυχθεί αναδασωτέα - εκκρεμεί μάλιστα στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας η ακύρωση της απόφασης που ήρε τον αναδασωτέο χαρακτήρα της.

Η  εμμονή  σε προτάσεις-λύσεις επανάληψης του μοντέλου  «ΧΥΤΑ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» οδη-
γούν σε αδιέξοδο  και δεν εξυπηρετούν το λαό της Αττικής, παρά μόνο μεγάλα οικονο-
μικά συμφέροντα, τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες που προτείνουν εναλλακτικές προ-
τάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων.”


