
«Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μα-
ζί», ζώντες και τεθνεώτες. 
Η ιστορία, εξ ορισμού είναι μια συμφωνία
μεταξύ των νεκρών, των ζωντανών και
των αγέννητων. Κι αφού είναι τριμερής
συμφωνία, δεν μπορεί ν’ αλλάξει, αν
απουσιάζουν στις διαπραγματεύσεις τα
δύο μέρη: οι νεκροί, και οι αγέννητοι.

Μακρυγιάννης

ΚΟΡΩΠΙ:
Ρυθμίσεις οφειλών

στο Δήμο

σελίδα 7

Νέοι Αντινομάρχες

& Αντιδήμαρχοι

σελίδα 24

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 617
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Έχει ευθύνες η Ν.Δ. για την οικονομία 

παραδέχεται ο Πέτρος Δούκας

με τον Κώστα ΒενετσάνοΣελίδες 12-13

Βαρυσήμαντη αποκλειστική συνέντευξη 

Κύπελλα με την
αντισφαίριση 
Βουλιαγμένης

Σελίδα 22

Σχολικοί Αγώνες
Ανατ. Αττικής

Σελίδα 22

Ναι με “πορτοκαλί”, στον Καλλικράτη
Έληξε και το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της κεντρικής ένωσης Δή-

μων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), που διήρκεσε από την Δευτέρα 18

έως και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου τ.ε. με μεγάλη συμμετοχή των

συνέδρων και με κύριο θέμα την νέα διοικητική μεταρρύθμιση, με

την οποία αναδομείται εκ βάθρων η διοικητική αρχιτεκτονική της

χώρας. 

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ, οι σύνεδροι με «συ-

ντριπτική πλειοψηφία» ενέκριναν ψήφισμα που περιλαμβάνει τις

βασικές αρχές «και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρεί το τελικό

σχέδιο του προγράμματος «Καλλικράτης».

REQUIEM για 700 δήμους με την               της ΚΕΔΚΕ

Ο Μίκης 
Θεοδωράκης

απαντά 
στη Θάλεια 
Δραγώνα

Σελίδα 11



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 H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 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 στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Κλυταιμνήστρα
γ. κορναράκης Σελ. 8

“Καλλικράτειες πατάτες”  
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ελαίας εγκώμιον στην Κερατέα 
Σελ. 7

Ο Βουλευτής Ασπραδάκης,

απαντά Σελ. 14

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας στη

Λ. Μαραθώνος Σελ. 14

Ρόταρυ Νέας Μάκρης Σελ 15

Ναυτικό Μουσείο ή ταχυφαγείο

Σελ. 19

Κοινωνία των πολιτών Σελ. 16

Ειδήσεις για όλους Σελ. 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Σωρεία κλοπών 

στα Μεσόγεια

Πρωϊνές ώρες της 13-1-2010, στην

Νέα Σμύρνη, από Αστυνομικούς της

Υποδ/νσης Ασφάλειας Ν/Α Αττικής

συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί, δύο

υπήκοοι Αλγερίας, δύο Παλαιστίνης

και ένας Ιράκ, κατηγορούμενοι για

«διακεκριμένες κλοπές κατά συναυ-

τουργία και κατ΄εξακολούθηση».

Ειδικότερα οι συλληφθέντες είχαν

συστήσει σπείρα η οποία απογευματι-

νές και βραδινές ώρες, στην περιοχή

των Μεσογείων (Κορωπί, Μαρκόπου-

λο, Καλύβια, Κερατέα, Λαύριο, Ανά-

βυσσο, Πόρτο Ράφτη, Σαρωνίδα, Λα-

γονήσι) και ενώ οι ένοικοι απουσία-

ζαν, εισέρχονταν σε οικίες είτε από

ανασφάλιστες πόρτες, μπαλκονόπορ-

τες και παράθυρα, είτε διαρρηγνύο-

ντας αυτά και αφού ερευνούσαν τους

χώρους, αφαιρούσαν κοσμήματα,

χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και

άλλα αντικείμενα. 

Για τις μετακινήσεις και τη διαφυγή

τους χρησιμοποιούσαν  αυτοκίνητα

που εκμίσθωναν από εταιρείες ενοι-

κιάσεως αυτοκινήτων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι

από τα μέσα Ιουλίου του 2009 μέχρι

σήμερα έχουν διαπράξει εβδομήντα

κλοπές-διαρρήξεις οικιών από την ευ-

ρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

Σε κατ΄οίκον έρευνες που διενεργή-

θηκαν σε δύο (2) διαμερίσματα στον

Ν.Κόσμο και στη Νίκαια, που χρησιμο-

ποιούσαν σαν αποθηκευτικούς χώ-

ρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

πλήθος κοσμημάτων, ηλεκτρονικών

συσκευών, Η/Υ ,κινητών τηλεφώνων,

ρολογιών και άλλων αντικειμένων.

Το πλήθος των κλοπιμαίων θα παρα-

μείνουν στην Υποδ/νση Ασφάλειας

Ν/Α Αττικής για να επιδειχθούν και

αποδοθούν στους παθόντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν την 14-

1-2010 στο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-

κών Αθηνών.

Απογευματινές ώρες της 13-01,

στο Περιστέρι, συνελήφθη από

Αστυνομικούς της  Υποδιεύθυνσης

Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, 28χρο-

νος ημεδαπός, κατηγορούμενος για

κλοπές και ληστείες κατά συναυτουρ-

γία. 

Από την έρευνα προέκυψε, ότι ο δρά-

στης μαζί με δύο άγνωστους συνερ-

γούς του οι οποίοι αναζητούνται, επι-

βαίνοντας σε δίκυκλη μοτ/τα, διέπρα-

ξαν σε χρονικό διάστημα μιας ώρας

(06:45-07:45) της 12-10-2009  στο Πε-

ριστέρι και στην Πετρούπολη  επτά

ληστείες-αρπαγές τσαντών  σε βάρος

πεζών γυναικών. 

Σε τρείς απ’ τις περιπτώσεις υπήρξε

ελαφρύς τραυματισμός των θυμάτων,

οι οποίες και μεταφέρθηκαν σε νοσο-

κομεία για την παροχή ιατρικής βοή-

θειας.

Διοικητική Μεταρρύθμιση

από την Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Βούλας

Η Τ.Ο. Βούλας διοργανώνει ανοικτή πολιτική εκδήλωση

την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα

Εκδηλώσεων «Ιωνία» (Δημαρχείο Βούλας) για την πα-

ρουσίαση – συζήτηση της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας:

“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης”   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ημερίδα στον Αγιο Στέφανο

Με θέμα τη νέα  αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα  στις 3  Φεβρουαρίου,

ώρα  19:00 στο  Πνευματικό Κέντρο του  Δήμου Αγ. Στε-

φάνου, οργανωμένη από το Δήμο και τοπικές εφημερί-

δες.

Τιμητική εκδήλωση σε αιμοδότες

στο Κορωπί

Η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου «Δημοσθένης» συ-

μπληρώνοντας δεκατρία χρόνια δράσης, προγραμματί-

ζει τιμητική εκδήλωση στους αιμοδότες σε συνεργασία

με το Δήμο Κρωπίας, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 11

το πρωί στο Επιμορφωτικό Σύλλογο (Πινδάρου 4)  πλα-

τεία Οικονόμου στο Κορωπί.

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν με αργυρά και χάλκινα

διπλώματα οι αιμοδότες εκείνοι, που έχουν κάνει πράξη

στη ζωή τους τον εθελοντισμό.

Η Τράπεζα αίματος του Συλλόγου σ’ αυτά τα δεκατρία

χρόνια προσφοράς έχει βοηθήσει 1457 συνανθρώπους

μας με 1742 μονάδες αίματος. 

της σύνταξης

Ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες που έσπευσαν να καταθέσουν τη συνδρομή τους προς

την εφημερίδα, συμμεριζόμενοι την ανάγκη στήριξης για να διατηρηθεί η ελεύθερη και ανε-

ξάρτητη φωνή μας, έξω από …υποχρεώσεις που δεσμεύουν.

Ευχαριστούμε ακόμη για τα καλά σας λόγια, που συνοδεύουν τη συνδρομή σας. 

Είναι το «αλάτι» στην προσπάθειά μας.

«…για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τα γραφόμενα
στην εφημερίδα σας. Τα θέματα όλα είναι επίκαιρα. Τα κύρια άρθρα είναι ό,τι καλύτερο στο
είδος τους. Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ στον αρθρογράφο, αλλά και στους άλλους συνεργάτες σας.
Με όποιο θέμα καταπιάνονται, το αναλύουν και το προσφέρουν στον αναγνώστη, πληροφο-
ρώντας, διδάσκοντας και προβληματίζοντάς τον».

«Είμαι υπερ 80τούτης συνταξιούχος Διευθυντής των Υπηρεσιών της Βουλής. 
…Ως ενεργός αρθρογράφος της επί 15ετίαν εβδομαδιαίας πολιτικής επιθεώρησης “Πολιτικά
Θέματα”, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις εγγενείς δυσχέρειες των προσπαθειών σας και προθύ-
μως ανταποκρίνομαι στην παραίνεσή σας…».

Βασιλόπιτα στη Γλυφάδα

Η παράταξη του Δημάρχου Γιάννη Θεοδωρόπουλου θα

κόψει την βασιλόπιτα τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου στις

6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο «Οασις» Λ. Ποσειδώνος 27

στη Γλυφάδα.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσική η Δημοτική Χο-

ρωδία του Δήμου.
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Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Γε-
νικός Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ Κωνσταντί-
νος Καλύβας, ο οποίος αναφέρθηκε στην
ιστορική πορεία της Ένωσης.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί εκπροσώπων
όλων των πολιτικών κομμάτων:
Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γεώργιος Πε-
ταλωτής ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουρ-
γού.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θεόδω-
ρος Πάγκαλος δια γραπτού μηνύματος.
Ο Κοινονουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέ-
ας Δημοκρατίας Πάνος Παναγιωτόπουλος
ως εκπρόσωπος του Προέδρου και του
κόμματος.

Η Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Ελλάδος Λιάνα Κανέλλη.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνα-
γερμού Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Το Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτρο-
πής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς Χρήστος Στάικος.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σόμπολος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής,
πνευματικής και επιχειρηματικής ζωής του
τόπου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον πρώην
Πρωθυπουργό Ιωάννη Γρίβα, τους πρώην
Προέδρους της Βουλής Απόστολο Κακλα-
μάνη, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη και Δημή-
τριο Σιούφα και τον Πρωτοπρεσβύτερο Πα-
τέρα Ηλία Δροσινό ως εκπρόσωπο του Αρ-
χιεπισκόπου κ.. Ιερωνύμου. Ακόμη την εκ-
δήλωση τίμησαν περισσότεροι από 80
Υπουργοί και Βουλευτές, Νομάρχες, Δή-
μαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Πρυτάνεις και Καθηγητές
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  Διοι-
κητές Οργανισμών και Πρόεδροι Επιστημο-
νικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,
Μέλη και φίλοι της ΕΔΙΠΤ.   

Ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Βάιος Σελλούντος

σκιαγράφησε στην ομιλία του την πορεία,
τις προοπτικές και τους στόχους του Πε-
ριοδικού Τύπου, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Για όσους δεν το γνωρίζουν σας διαβε-

βαιώνουμε ότι είναι πολύ βαρύ το φορτίο

εκείνων που αναζητούν την είδηση, ελέγ-

χουν την αξιοπιστία των πληροφοριών και

διατυπώνουν κείμενα με έντονα αισθήμα-

τα ευθύνης, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει

να μεριμνήσουν για την παρουσίαση, το

περιεχόμενο και την αισθητική κάθε σελί-

δας του εντύπου (εφημερίδας ή περιοδι-

κού) που εκδίδουν, όπως και την οικονομι-

κή επιβίωση, των συνήθως μικρομεσαίων

επιχειρήσεών τους. Βρίσκονται ανάμεσα

στις συμπληγάδες ποικιλίας πιέσεων που

συγκρούονται με την προσπάθειά τους για

αντικειμενικότητα και αλήθεια. Μονόπλευ-

ρες αξιολογήσεις, σκοπιμότητες και συμ-

φέροντα, προκαταλήψεις και φανατισμοί

αντιστρατεύονται τις αρχές και το δημο-

σιογραφικό τους καθήκον... Πρέπει να πο-

ρευτούν με γνώμονα την συνείδησή τους,

σε ατραπούς οι οποίοι συχνά είναι αντίθε-

τοι με τα επιχειρηματικά τους συμφέρο-

ντα...

…

Στον καταιγισμό μιας ανεύθυνης, επιφα-

νειακής ή και κατευθυνόμενης πληροφό-

ρησης, συχνά πολύ χαμηλής ποιοτικής

στάθμης από μερικά Μέσα Μαζικής Ενημέ-

ρωσης, οι εφημερίδες και τα περιοδικά του

νηφάλιου περιοδικού τύπου αποτελούν τον

αντίποδα. Δίνουν βήμα σε προβληματιζό-

μενους, αδέσμευτους και οραματιστές Δη-

μοσιογράφους, Εκδότες αλλά και Ενερ-

γούς Πολίτες, οι οποίοι γονιμοποιούν το

δημόσιο διάλογο, αφυπνίζουν συνειδή-

σεις, αναδεικνύουν σημαντικά θέματα και

συμμετέχουν παραγωγικά στις εξελίξεις.

Ο σχετικά «στενός» χώρος ενδιαφερό-

ντων  που καλύπτουν μερικά από τα έντυ-

πα των μελών της ΕΔΙΠΤ αναδεικνύει θέ-

ματα, τα οποία ποτέ δεν θα απασχολούσαν

τα «μεγάλα» Μέσα Μαζικής Ενημέρωση. Η

στενή και άμεση σχέση του Περιοδικού Τύ-

που με σκεπτόμενους και ενεργούς Πολί-

τες, μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς

στην αντιμετώπιση των θεμάτων που εν-

διαφέρουν τους αναγνώστες μας, γιατί το

οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να έχει ολέ-

θριες κυκλοφοριακές επιπτώσεις. Η διαπί-

στωση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία όταν

συνδυαστεί με το γεγονός ότι από Μέλη

της ΕΔΙΠΤ εκδίδονται έντυπα που έχουν

υπερβεί τα 100 χρόνια και Διευθύνονται

σήμερα από Τρίτη ή και Τέταρτη γενιά Δη-

μοσιογράφων Εκδοτών, Μελών της ΕΔΙΠΤ.

Η συμπλήρωση 70 χρόνων της Ενωσής μας

σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο,  πολλαπλα-

σιάζει τις ευθύνες όλων μας, Διοικητικού

Συμβουλίου και μελών της ΕΔΙΠΤ. Με αφε-

τηρία την διαπίστωση ότι ο Περιοδικός Τύ-

πος, ίσως λόγω της εξειδίκευσής του, κερ-

δίζει έδαφος σε παγκόσμια κλίμακα αισιο-

δοξούμε ότι με λίγη βοήθεια από τους φί-

λους μας θα ξεπεραστούν σύντομα οι αυ-

ξημένες δυσκολίες αυτής της περιόδου.

Μερικοί πιστεύουμε ότι οι δυσκολίες αυτές

μπορούν καλύτερα να αντιμετωπιστούν με

δυναμικά αναπτυξιακά βήματα, που θα επι-

κεντρωθούν στο λειτουργικό και τεχνολο-

γικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων

μας, με κύριο στόχο την Ποιότητα». 

Ο σοφός Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δε-
σποτόπουλος σε εμπνευσμένη ομιλία του
αναφέρθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της ενημέρωσης συνδέοντάς τα με την αν-
θρώπινη υπόσταση και ελευθερία του ατό-
μου και την προσωπική ελευθερία από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Γεώργιος
Πεταλωτής έκοψε την πίτα της Ένωσης. 
Η εκδήλωση έκλεισε με  δεξίωση.

Ο βουλευτής Νίκος Καντερές που τίμησε

την εκδήλωση, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: 

“H διαδρομή της ΕΔΙΠΤ, η προσφορά της
και η συμβολή της τα περασμένα 70 χρό-
νια υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στον χώ-
ρο του έντυπου τύπου. Με περισσότερους
από 2 εκατομμύρια αναγνώστες, τα έντυ-
πά αυτά από το 1939, μας έχουν συνοδέ-
ψει, προσφέροντας σημαντική πληροφό-
ρηση σε όλους. 

Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να
σταθεί στο πλάι των εκδοτών και να δια-
σφαλίσει την επιβίωση τους. Ζούμε σε
εποχές, όπου ο ηλεκτρονικός τύπος και η
τηλεόραση κερδίζουν την μερίδα του λέο-
ντος στην ενημέρωση. H στήριξη μέσα
από ενίσχυση, που μπορεί να προέλθει
από το Αγγελιόσημο, αποτελεί έναν τρό-
πο, που θα βοηθήσει τα 250 μελή – εκδό-
τες, να συνεχίσουν το σημαντικό τους έρ-
γο. Ιδιαίτερη είναι η ενημέρωση από τις
τοπικές εφημερίδες της ανατολικής και
δυτικής Αττικής, όπου η προσφορά τους
είναι σημαντική και αποτελεί την κύρια
πληροφόρηση για τους κατοίκους της Πε-
ριφέρειας Αττικής.”

Α. Μπουζιάνη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα εβδομήντα της χρόνια γιόρτασε σε μια ιδιαίτερα επίσημη τελετή, η Ενωση

Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), την περασμένη Δευτέ-

ρα 18/1 στη «Μεγάλη Βρεττανία». Πλήθος μελών και φίλων πλαισίωσε την εκ-

δήλωση, αλλά και υψηλών προσκεκλημένων.

Το προεδρείο της Ενωσης. Στη μέση ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Βάιος Σελλούντος.
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Μαθήματα

τέχνης!
Εντατικά μαθήματα τέ-

χνης: ζωγραφική, διακό-

σμηση, άσκηση του νου μέ-

σω της τέχνης διοργανώ-

νει το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού στο

εικαστικό εργαστήρι “Αγ-

γελική Τσεβά”. Διδάσκει η

ίδια  η Αγγελική.

Τα μαθήματα αρχίζουν 

3 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες 

210 6622.333, 

22910 23977

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΠΑΤΩΝ

Κοπή βασιλόπιτας
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ του Συλλό-

γου με επίδειξη Μόδας

από καταστήματα της πε-

ριοχής.  (ώρα: 19:00, σε

«ΚΤΉΜΑ» της περιοχής).

e-mail:

sylgynspaton@gmail.com

“Εάν θέλεις να αξιολογήσεις έναν
καλλιτέχνη, βγάλτον έξω απο τον
καλλιτεχνικό κόσμο και δες εάν είναι
φτωχότερος ο χώρος”. 

Παντελής Πρεβελάκης 

“Εάν βγάλεις τον Μυταρά σίγουρα θα
δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό!”,
ήταν η απάντηση της Μαρίνας Λα-

μπράκη-Πλάκα στην Λ. Πολύζου για

το πόσο σημαντικός μπορεί να εί-

ναι ο Δημήτρης Μυταράς.

Με αυτό το έναυσμα, άλλωστε, πραγ-

ματοποιήθηκε και προβλήθηκε στις

σκοτεινές αίθουσες μία κινηματογρα-

φική ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο

«Είδωλα στον καθρέφτη», που όχι

αδίκως απέσπασε και κρατικό βρα-

βείο ποιότητας 2008, αφού οι συντε-

λεστές παρουσίασαν μία υψηλών

προδιαγραφών προσπάθεια. Στην εν

λόγω ταινία είδαμε προσφάτως να

μεγαλουργεί και στην έβδομη τέχνη

ο Δημήτρης Μυταράς.

Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο

βιογραφικό ντοκυμαντέρ που –με κε-

ντρικό άξονα τον ίδιο τον δημιουργό

και την ιστορικό τέχνης Λίμπερτυ Πο-

λύζου– αναπλάθεται η ζωή και το έρ-

γο του καλλιτέχνη μέσα απο ιστορι-

κές αναδρομές, ντοκουμέντα και

μαρτυρίες γι’ αυτήν την πολυσήμαντη

προσωπικότητα που σημάδεψε την

ελληνική τέχνη κατά το δεύτερο ήμι-

συ του εικοστού αιώνα.

Η πρωτοτυπία αυτού του εγχειρήμα-

τος έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος

ο καλλιτέχνης υποδύεται τον εαυτό

του, καθώς και οι υπόλοιποι συμμετέ-

χοντες που είναι φυσικά πρόσωπα. Οι

χώροι των γυρισμάτων είναι, επίσης,

αυθεντικοί και είναι αυτοί που ο ίδιος

έζησε και δημιούργησε από την αυγή

της καλλιτεχνικής του πορείας μέχρι

και σήμερα. Δηλαδή, τη γενέτειρά

του τη Χαλκίδα, την Αθήνα, το Σούνιο

και το Παρίσι.

Με αφορμή τον Δάσκαλο

Δημήτρη Μυταρά
Εγκαίνια Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Ο Δημήτρης Μυταράς εκτός απο επιφανής

ζωγράφος, υπήρξε και σημαντικός δάσκα-

λος στην Α.Σ.Κ.Τ., επι τριανταπέντε ολό-

κληρα χρόνια. Νυν ακαδημαϊκός και με

αδιάκοπους ρυθμούς συνεχίζει τη δημι-

ουργική του προσφορά στο καλλιτεχνικό

προσκήνιο, στο πνευματικό στερέωμα. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η

πολυσχιδής προσωπικότητα μέσα απο την

διδασκαλία κατάφερε με επιτυχία να με-

ταλαμπαδεύσει στους μαθητές του την

έννοια της καλλιτεχνικής προσφοράς και

ό,τι συνεπάγεται σε αυτήν, αλλά προπά-

ντων μετάγγισε όλα τα χαρίσματα που

συνθέτουν έναν αυθεντικό και ειλικρινή

καλλιτέχνη. Όπως άλλωστε διατύπωσε

και ο ίδιος χαρακτηριστικά όταν ερωτήθη

τί θα συμβούλευε τους μαθητές του εφό-

σον είχαν τελειώσει τις σπουδές τους:

«Το πιο δύσκολο, να είσαι ο εαυτός σου!».
Στην προκείμενη ομαδική έκθεση, οι μαθη-

τές τιμούν και συνεκθέτουν με τον δάσκα-

λό τους με αφορμή αυτή την συνάντηση.

Οι ζωγράφοι που συμμετέχουν, ήδη γνω-

στοί στο φιλότεχνο κοινό, ξεκίνησαν απο

πολύ νωρίς με τις καλύτερες προδιαγρα-

φές και διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για μία

καρποφόρα συνέχεια.  

Συμμετέχοντες: Μυταράς Δημήτρης 

Αλφαβητικά, οι μαθητές: 

Βλαχάκη Μαριλίτσα, Βέργη Χρύσα,  Γεωρ-

γιάδης Σάββας, Γεωργίου Κωστής,  Καρα-

κατσάνης Βασίλης, Μαρούδα Καλλιρρόη,

Στάβερης Αντώνης, Τάγκαλος Βασίλης
Επιμέλεια έκθεσης και κειμένων: Λίμπερ-
τυ Πολύζου Ιστορικός Τέχνης

Εγκαίνια: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Διάρκεια: εώς 25 Φεβρουαρίου 

“Είδωλα στον καθρέφτη”
Δημήτρης Μυταράς

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

σινε ΑΛΙΚΗ: «ΧΙΟΝΙ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21:15 
Σκηνοθεσία Αϊντα Μπέτζικ. Βοσνία - Ερζε-

γοβίνη 2008. Διάρκεια 99΄. 

Βοσνία 1997, ο εμφύλιος έχει τελειώ-
σει και στο κατεστραμμένο από τον
πόλεμο χωριό Σλάβνο ζουν τέσσερις
νέες και δύο ηλικιωμένες γυναίκες,
τέσσερα μικρά κορίτσια, ένας ηλικιω-
μένος άντρας κι ένα μικρό αγόρι. Τα
μέλη των οικογενειών τους έχουν
σκοτωθεί, οι σοροί τους ωστόσο δεν
έχουν ακόμη βρεθεί. Ζώντας με τις
αναμνήσεις των αγαπημένων τους
προσώπων, οι γυναίκες δημιούργη-
σαν έναν ιδιαίτερο κόσμο, μέσα στον
οποίο οι απόντες είναι εντούτοις πα-
ρόντες. Το Σλάβνο είναι ένα χωριό
αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο
και το πρώτο χιόνι φέρνει μαζί του
την απειλή της ολοκληρωτικής απο-
μόνωσης. Ταινία με πολύ καλή φωτο-
γραφία και δυνατές ερμηνείες που
εκπέμπουν έντονο ρεαλισμό, μια ται-
νία ανθρώπινη και ευαίσθητη, καθώς

καταδεικνύει τις τραγικές επιπτώσεις
του πολέμου και τις συνέπειες που
αυτός έχει στην ψυχοσύνθεση του
άμαχου πληθυσμού σε καιρό ειρήνης.

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 9μ.μ.

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ». Παρουσιάζει ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, καθηγητής Πανεπι-

στημίου Αθηνών των Οικονομικών και

Πολιτικών Επιστημών.

Μια κρίση που προκαλεί παγκοσμίως θε-

μελιώδεις αλλαγές. Πόσο υπεύθυνες είναι

οι τράπεζες και το παγκοσμιοποιημένο κε-

φάλαιο για την κρίση; Το κοινωνικό κρά-

τος, όπως το ξέραμε και όσο κοινωνικό

ήταν, θα υπάρχει; Αυτή η κρίση είναι προ-

άγγελος της κατάρρευσης του σημερινού

οικονομικού συστήματος;  Κι αν ναι, πάμε

σε μια επανάσταση χωρίς επαναστατικό

υποκείμενο; Αν όχι, το κεφάλαιο θα συνε-

χίζει να καθορίζει τους κανόνες; Θα αλλά-

ξουν οι μέχρι τώρα συγγενείς σχέσεις κε-

φαλαίου και κράτους; Υπάρχουν νέα κοι-

νωνικά μοντέλα και ποιες δυνάμεις μπο-

ρούν να τα εφαρμόσουν; Πέρυσι λέγαμε,

ότι στην Ελλάδα η κρίση θα περάσει ήπια

επειδή δεν έχουμε πρωτογενή οικονομική

ανάπτυξη. Ισχύει; Και πόσο η ελληνική οι-

κονομική κρίση είναι συνέπεια της διε-

θνούς κρίσης; Η εγχώρια αυτή κρίση που

σήμερα φουντώνει τι είδους κρίση είναι;

Υπάρχει αισιόδοξο μήνυμα;  Η άκρη του

τούνελ πόσο μακριά είναι;

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη  

Τηλέφωνο: 22940 98500

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

O Σύλλογος Γυναικών Σπάτων και το Ελληνικό Κέντρο

Τέχνης και Πολιτισμού διοργανώνουν την Κυριακή 21/2

στις 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Χρ. Μπέκας» στα

Σπάτα, την παρουσίαση του θέματος

«Πολιτισμός - Περιβάλλον - Υγιεινή Διατροφή»

τρόπος ζωής στην καθημερινότητά μας

εισηγητές:  

• Βάσω Κιούση, μουσικός-διευθύντρια του ΕΚΤ&Π

• Θοδωρής Παπαπαύλου, υπεύθυνος του Κέντρου Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου

«αλλάζω συνήθειες, σώζω τον πλανήτη»

• Κατερίνα Κιούση, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος

πτυχιούχος Παν/μίου Surrey Μ. Βρετανίας & King΄s College

Την διάλεξη συντονίζει η Βούλα Κανδαράκη, Πρόεδρος

Συλλόγου Γυναικών Σπάτων

Ομιλία για τον Πολιτισμό, 

το Περιβάλλον 

& την Υγιεινή Διατροφή

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσκληση σε εκδήλωση

Στις 31 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ο

Αναπτυξιακός και Επιστημονικός Σύνδεσμος Παλ-

λήνης θα κόψει τη βασιλόπιτα, στην αίθουσα του

Πνευματικού και Πολιτιστκού  Κέντρου του Δήμου

Γλυκών Νερών (Όθωνος και Σμύρνης κοντά στη Λ.

Λαυρίου) 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει :

• Ανακοίνωση Προγράμματος Δράσης του Συνδέ-

σμου.

• Χαιρετισμούς Εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και

των Βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

E-mail: anespa2001@gmail.com



Και για ρεμπέτικο 

“Αθάνατοι” στη Σαρωνίδα

Πολύ κέφι, παρεϊστικη αντίληψη, καλό τραγούδι
και καλό φαγοπότι.
«Αθάνατοι» Λεωφ. Σαρωνίδας 69 Σαρωνίδα

τηλ. 22910.60234, 6946 282999

art gallery café
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 

τηλ. 210 8958866  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ

ΡΕΣΙΤΑΛ  ΚΙΘΑΡΑΣ με τον διεθνούς φήμης κιθαρίστα Δημήτρη

ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ σ’ένα πρόγραμμα με δεξιοτεχνικά, αλλά και λυρι-

κά κομμάτια γραμμένα για το τόσο δύσκολο αλλά και τόσο

όμορφο αυτό όργανο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  SWEET PARODY SIS SHOW

Show με μουσική, χορό και τραγούδι αλλιώτικο από τ΄άλλα. Μια

γλυκειά παρωδία αυτής της μοναδικής, αιώνιας σχέσης, της γε-

μάτης αγάπη, ζήλεια, μίσος και στοργή, της ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα  -  Συμμετέχουν:

Αλίκη Αβδελοπούλου, Φλώρα Καλομοίρη

ΤΡΙΤΗ 26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - TRIO LAVA & ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ

Τρεις εκφραστικοί δεξιοτέχνες μουσικοί  συνδυάζουν τον ήχο

της κλασσικής  μουσικής με μαγευτικές μελωδίες χωρών της κε-

ντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Μ. Λαρο  τραγούδι-βιολί, Τ.

Σουλουκι βιολί, Κώστας Ράμμος (πιάνο)

TETAΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΕΡΙΑΝ - ΤΑ ΤΡΑ-

ΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο συνθέτης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΚΕΡΙΑΝ & οι φίλοι του παρουσιά-

ζουν μια επιλεγμένη ανθολογία από μπαλάντες και

τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου. Η  ανθο-

λογία περιλαμβάνει τραγούδια των Beatles, Bob

Dylan, παραδοσιακά από την Λατινική Αμερική, Ιτα-

λία, Αρμενία, Νέγρικα (spirituals), διανθισμένα με

τραγούδια Ελλήνων συνθετών.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ φωνή ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ, βιολί ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗΣ μπάσο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - JANET KAPUYA

Kαταξιωμένη  τραγουδίστρια η Janet Kapuya θα μας

ταξιδέψει στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής. 

ΕΒΔΟΜΗ  23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

www.artgallerycafe.gr/program.asp

http://www.myspace.com/artgallerycafe

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Η “Κάτω Βούλα” χορεύει
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώ-

νει συνεστίαση με ζωντανή μουσική και πολύ κέφι,

την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, από 8μ.μ. στην ταβέρ-

να του “Αντώνη” στην πλατεία της Βούλας. 

Για προσκλήσεις τηλεφωνήστε:

210 8990147, 6946465294, 

2108951632, 6937730962

«Τηλεσκόπια της Ψυχής»

στο πλανητάριο!

Εορτασμός στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Πλανητάριο),

για την ολοκλήρωση του έτους αστρονομίας, οργα-

νώνεται με επετειακή εικαστική έκθεση που θα

εγκαινιαστεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 8μ.μ.

με  και θα διαρκέσει μέχρι 29 Ιανουαρίου.

Ωρες λειτουργίας καθημερινά 9.00 - 20.00.

Τίτλος «Τηλεσκόπια της Ψυχής» και προλογίζει ο

ιστορικός τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς.

Το κοκτέιλ που θα ακολουθήσει ντύνει με τη φωνή

της η mezzo-soprano Ολγα Φιλιππά.

“Παναθηναϊκή” Γλυφάδας-Βούλας

Ανοίγουμε το Τριώδιο

Η Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”

Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας οργανώνει εκδήλω-

ση στο Ξενοδοχείο “Οασις” (παραλιακή λεωφόρος

Ποσειδώνος) την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010, ώρα

6.30μ.μ. 

για να ανταλλάξουν ευχές για  τον καινούριο χρό-

νο ανοίγοντας μαζί το Τριώδιο, με φαγητό, χορό

και τραγούδι.

Δηλώσεις Συμμετοχής: 210 9622.753 & 210 8974.100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Κάλεσμα σε χορό

Η κοπή της βασιλόπιτας και ο ετήσιος χορός του Συλ-

λόγου Μανιατών Νοτίων Προαστίων, θα πραγματοποιη-

θούν το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στο κέντρο “Τα Λιθαρί-

τσια” (Γούναρη, Ανω Γλυφάδα).

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6978644900

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΠΟΥΛΙΑ 6942465860

ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6946123553-FAX 2108952022

e-mail: info@e-mani.gr

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-1-2010 Στη Μαγεία του Τραγουδιού

Μια μουσική περιπλάνηση στους μαγικούς δρόμους του τρα-

γουδιού από το σήμερα στο χθες.  Απρόσμενες επιλογές από

το Ελληνικό & το Ξένο ρεπερτόριο με Jazz & Soul διάθεση. Με

την  Αγγελική Γιαλούρη στην Ερμηνεία  και τον Ιάκωβο Κροκό-

δειλο στο Πιάνο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2010
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: πολίτικο λαούτο, μπουλγκαρί

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ: τραγούδι, τόμπακ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΤΗ: τραγούδι

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ: νέι

ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ: κανονάκι

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625
website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

“Πάμε σινεμά;”

Ενα Σαββατοκύριακο περιπλάνη-

σης στους ήχους του κινηματογρά-

φο με τη Συμφωνική του Μονάχου

Μουσική από ταινίες σπουδαίες και αγέραστες, από

συνθέτες που έγραψαν μουσικά θέματα που έγιναν

πρωταγωνιστές και από μια διεθνούς φήμης ορχή-

στρα, που έχει συνδέσει το όνομά της με εκατοντά-

δες φιλμ τα τελευταία 50 χρόνια, είναι η συναρπα-

στική πρόταση του Μεγάρου Μουσικής για ένα Σαβ-

βατοκύριακο περιπλάνησης στους ήχους του κινημα-

τογράφου.

Η Συμφωνική του Μονάχου (Muenchner Symphoniker)

με μαέστρο τον Αλέξανδρο Μυράτ, θα ταξιδέψει το

κοινό σε σάουντρακ γραμμένα από θρυλικούς συνθέ-

τες, που αφού συνόδευσαν διάσημες ταινίες, βγήκαν

από τις σκοτεινές αίθουσες και συνέχισαν τις ανε-

ξάρτητες διαδρομές τους κερδίζοντας μια δεύτερη

ζωή  και ακόμα περισσότερους ακροατές.

Οι μουσικές -βραβευμένες οι περισσότερες-  θα

ακούγονται και θα ανακαλούν τις ταινίες και θα μας

στείλουν ίσως να τις ξαναδούμε: Όσα παίρνει ο άνε-

μος, Ιντιάνα Τζόουνς, Η λίστα του Σίντλερ, Τζουράσικ

Παρκ, Τα σαγόνια του καρχαρία, Κάποτε στην Αμερι-

κή, Σινεμά ο Παράδεισος, Ο Λώρενς της Αραβίας, Δό-

κτωρ Ζιβάγκο, Η νύχτα των στρατηγών, Οι ώρες, Υπε-

ρηφάνεια και Προκατάληψη, οι Πειρατές της Καραϊ-

βικής, Η Αποστολή, Η σκόνη του χρόνου και άλλες

πολλές. Δεν υπάρχει μεταπολεμική γερμανική ταινία

χωρίς τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου, που

ιδρύθηκε το 1945 και συνέδεσε το όνομά της με πε-

ρισσότερα από 500 φιλμ  στην Γερμανία και δεκάδες

άλλα της διεθνούς παραγωγής, όπως Η σιωπή των

Αμνών.

Σύλλογος Κρητών Μεσογείων 

«Ο Ψηλορείτης»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλο-

ρείτης», οργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Πρωτο-

χρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιανου-

αρίου στις 6:30μ.μ. στα  γραφεία του Συλλόγου Δ. Ντού-

νη 1 (Πλ. Οικονόμου) Κορωπί. Τηλ.: 210-6626162

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ “Ο

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσσηνίων Παλ-

λήνης και Γειτονικών Δήμων «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» σας

προσκαλεί στην ετήσια «ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ» που θα γίνει

την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 21:00 στο κέντρο

ΜΕΝΤΗΣ στην οδό Εθν. Αντιστάσεως αρ.50, στην Παλλή-

νη. 

Θα προηγηθεί η κοπή της βασιλόπιτας.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 20 ευρώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974581800 – 6972816167 -

6974704581 
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Συνέχεια από την σελ.1

“Δίνουμε πορτοκαλί και όχι κόκκινο ή πράσι-

νο φως στην κυβέρνηση” είπε χαρακτηριστι-

κά στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ

Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εξέφρασε

την ευχή στην ομιλία του να μη χρειαστεί να

προχωρήσει η ΚΕΔΚΕ σε έκτακτη Γενική Συ-

νέλευση ή ακόμη και Συνέδριο, προκειμένου

να αποφασίσει αν θα δώσει τελικά κόκκινο ή

πράσινο φως στο Σχέδιο. 

Απ’ την άλλη, εύστοχα παρατήρησε ένας εκ

των ομιλητών ότι πρόκειται για συνέδριο

μελλοθάνατων αφού 700 περίπου Δήμοι κα-

ταργούνται!

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ,

ο πρόεδρός της και Δήμαρχος Αθηναίων, Νι-

κήτας Κακλαμάνης μεταξύ άλλων δήλωσε:

“Με συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων

της, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτή-

των αποφάσισε τα εξής:

– Κατ’ αρχήν προσερχόμεθα στον διάλογο. –

Από σήμερα και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου,

προαπαιτούμενα που υπήρξαν πάντοτε πά-

γιες θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θέ-

λουμε να τα δούμε να έχουν υλοποιηθεί. Και

πιο συγκεκριμένα, εκτός από αυτά που περι-

λαμβάνει το ψήφισμα: να έχουν αποδοθεί μέ-

χρι τότε τα 331 εκατ. ευρώ του 2009, όπως

αυτά προβλέποντο στον Προϋπολογισμό. 

– Να έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση των

παρακρατηθέντων, των 214 εκατ. ευρώ, και

βεβαίως να υλοποιηθεί με πράξεις η υπόσχε-

ση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ρα-

γκούση, ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός των

νέων δήμων, θα έχει – με κοινή διαβούλευση

– παρουσιαστεί μέχρι τότε, προκειμένου να

το στείλουμε σε όλους τους συναδέλφους.

Θέλω να πιστεύω ότι το όνειρο αυτό της Με-

ταρρύθμισης, το οποίο ήταν κατ’ αρχήν όνει-

ρο της Αυτοδιοίκησης, θα το δουν όλοι ως τέ-

τοιο, προκειμένου να το κάνουμε πράξη».

Εν τω μεταξύ δημιουργήθηκε κόντρα ανάμε-

σα στο Δήμαρχο Αθηναίων και το δήμαρχο

Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο,

στο Δ.Σ. της  ΚΕΔΚΕ, για τους παρακρατηθέ-

ντες πόρους, που δεν είχαν περιληφθεί στην

απόφαση, που τελικά μπήκαν και “ηρέμησαν

τα πνεύματα”.

«Χωρίς περίσκεψη 

και χωρίς αιδώ»

Η ΚΕΔΚΕ λοιπόν λέει ΝΑΙ στη νέα διοικητική

μεταρρύθμιση χωρίς πραγματικό βάσανο.

«Χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ»!

Χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η μακραίωνη παρά-

δοση της υπάρχουσας διοικητικής αρχιτεκτο-

νικής: πόλις = Δήμος, Επαρχία, Νομαρχία και

ως ένα βαθμό και η Περιφέρεια.

Χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν ιστορικά, κοινω-

νικά, οικονομικά στοιχεία.

Χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η υποκρυπτόμενη

πολιτική σκοπιμότητα απόλυτου κομματικού

ελέγχου, κάθε πτυχής πολιτικής δραστηριό-

τητας. Το πολιτικό σύστημα μεταλλάσσεται

σε φεουδαρχική κομματοκρατία ο δε πρόε-

δρος εκάστου κόμματος – σε συνάρτηση και

με το νέο εκλογικό νόμο – σε ιδιότυπο φεου-

δάρχη.

Χωρίς ακόμα να εξετασθεί το κόστος και η

γραφειοκρατική έξαρση της γιγαντωμένης δι-

οικητικής πυραμίδας.

Χωρίς να σκεφθούνε ότι «χόρεψαν το χορό

του Ζαλόγγου» αφού το «άλμα της νέας δι-

οικητικής μεταρρύθμισης» μπορεί ν’ αποδει-

χθεί ένα άλμα στο κενό 700 Ο.Τ.Α. που κα-

ταργούνται. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μένει – 

ο Δήμος καταργείται!

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων Δημάρχων –

Συμβούλων δεν έγινε με γνώμονα το δέον

γενέσθαι – αυτό που πρέπει να γίνει – αλλά

τις κομματικές κατευθύνσεις και τις προσωπι-

κές βλέψεις. Η επιστημονική διοικητική άπο-

ψη με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ακούστη-

κε από ελάχιστους συνέδρους, με τον οικο-

νομικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Δεν εξετάστηκε καν η εννοιολογική υπόστα-

ση του Δήμου, τι είναι Δήμος. Και οι Δήμοι σί-

γουρα δεν είναι «εταιρείες» για συνένωση

με σκοπό το κέρδος και μέσο την ανταγωνι-

στικότητα. «Δήμος» είναι η βασική διοικητι-

κή βαθμίδα με την αμεσότερη σχέση προς το

δήμο – συντεταγμένο λαό, αγορά, τη ζώσα

κοινωνική στοιχειώδη βαθμίδα. Και αυτή έχει

μέγεθος. Το μέγεθος της πόλης. Και ως γεω-

γραφική έκταση και ως ένωση συντεταγμέ-

νων ατόμων – πολιτών.

Με τις συνενώσεις θα έχουμε Τοπική Αυτοδι-

οίκηση γιγαντωμένη· Δήμους δεν θα έχουμε.

Ακριβέστερα, θα έχουμε κάποιους ελάχι-

στους αμιγείς, που δεν θα συνενωθούν.  

Μ’ όλα ταύτα, η ΚΕΔΚΕ συμφώνησε, με κά-

ποιες προϋποθέσεις κυρίως οικονομικές. 

Κατατέθηκαν άλλα δύο ψηφίσματα στο Συνέ-

δριο του ΚΚΕ και του ΣΥΝ που μειοψήφισαν.

Τουναντίον υπερψηφίστηκε πλειοψηφικά

κείμενο των Δημάρχων της ΝΔ σχετικά με το

νομοσχέδιο για τη μετανάστευση. Παρ’ όλα

αυτά μετά από παρέμβαση του επικεφαλής

της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στην ΚΕΔΚΕ δεν

συμπεριελήφθη στην κεντρική απόφαση!

Το ψήφισμα ζητούσε από την κυβέρνηση να

ακυρώσει τις “συνοπτικές” διαδικασίες με τις

οποίες επιχειρεί να προχωρήσει στην “ελλη-

νοποίηση” των μεταναστών.

Αποσπάσματα της απόφασης:

«Tο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ πραγ-

ματοποιείται σε μια κρίσιμη και δύσκολη για τον

τόπο μας και την οικονομία χρονιά, ταυτόχρονα

όμως σε μια μοναδική για τη σύγχρονη ιστορία

του τόπου μας, και μια σημαντική για την ίδια

την Αυτοδιοίκηση περίοδο. 

Την περίοδο δηλαδή που, επιτέλους, εκτός από

την Αυτοδιοίκηση, Κυβέρνηση, πολιτικά κόμμα-

τα αλλά και η ίδια η κοινωνία συζητούν, διαβου-

λεύνται, σχεδιάζουν  και αποφασίζουν για λιγό-

τερο κράτος(!), περισσότερη αποκέντρωση και

αυτοδιοίκηση(!), λιγότερη γραφειοκρατία(!), πε-

ρισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια και συμμετο-

χή του πολίτη(!). [Σ.Σ. Πού τα βλέπουν όλα αυ-

τά; Τα θαυμαστικά είναι δικά μας.]

Θεωρούμε όμως ότι ο διάλογος αυτός για τη με-

ταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης

έχει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση να αντι-

μετωπιστούν τα σημερινά οξυμμένα οικονομικά

προβλήματα των Ο.Τ.Α., διότι είναι αδιανόητη

οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης εάν δεν αντιμετωπιστεί το

παρόν της.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2.1. Οι Προϋποθέσεις του Προγράμματος Διοι-

κητικής Μεταρρύθμισης 

Η Αυτοδιοίκηση διακηρύττει ότι συμφωνεί, επί

της αρχής, για την ανάγκη εφαρμογής του Προ-

γράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα

αφορά συνολικά το πολιτικό και το διοικητικό

σύστημα της χώρας μας. 

Θέτει δε ως Βασικές Προϋποθέσεις αυτές που

διατυπώθηκαν στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, το

2007, στην Κυλλήνη, όπως συμπληρώθηκαν και

διευκρινίστηκαν στα Συνέδρια των Αθηνών και

της Θεσσαλονίκης του 2008. Ήτοι: 

1η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση της Πρωτο-

βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να

γίνει μεμονωμένα, πρέπει να είναι μέρος ενός

συνολικού Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής

Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος

και της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό, περι-

φερειακό και τοπικό επίπεδο. 

2η προϋπόθεση: Θα πρέπει να προηγηθεί ο σχε-

διασμός των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενο-

τήτων ως «ανοικτών πόλεων» με κριτήρια πλη-

θυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά, κοινωνικά,

οικονομικά και αναπτυξιακά, καθώς και κριτήρια

που αφορούν στην ιστορία, στη μοναδικότητα

ορισμένων Δήμων και Κοινοτήτων, στη νησιωτι-

κότητα και την ορεινότητα των Δήμων, με αξιο-

ποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδια-

σμών για να αποφευχθούν συνενώσεις, που θα

υπογορεύονται από κομματικά και μικροπολιτι-

κά κριτήρια.

3η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση της Πρωτο-

βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν εξαντλείται

στη θέσπιση ενός νόμου, που καθορίζει τα νέα

διοικητικά όρια και  καταλήγει σε μικρότερο

αριθμό Ο.Τ.Α. Απαρέγκλιτος όρος για την επιτυ-

χή έκβαση της αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθ-

μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η σύνταξη

ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρησιακού

Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους

Ο.Τ.Α.

2.2. Το Περιεχόμενο του Προγράμματος Διοικη-

τικής Μεταρρύθμισης ειδικά για την Πρωτοβάθ-

μια Τοπική Αυτοδιοίκηση – με βάση και την από-

φαση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη

– θεωρούμε και προτείνουμε να αποτελείται

από τις εξής παραμέτρους- αλλαγές: 

1. τη χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των

νέων ΟΤΑ, με συμφωνημένα αντικειμενικά κρι-

τήρια, 

2. την αποτελεσματική και δημοκρατική δημοτι-

κή διακυβέρνηση, 

3. την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουρ-

γιών μαζί με τους αντίστοιχους πόρους και την

αποκέντρωση συγκροτημένων δομών, 

4. τη διασφάλιση των οικονομικών πόρων και τη

φορολογική αποκέντρωση, 

5. τη στελέχωση των ΟΤΑ και την αναβάθμιση

του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

6. την οργάνωση των δημοτικών λειτουργιών

και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

7. την κατασκευή των βασικών απαραίτητων τε-

χνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφι-

κή ενότητα», και άλλα πολλά. 

Ένα μονάχα δεν αναφέρεται πουθενά: σεμινά-

ρια υποχρεωτικής επιμόρφωσης Δημάρχων και

Συμβούλων ώστε να γνωρίζουν ορισμένα βασι-

κά, πράγματα της Διοικητικής Θεωρίας και του

δ. Δικαίου τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

τουλάχιστον. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, στις οποίες αν οι Ακαδημαϊκές σπου-

δές σου δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο

(Νομικά, πολιτικές επιστήμες, δημόσια διοίκη-

ση) πας σε υποχρεωτικά σεμινάρια. 

ΝΑΙ με “πορτοκαλί” στον Καλλικράτη
από την ΚΕΔΚΕ, με όριο το τέλος Φεβρουαρίου, για τελικές προτάσεις χωροθέτησης των νέων ΟΤΑ, 

αρμοδιότητες, οργάνωση και οικονομικό πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Κωνσταντάς και Ζούτσος τα ‘χουν βρει με τον “Καλλικράτη” ως φαίνεται.  Ο Δήμαρχος Γέρακα,
θιασώτης του “Καλλικράτη”, μίλησε στους “θεματικούς κύκλους” του Συνεδρίου για τα “Θεσμικά
των Ο.Τ.Α.”
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Ο Δήμος Κρωπίας στο πλαίσιο της μακρόχρονης πολιτικής του για  αντιμετώπι-

ση του φαινομένου των οφειλών θέτει σε κίνηση τη νομοθετική ρύθμισή τους,

χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και με έκπτωση 10% σε περίπτωση καταβολής

ολόκληρου του ποσού της οφειλής όπως προβλέπει ο Ν. 3801/09. Με τις διατά-

ξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 3801/2009 παρέχονται μέχρι 30/6/2010 διευ-

κολύνσεις τμηματικής (μηνιαίες δόσεις) καταβολής πάσης φύσεως οφειλών

προς τους ΟΤΑ, βεβαιωμένων ή μη, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατα-

σκευών (Ν. 3801/4-9-09, ΦΕΚ-163 Α). 

Η δυνατότητα να τακτοποιηθούν οι οφειλές προς το Δήμο με ευνοϊκούς όρους

κατέστη εφικτή μετά την ομόφωνη απόφαση ( αρ. Απόφασης 307/2009) που έλα-

βε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 5.11.2009. Οι προθεσμίες

δηλώσεων και αιτήσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις αρχίζουν στις 18 Ιανουαρίου

2010 και λήγουν στις  18 Ιουνίου 2010. 

Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν: 

– Φορολογικές διαφορές μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων για τις οποίες
ασκήθηκαν προσφυγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και οι οποίες εκκρεμούν κα-
τά τη δημοσίευση του Νόμου ( 4.9.2009)
– Οφειλές από Δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές καθώς και πρόστιμα του
Κ.Ο.Κ.
– Οφειλές του τέλους 0.5%, 2% ή 5%  επί του ακαθαρίστων εσόδων εστιατο-
ρίων, κέντρων διασκέδασης κλπ

– Οφειλές από τέλη ύδρευσης, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης, πρό-
στιμα κλπ.

Ειδικά για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καλούνται οι ιδιοκτήτες

οικιών και καταστημάτων να δηλώσουν τα νέα τετραγωνικά μέτρα αυτών, προ-

κειμένου να καταγραφούν τυχόν αυξήσεις ή επεκτάσεις στην επιφάνειά τους για

την ανάλογη χρέωση χωρίς πρόστιμο και έκπτωση 10% σε περίπτωση. 

Όσοι δεν καταθέσουν δήλωση μέχρι την 18.06.2010 θα χρεωθούν ανάλογα χω-

ρίς τα ευεργετήματα του Νόμου. 

Στην καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητα και φωτισμού υπόκεινται όλοι

οι ηλεκτροδοτούμενοι ή μη χώροι, τα υπόγεια και η μη στεγασμένοι επαγγελ-

ματικοί χώροι.  Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται να έχουν οι πολίτες

έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες  μπορούν  να απευθύνονται  στο Τμή-

μα εσόδων του Δήμου Κορωπίου (2ος Όροφος, τηλ.: 210-6626294 & 210-
6628403).

ΠΗΓΗ: Ανακοίνωση,  Τμήμα Εσόδων, 10.11.2009

Ρυθμίσεις οφειλών χωρίς πρόστιμα 
και προσαυξήσεις στο Δήμο Κορωπίου

Βάση του άρθρου 63 Ν. 3801/09

Παρατείνεται ο χρόνος

της πολεοδομικής μελέτης

Β’ κατοικίας Αγ. Μαρίνας

Παράταση 36 μήνες ζήτησε το μελετη-

τικό γραφείο που ασχολείται με την

εκπόνησης της μελέτης “Πράξη Εφαρ-

μογής της πολεοδομικής μελέτης  Β’

κατοικίας Αγ. Μαρίνας. Ο μελετητής

Σπανούδης αιτιολόγησε, με στοιχεία,

την αιτούμενη παράταση, λόγω δυ-

σκαμψίας κρατικών υπηρεσιών.  

Και σκεφθείτε ότι η εκπόνηση αυτής

της μελέτης έχει ξεκινήσει από το

2003!

Αν μπορέσει ο «Καλλικράτης» να αλ-

λάξει αυτό το τοπίο, είναι το ζητούμε-

νο, αλλά το βάθος του τούνελ δεν το

ξεδιαλύνει.

Παρατείνεται η σύμβαση

του σταθμού μεταφόρτωσης

Την προσωρινή παράταση της σύμβα-

σης  μίσθωσης του σταθμού μεταφόρ-

τωσης απορριμμάτων ζήτησε ο Δήμαρ-

χος στη θέση ΝΤΟΥΚΑ (εδαφική έκτα-

ση) και την ψήφιση σχετικού ποσού.

Όπως είπε ο Δήμαρχος θα προχωρή-

σουν στην αγορά της έκτασης, και

έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις

προς αυτή την κατεύθυνση.

� «Καθορισμός αριθμού αδειών οίκων

ανοχής εντός των ορίων  Δήμου Κορω-

πίου», ήταν το 10ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης στο Δ.Σ. Κρωπίας και μας ξάφ-

νιασε.

Όπως ακούσαμε όμως, η αδειοδότηση

των οίκων ανοχής έχει περάσει με νόμο

το 1999, στους Δήμους και επομενως

καλούνται να αποφασίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο το παρέπεμψε,

ως αρμόδια, στην Δημαρχιακή Επιτροπή

και έβγαλε «το αγκάθι» από πάνω του.

Τώρα μένει να αποφασίσει η Δημαρχιακή

Επιτροπή.

� Ενιαίο Φορέα Δημοτικών Παιδικών

Σταθμών έχει δημιουργήσει ο Δήμος

Κρωπίας για τον καλύτερο συντονισμό

των παιδικών σταθμών. Με την προχθε-

σινή απόφαση του Δ.Σ. συγκροτήθηκε το

Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προ-

σώπου με την επωνυμία “Ενιαίος Φορέας

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών  Δήμου

Κρωπίας”.

� Συγκροτήθηκαν οι νέες Επιτροπές

όλων των ΝΠΔΔ του Δήμου, όπως συνη-

θίζεται με την έναρξη του νέου έτους.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Κρωπίας
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«Ο Ζεύς δράστης των όλων,

Τι συντελείται στους θνητούς  χωρίς τον Δία;

Τι απ΄όλα αυτά δεν είναι έργο θεού;

Ποιος θα μαρτυρήσει ότι είσαι αθώος γι’ αυτό

τον φόνο;»
Αισχύλος, Αγαμέμνων στ. 1485

Η πολυγαμική μητριαρχία  μέχρι να φτάσει

στην τελική  σύγκρουση με την πατριαρχία

και στην ήττα από αυτή, πέρασε από δύσκο-

λους δρόμους και αμφιλεγόμενους ατρα-

πούς. 

Στην τριλογία της ‘’Ορέστειας’’ του Αισχύλου

ιδωμένης σαν γυναικοκεντρική ιστορική αφή-

γηση, καταγράφεται η κοινωνική θέση του

άνδρα  και της γυναίκας, όπως εξελίχθηκε

μετά την πτώση της Τροίας και μάλιστα  κατά

τη διάρκεια της λεγομένης ηρωϊκής  εποχής.

Στην κοσμοϊστορική αυτή καμπή,  η αλλαγή

συνδέεται με μια εικόνα  αντιπροσωπευτική

των λακωνικών παραδόσεων  και αυτή είναι η

εικόνα  της  βασίλισσας Κλυταιμνήστρας. 

Η Κλυταιμνήστρα, σύζυγος του βασιλιά  Αγα-

μέμνονα, υπήρξε  η καταλυτική  μορφή του

μητριαρχικού κόσμου των προελλήνων.

Ο Αγαμέμνων, ο βασιλιάς των Μυκηνών, θυσιά-

ζει σαν αρχηγός των Αχαιών την κόρη του Ιφι-

γένεια στην Αυλίδα, με σκοπό να  φυσήξει επι-

τέλους ο  ‘’ούριος’’ άνεμος για την εκστρατεία

κατά της Τροίας. Σκοπός του ήταν να συμπα-

ρασταθεί στον αδελφό του ξανθό Μενέλαο,

βασιλιά της Λακεδαιμονικής Σπάρτης  για την

εθελούσια(;) απαγωγή της γυναίκας του Ελέ-

νης, κόρης της Λήδας από το Δία και αδελφής

των χθονίων θεών  Κάστορα και Πολυδεύκη.

Μαζί του, χιλιάδες στρατός ελληνικός και πά-

νω από χίλια πολεμικά καράβια. 

Η Κλυταιμνήστρα έτσι μένει μοναχή στο πα-

λάτι και πλήττει.

«Είναι φρικτό να μένει έρημη στο σπίτι μια

γυναίκα  χωρίς άνδρα».

(“Το μεν γυναίκα πρώτον άρσενος δίχα, 

ήσθαι δόμοις έρημον έκπαγλον κακόν”. Αισχ.

Αγαμ. στ. 861) 

Και η πλήξη λοιπόν τη φέρνει ερωτικά κοντά

στον Αίγισθο. 

Όταν ο Αγαμέμνων  γυρίζει νικητής από την

Τροία, το παράνομο ζευγάρι αναστατώνεται,

και συναποφασίζεται με την προτροπή της

Κλυταιμνήστρας, η δολοφονία του βασιλιά.  

«Κλυταιμνήστρα: Δεν θα μπεί σε μένα ο φό-

βος στο σπίτι, /όσο τη φωτιά της εστίας μου

συνδαυλίζει ο Αίγισθος,/ καλός μαζί μου

όπως και πρώτα….  …..Κείται νεκρός  ο Αγα-

μέμνων (τώρα), αυτός  που με κατέστρεψε,

(αυτός) που γλύκαινε τις Χρησηίδες εμπρος

στην Τροία, …..και τριβόταν μαζί τους στο

κατάστρωμα των πλοίων»  Αγαμν.  στιχ. 1435.

«Χορός: Όλοι οι θνητοί γεννήθηκαν ακόρε-

στοι από ευτυχία». Αγαμ.στ, 1331.

‘’Το μέν εύ πράσσειν  ακόρεστον έφυ πάσι

βροτοίσιν’’

«Κασσάνδρα: το παλάτι αποπνέει αιμοσταγή

φόνο» Αγαμ.  στ. 1309.

«Χορός: Από τις κραυγές του βασιλιά φαίνε-

ται πώς τελείωσε το –ανόσιο-έργο» Αγ. 1344

«Κλυταιμνήστρα: Δεν νομίζω –όμως- πως

τον βρήκε ανάξιος θάνατος./ Αυτός δεν έφε-

ρε στο σπίτι τη δόλια συμφορά; /Στο βλαστά-

ρι μου που είχα από αυτόν, δηλ.  στην πολύ-

κλαυστη Ιφιγένεια, δεν φέρθηκε άδοξα;»

Αγαμ. στ. 1520 

«Κλυταιμνήστρα: (Στον Αίγισθο). Ασ’ τους

αυτούς να γαυγίζουν μάταια, /εγώ κι εσύ θα

κυβερνήσομε  καλά αυτό το παλάτι». Αγ. Στ.

1670   

«Κασσάνδρα: Δεν θα μείνει όμως από τους

θεούς ατιμώρητος –αυτός -ο θάνατος» Αγαμ.

στ.1279 

Ο Ορέστης, ο γυιός του Αγαμέμνονα  τώρα

ζητεί εκδίκηση, αλλά ο Αίγισθος διαχωρίζει

τις ευθύνες του: «Ο δόλος σαφώς προήλθε

από τη γυναίκα». Αγαμ. στ. 1640.

Ο  Ορέστης όμως πλέον  δεν συγκρατείται.

«Χορός; Η μια ντροπή ακολουθεί την άλλη»

Αγαμ.  στ. 1560.

Έτσι σκοτώνει όχι μόνο  την μοιχό σύζυγο και

μάνα Κλυταιμνήστρα, αλλά και τον εραστή

συναυτουργό Αίγισθο. 

«Χορός: Ακόμα και αν  όλοι οι ποταμοί χυ-

θούν σε μια κοίτη / μάταια καθαρίζουν το μο-

λυσμένο από αίμα χέρι». Χοηφ.  στ. 72…

Η μητροκτονία όμως όπως και να έχει το

πράγμα θεωρείται βαρύτατο έγκλημα. Οι Ερι-

νύες μαινάδες προστάτιδες του μητρικού Δι-

καίου σαν φίδια ξεπετιούνται και τον περιζώ-

νουν  απειλητικά. Εκείνος, ο Ορέστης, έντρο-

μος ζητά τη βοήθεια του Λυκείου Απόλλωνα

και καταφεύγει για να σωθεί  στο  Μαντείο

των Δελφών.  ‘Αλλωστε ο Απόλλων, δεν ήταν

αυτός που μαζί με την θεά Αθηνά τον είχαν

συμβουλεύσει να πάρει τέτοια εκδίκηση; 

Ο Απόλλων και η Αθηνά, στην προκειμένη πε-

ρίπτωση εκπροσωπούν την νέα τάξη, το νέο

καθεστώς της επερχόμενης πατριαρχικής

εξουσίας. Μητριαρχία και Πατριαρχία, παλιό

και νέο καθεστώς, παλιές και καινούργιες

εξουσίες, συγκρούονται και η απόδοση του

δικαίου καθυστερεί.  Η εκδίκαση τελικά   οδη-

γείται στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου,

όπου εκεί η λαϊκή ετυμηγορία καλείται να

κρίνει νομικά και ουδέτερα, αφού παραμερί-

σει τις επιρροές  του  ιερατείου και τις καθιε-

ρωμένες κοινωνικές ευαισθησίες. Κι εδώ

όμως οι αντίδικοι ισοψηφούν. Οι Ερινύες εί-

ναι ανυποχώρητες·  μάχονται σθεναρά  υπέρ

του μητριαρχικού δικαίου, υπέρ της Κλυται-

μνήστρας και κατά του Ορέστη. 

Η Κλυταιμνήστρα, ναι, έπραξε ότι έπραξε,

αλλά το έγκλημα δεν είναι βαρύ, γιατί αυτή

δεν είχε το ίδιο αίμα με το θύμα, τον Αγαμέ-

μνονα.  

«Ουκ ήν όμαιμος  φωτός όν κατέκτανεν». Ευ-

μενίδες  στ. 605.

Εδώ θα πρέπει να σταθώ διευκρινίζοντας ότι

ο φόνος του στενού συγγενούς εξ αίματος,

πατέρα, μητέρας αδελφών, παιδιών πάντοτε

έφερε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ποινικό αδίκη-

μα. Οι ψήφοι λοιπόν  μοιράζονται,  η λήψη

απόφασης μακραίνει μέχρι που “Ω  του θαύ-

ματος’’,  η θεϊκή παρέμβαση της Αθηνάς δίδει

την οριστική  λύση. Ο Ορέστης είναι αθώος!

Έτσι έπρεπε να πράξει, και ορθώς έπραξε! 

Η  θεά Αθηνά εδώ, είναι η ευεργετική απά-

ντηση στο αντεστραμμένο είδωλο της Κλυ-

ταιμνήστρας. 

Η θεά είναι γυναίκα γεννημένη από άνδρα,

είναι πρόθυμη· μπορεί να συμπορευτεί  με τα

ανδρικά συμφέροντα, αλλά και ως θηλυκή θε-

ότητα μπορεί να προτείνει παραδεκτές θρη-

σκευτικές και κοινωνικές αλλαγές. Μπροστά

λοιπόν σ’ αυτή την καταλυτική ετυμηγορία

της θεάς Αθηνάς, οι Ερινύες κάμπτονται. Τώ-

ρα με τη θεϊκή παρέμβαση μετατρέπονται σε

Ευμενίδες.  Οι Ερινύες  δεν είναι ξεχωριστές

οντότητες, αλλά αλληλοσυγκρουόμενες

παρθένες, ταυτόχρονοι εκπρόσωποι της αρ-

νητικής  και θετικής  πλευράς του θηλυκού

αρχετύπου,  σε διαπροσωπικό επίπεδο.  Από

κακές μαινάδες και τιμωροί μοίρες, τώρα δεί-

χνουν το καλό τους πρόσωπο και γίνονται οι

καλές Ευμενίδες  και προστάτιδες  του Ορέ-

στη. Οι προστάτιδες μιάς νέας τάξης των

πραγμάτων, που υποστηρίζει το πατρικό δί-

καιο, την πατρική υπεροχή, την εξουσία του

άνδρα· τουτέστιν  την  Πατριαρχία.

Η δίκη αυτή με την επίσημη πλέον ήττα της

πολυγαμικής μητριαρχίας αποτελεί και την

πρώτη νομική δίκη στην ιστορία της ανθρω-

πότητας.   Παντού, από εδώ και στο εξής θα

ισχύει το νέο καθεστώς. Όχι όμως απόλυτα

και στη λακωνική Μάνη, όπου η Μανιάτισσα

μάνα, απόγονος μιας  αχαϊκής μητριαρχικής

κοινωνίας, τηρεί και διεκδικεί τα κληρονομι-

κά κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα από

τους κανόνες μιας ιδιαίτερης κατά το πλεί-

στον μονογαμίας.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

––––––––––––
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Κλυταιμνήστρα
Σύμβολο του τέλους της Αχαϊκής Μητριαρχίας

Εδώ και καιρό κάτι γίνεται

στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας,

όσον αφορά την νομιμότητα

διενέργειας του διαγωνι-

σμού εκμίσθωσης του Κυλι-

κείου.

Εγιναν δημοσιεύσεις για το

διαγωνισμό, κρίθηκαν άκυ-

ρες γιατί δεν δημοσιεύθηκαν

σε εφημερίδες που να νομι-

μοποιούνται, ξανά έγιναν

δημοσιεύσεις και προχώρη-

σε ο διαγωνισμός.

Αλλά προφανώς από καταγ-

γελίες ενδιαφερομένων, βρί-

σκεται εκτεθειμένη η Σχολι-

κή Επιτροπή του 2ου Γυμνα-

σίου, τόσο για το διαγωνισμό

όσο και για τη σύνθεσή της,

η οποία απ’ ότι ακούγεται

δεν έχει νομιμότητα.

Όπως μάθαμε εξ’ εγκύρου

πηγής η Περιφέρεια Αττικής

έδωσε εντολή να γίνει διοι-

κητικός έλεγχος στη Σχολι-

κή Επιτροπή και αναμένονται

εξελίξεις.

Βέβαια στην αρχή του έτους,

όπως ξέρουμε, γίνονται αλ-

λαγές στα Διοικητικά Συμ-

βούλια των ΝΠΔΔ και προ-

φανώς θα αλλάξει η Σχολική

Επιτροπή, αλλά αυτό δεν

απαλλάσσει την προηγούμε-

νη διοίκηση.

Υπέρ ...αναπαύσεως!

Με την «ελληνοποίηση» των

μεταναστών, γίνεται πολύ κου-

βέντα και είναι κουβέντα που

πρέπει να γίνει με σοβαρότητα

και νηφαλιότητα. Είναι ένα με-

γάλο θέμα και για την Ελλάδα

και για τους μετανάστες.

Αλλά να παίρνουν το επίδομα

αλληλεγγύης, όπως καταγγέλ-

θηκε, κάτοικοι των δέντρων και

των σκηνών (δενδρίτες και σκη-

νίτες κατά το έγγραφο), αυτό

πια δεν το χωράει ο νους.

Τώρα αποκαλύπτεται και το και-

νούριο: Μετά τους δενδρίτες

και τους σκηνίτες,  «βρυκολά-

κιασαν» και οι … πεθαμένοι. 

60.000 συντάξεις δίδονται σε

…πεθαμένους!

Υπέρ …αναπαύσεως!!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους αναγνώστες της «7ης» ότι η καθυστέρηση στην ανακοί-

νωση ημερομηνίας διεξαγωγής της ημερίδας στο Ασκληπιείο, για τους επιζή-

σαντες πολεμιστές μας – θύματα των τουρκικών ναπάλμ στην Κύπρο του 1974,

δεν οφείλεται μόνο στις μεσολαβήσασες εκλογές του Οκτώβρη και τις μετέ-

πειτα εξελίξεις.

Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι γιατροί της ομάδας που θα παρουσιάσει

το θέμα, είχαν να αντιμετωπίσουν έναν μεγάλο όγκο διάσπαρτου υλικού σε Ελ-

λάδα και άλλες χώρες και επιπλέον μια ακόμα μεγαλύτερη απροθυμία των επι-

σήμων κρατικών υπηρεσιών. Λογικό, εάν σκεφθεί κανείς ότι ο Φάκελος της Κύ-

πρου δεν έχει ανοίξει 35 χρόνια μετά την τραγωδία. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ταξινόμησης του υλικού βαίνει προς το τέλος

της και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής

της ημερίδας.                                                     

Η Σύνταξη

Για την ημερίδα στο Ασκληπιείο 

Σε δύσκολη θέση η Σχολική

Επιτροπή του 2ου Γυμνασίου Βούλας
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Πάει ο «Καποδίστριας 2». Δηλαδή, για ν’ ακριβολογούμε,

εδώ είναι, προ των πυλών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι

ετοιμάζει την τελική έφοδό του. Απλώς οι κυβερνητικοί

επικοινωνιολόγοι τού άλλαξαν όνομα- «Καλλικράτης» -

χωρίς ν’ αλλάξουν στο παραμικρό οι προθέσεις των

εμπνευστών του για την φαλκίδευση και συρρίκνωση της

Δημοκρατίας, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών όσο και

στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών, με την

άλλη φεουδαρχική έμπνευση περί βουλευτών λίστας και

μονοεδρικών περιφερειών. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου

έγραφε το περίφημο βιβλίο του «Η Δημοκρατία στο από-

σπασμα», δεν μπορούσε βέβαια να φανταστεί ότι θα έρ-

χονταν καιροί που ο ίδιος του ο γιός θα «γάζωνε» με κα-

ταιγιστικά πυρά «αγαθών προθέσεων» το κοινοβουλευτικό

μας πολίτευμα.

Γιατί, όμως, άφησαν ήσυχο τον Καποδίστρια κι αγγάρεψαν

τον Καλλικράτη; Λέτε να ένοιωθαν τύψεις που έδωσαν το

όνομα του πρώτου μας κυβερνήτη σ’ ένα νομοσχέδιο που θα

μπορούσε κάλλιστα να βαφτιστεί «Βεληγκέκας»; Ως πιθανό-

τερα αίτια προβάλλουν πάντως ότι ο «Καποδίστριας 2» φορ-

τώθηκε γρήγορα με αρνητικές κριτικές πριν καν ...μας

«εφαρμοστεί» και βέβαια θα καθίστατο αναπόφευκτη η σύ-

γκριση του Γ. Παπανδρέου με τον Κώστα Σημίτη, του οποί-

ου ο «Καποδίστριας 1» ήταν σωστή μεταρρύθμιση, ασχέτως

εάν δεν μελετήθηκε επαρκώς πριν υλοποιηθεί, με αποτέλε-

σμα να εμφανίσει δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες.

Βαπτίσθηκε λοιπόν ο δούλος της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης

«Καλλικράτης» εις το όνομα του βιβλικού Λεβιάθαν, του εκα-

τόγχειρα Βριάρεω και του κύκλωπα Πολύφημου, αμήν!

Ο αληθινός Καλλικράτης μπορεί να διαμαρτυρηθεί όσο

μπόρεσε κι ο Καποδίστριας, για την χρησιμοποίηση του

ονόματός του. Ο μεν πρώτος κυβερνήτης μας είχε προτι-

μηθεί για την παλαιότερη διοικητική μεταρρύθμιση, ως με-

ταρρυθμιστής που ήταν, ο δε Καλλικράτης ως αρχιτέκτων,

δημιουργός πολλών αρχιτεκτονικών θαυμάτων της κλασ-

σικής μας αρχαιότητας και συνδημιουργός με τον Φειδία

του Παρθενώνα. Τώρα, όσο -κατά την ατυχή δήλωση του

αείμνηστου Παν. Κανελλόπουλου- «η Μακρόνησος είναι ο

Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος», άλλο τόσο κι ο σύγ-

χρονος «Καλλικράτης» είναι θεράπων της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης, αφού, εάν εφαρμοσθεί όπως ανακοινώθηκε, θα

την μεταβάλει σε θεραπαινίδα του αθεράπευτου δικομμα-

τισμού και των μαικήνων του.

Στους σύγχρονους πολιτικούς τέκτονες, τόσο πολύ άρεσε

ο συνειρμός του αρχαίου αρχιτέκτονα με την «νέα αρχιτε-

κτονική» της Τ.Α., ώστε μέρες πριν μεταβαπτισθεί το

υπέρβαρο βρέφος είχαν αμολυθεί σε κανάλια, ραδιόφωνα

κι εφημερίδες  εκστασιαζόμενοι με την νέα σολωμονική

τους. Και δώστου η «νέα δομή» της Τ.Α. και να η «σύγ-

χρονη αρχιτεκτονική» της και το «λειτουργικό οικοδόμη-

μα» -από ελληνική γλώσσα σκίζουνε οι «εκσυγχρονιστές»

μας, μη μου πείτε. Ωσπου βγήκε ο ευτυχισμένος νονός

Γιάννης Ραγκούσης και μας το ξεφούρνισε: «Καλλικρά-

της»! Όμως, φευ, δεν θα κρατούν οι κάλλιστοι τα ηνία της

νέας υπερ-τοπικής και ετερο-διοικητικής «δομής», αλλά οι

καλλικέλαδοι πετεινοί των κομμάτων και δη των δύο με-

γαλυτέρων. Στον υπερ-δήμο κολάζ πολλών προηγούμε-

νων δήμων πόσοι ψηφοφόροι θα γνωρίζουν τον φέρελπι

υπερ-δήμαρχο; Στην ως μικρό κράτος περιφέρεια των εκα-

τομμυρίων κατοίκων, πόσοι θα έχουν γνώση της όποιας

κοινωνικής καταξίωσης του υποψήφιου περιφερειάρχη;

Πως θα ανταποκριθεί και ο μεν και -πολύ περισσότερο- ο

δε στα αυξημένα απαιτούμενα της προεκλογικής προβο-

λής της υποψηφιότητάς τους;

Μα αυτά ακριβώς τα απαιτούμενα θα καλύπτουν τα δύο

μεγάλα κόμματα -και κάποια μικρότερα- με την προαπαι-

τούμενη βεβαίως, βεβαίως «συμμόρφωσιν» του υποψηφί-

ου «προς τας υποδείξεις» τους. Κι από κοντά θα βοηθούν

και κάποια κανάλια, κάποιες εφημερίδες και «πες-πες το

κοπέλι, κάνει την κυρά-κοινή γνώμη-και θέλει». Διότι οι το-

πικές κοινωνίες, στους κοινούς δήμους με τα κοινά, τοπι-

κά χαρακτηριστικά έκαναν και τις κουτσουκέλες τους στο

παρελθόν. Έδιναν, δηλαδή, τα καλά μας τα κόμματα το χρί-

σμα στον «εκλεκτό» και οι ψηφοφόροι τους δεν υπάκουαν

στην «γραμμή» γιατί «γουστάραν τον αντάρτη, τον μαύρο

τον σκύλο, τον ταμ-ταμ-ταμ», που έλεγε ο Ζαμπέτας. Ενώ

τώρα τους αντάρτες θα τους πατήσει το τρένο  «Καλλι-

κράτης-εξπρές» κι όχι μόνο αυτούς αλλά και τον τοπικό

χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το «αυτό-» της,

αφήνοντάς την σκέτη διοίκηση και ακρωτηριάζοντας τους

δημότες-πολίτες σε σκέτους πολίτες και τις ενοχλητικές

τοπικές κοινωνίες  σε απρόσωπες κοινωνίες-πληθυσμούς,

χωρίς καμμία δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής μας

στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται για εμάς χωρίς εμάς.

Οι απατηλές υποσχέσεις περί οικονομικής ευρωστίας των

τεράστιων «καλλικράτειων» δήμων, αναγκαστικά μας

υπενθυμίζουν τα τεράστια ελλείματα των δήμων Αθήνας,

Πειραιά και Θεσσαλονίκης και το γενικότερο χάλι που πα-

ρουσιάζουν σε σχέση με δεκάδες μικρούς και νοικοκυρε-

μένους δήμους-υποδείγματα. Το λαμπερό καρότο που

προπορεύεται του ξελιγωμένου και απατημένου υποζυγί-

ου, δηλαδή των πολιτών, «γυαλίζει» επίσης σε πολλούς

δημάρχους, αφού τους υπόσχεται υπερ-αρμοδιότητες,

υπερ-εξουσίες και Ε.Σ.Π.Α, πολύ Ε.Σ.ΠΑ., που θα ρεύσει

σε όσους ...«ξέρουν από βέσπα». Βλέπουν, όμως, το «τυ-

ρί» των υπερ-εξουσιών και υπερ-αρμοδιοτήτων χωρίς να

βλέπουν και την «φάκα». Εάν, δηλαδή, τα όποια πα-

ντΕ.Σ.Π.Α.νια και οι λοιποί πόροι που αορίστως υπαινίσσε-

ται η κυβέρνηση ότι θα τους δοθούν, θα επαρκέσουν τελι-

κά για να ταίσουν εκείνα τα προς το παρόν αδιευκρίνιστα

και ανομολόγητα που υπόσχεται να τους φορτώσει.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας στο σύντομο χρονικό διάστημα

που αναλώθηκε για να υπηρετήσει την Ελλάδα, εξαπάτη-

σε μία και μόνη φορά τους Έλληνες, με το γνωστό τέχνα-

σμά του, για να εισάγει στο διαιτολόγιο των πενομένων

προγόνων μας την πατάτα. Ενώ ο «Καποδίστριας νούμερο

2», ο μεταβαπτισθείς σε «Καλλικράτη», τέχνας απατηλάς

κατεργάζεται ίνα την δημοκρατική πενία των εμπνευστών

του αποκρύψει. Επομένως από το «Καλλικράτης» κρατάμε

μόνο το «κράτης» και δεν μασάμε το «κάλλι». Θα μπορού-

σε κάλλιστα να ονομαστεί «Αρχίδαμος», ή «Γανυμήδης»,

με την ουσία να παραμένει ακριβώς η ίδια: Πατάτες!

«Καλλικράτειες» πατάτες
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Είχα υποσχεθεί, τόσο στον αναγνώστη της

«7ης» κ. Η. Σταμπολιάδη όσο και σε όλους τους

αναγνώστες που μου έκαναν την τιμή να διαβά-

σουν το σε δύο συνέχειες άρθρο μου με τίτλο

«Τι Ρεπούση, τι Δραγώνα», ότι θα ανεκάλυπτα

τι πράγματι συμβαίνει με την αποδιδόμενη στην

κ. Δραγώνα επίμαχη φράση της σελ. 16 του διά-

σημου πλέον βιβλίου της «Τι είναι η Πατρίδα

μας-Ο εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση».

Η ιεράρχηση, αλληλουχία και ενισχυτική επιχει-

ρηματολογία των θέσεων ενός συγγραφέα σ’

ένα πόνημα με αλληλένδετες τις ιστορικές, φι-

λοσοφικές, κοινωνιολογικές και πολιτικές θεω-

ρήσεις είναι μάλλον αδύνατο να εκφραστούν

πιστά από μία και μόνη πρόταση, ή έστω παρά-

γραφο του βιβλίου του. Έτσι οι επιχειρούντες

κριτική σε αυτό είναι αναγκασμένοι, προκειμέ-

νου να αποδώσουν την ουσία, να τιτλοποιήσουν

σε μιά-δυό προτάσεις το νόημα των γραφομέ-

νων.

Αρχής γενομένης από μεγάλης κυκλοφορίας

κυριακάτικη εφημερίδα, εννοιολογικές συντο-

μεύσεις των θέσεων της κ. Δραγώνα αναπαρή-

χθησαν από άλλα έντυπα και ιστοσελίδες-με μι-

κροπαραλλαγές-χωρίς ωστόσο, σέ όσα δημοσι-

εύματα είδα εγώ τουλάχιστον, να αναφέρεται

ρητώς ότι έτσι ακριβώς παρατίθενται από την

συγγραφέα στο βιβλίο της. Απλώς απεδόθη-και

όχι επαρκώς-το νόημα των πολύ πιό «ζουμε-

ρών» γραφομένων της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίμα-

χη σελ. 16 του βιβλίου της από την οποία σας

παραθέτω εύγλωττα αποσπάσματα με την πα-

ρατήρηση ότι όλο το σύγγραμμα βρίθει αναλό-

γων θέσεων και τεκμηριώσεων:

[Στην ελληνική περίπτωση πρόσφατες μελέτες

έδειξαν ότι η «αναζήτηση» της «νεοελληνι-

κής» ταυτότητας υπήρξε μια μακρά διαδικασία

συγκρότησης επιχειρημάτων, που οδήγησε σε

έναν ορισμό του «ελληνισμού» με κριτήρια

ταυτόχρονα ανθρωπολογικά-φυλετικά και

ιστορικά-πολιτισμικά. (Βελουδής 1982, 1984)].

Με την στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσ-

σας, που πιστεύω ότι διαθέτω, αναγνωρίζω ευ-

κρινώς σε αυτή την πρόταση ότι:

– Η χρήση εισαγωγικών σε λέξεις όπως νεοελ-

ληνικής και ελληνισμού, μόνον ως διάθεση ει-

ρωνικής και υποτιμητικής αποδόσεώς τους μπο-

ρεί να εκληφθεί.

– Η μακρά διαδικασία «αναζήτησης» της «νεο-

ελληνικής» ταυτότητας λέγει ένα και μόνο

πράγμα: ότι οι εξεγερθέντες πρόγονοί μας δεν

είχαν εθνική ταυτότητα και κάποιοι την «ανεζή-

τησαν» (βλέπε κατασκεύασαν) και τους την

προσέφεραν.

-Η φράση πρόσφατες μελέτες έδειξαν προκα-

λεί θυμηδία, σε όσους κατορθώσουν να απο-

στασιοποιηθούν από το συναίσθημα της οργής,

1ον επειδή αυτό το έδειξαν ενέχει την θέση του

«απέδειξαν» και 2ον επειδή ο παρατιθέμενος ως

πηγή της κ. Δραγώνα σύγχρονος και ομόδοξός

της ιστορικός, εμφανώς περιφρονεί τι έδειξαν

οι αγωνιστές του ’21 στα απομνημονεύματά

τους και οι σύγχρονοί τους και αμέσως μεταγε-

νέστεροι Έλληνες και ξένοι ιστορικοί. Και αν

ακόμα δεχθούμε ως υπόθεση εργασίας ότι κά-

ποιοι πιπίλαγαν το μυαλό των προγόνων μας με

μια κατασκευασμένη «νεοελληνική» ταυτότητα

μέχρι να τους πείσουν να εξεγερθούν, συνέβαι-

νε άραγε το ίδιο και σε όλες τις αναρίθμητες το-

πικές και υπερτοπικές ατυχήσασες επαναστά-

σεις που επί 400 χρόνια προετοίμαζαν την τε-

λευταία και επιτυχημένη;

[Έτσι –συνεχίζει η κ. Δραγώνα στην σελ. 16-

στη συγκυρία του 19ου αιώνα, που διεξαγόταν η

πάλη για την οριστικοποίηση των εθνικών συ-

νόρων σε μια εποχή επεκτατισμών, αποικιο-

κρατίας και των αντίστοιχων ιδεολογιών που

νομιμοποιούσαν αυτές τις πολιτικές, η ελληνι-

κή εθνική ταυτότητα θεωρήθηκε ανεπαρκής

και κατώτερη σε σχέση με το ένδοξο παρελθόν

των αρχαίων προγόνων (Σκοπετέα 1988)].

Δηλαδή, πάλι αυτοί οι υπονοούμενοι «κάποιοι»,

οι επεκτατιστές και αποικιοκράτες, προκειμένου

να επεκταθούν αρπάζοντες τα εδάφη της καη-

μένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους γη-

γενείς και αρχέγονους δικαιούχους Οθωμα-

νούς, βρήκαν κάτι ρεμπεσκέδες Οθωμανούς πο-

λίτες χριστιανικού θρησκεύματος και τους έπει-

σαν ότι είναι απόγονοι των ευκλεών αρχαίων

Ελλήνων κι αυτοί οι φτωχοδιάβολοι το ‘χαψαν

το παραμύθι και εξεγέρθησαν κατά της νόμιμης

εξουσίας. Μούρλια!

Επιχειρήματα περί του αντιθέτου; Άπειρα και

χειροπιαστά, αλλά δεν θέλουν να τα ...πιάσουν.

Είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις βόλεϊ με

κάποιον που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο

φορώντας οικειοθελώς ζουρλομανδύα. Μόνο

κουτουλιές μπορεί να ρίξει, άντε και καμμιά

αδέξια κλωτσιά.

Εγώ θα κάνω ένα σερβίς και θα περιμένω αντί-

δραση από την άλλη πλευρά του φιλέ: Η ανώ-

νυμη δημοτική μούσα σε ελληνική γλώσσα και

γνήσιο αρχαιοελληνικό δεκαπεντασύλλαβο,

πως πέρασε από γενιά σε γενιά των επί 400

χρόνια σκλαβωμένων και ...αμφιβόλου εθνικής

ταυτότητος προγόνων μας; Μέσω των λονδρέ-

ζικων Times ίσως;

Είμαι ειλικρινά και ολόψυχα ευγνώμων στον

αναγνώστη της «7ης» κ. Η. Σταμπολιάδη για την

καλή του ...πάσα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η τυπολατρεία 
δεν αλλάζει την ουσία
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Με τη σκέψη 
στο συνάνθρωπο!

Βοήθεια στην Αϊτή

Κοιτώντας τις εικόνες της “βιβλικής” καταστροφής

στην Αϊτή μέσα από την τηλεόραση, δεν μπορεί να

κοιμάται κανείς ξέγνοιαστος. Ο εγκέλαδος δεν

γνωρίζει σύνορα και χρόνους. Όπως και ο πόνος,

η κακουχία και τα συναισθήματα.

Δεν είναι απαραίτητο να μας θυμίσουν ότι ήταν η

πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελληνική επανά-

σταση επίσημα (1822) για να ενεργοποιηθούμε

και να συμπαρασταθούμε σε έναν λαό που θα λοι-

μοκτονήσει αν δεν τον συντρέξουμε.

Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κα-

νείς, την συμπαράσταση της Αϊτής όταν έστελνε

στον Αδαμάντιο Κοραή στο Παρίσι, 25 τόνους κα-

φέ, ώστε να εκποιηθούν για να αγορασθούν όπλα

για τον αγώνα των Ελλήνων!

----------------------------------------------- 

Προξενείο Αϊτής: 

οδός Βασ. Σοφίας 28 Μαρούσι ΤΚ 15124 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε από την πρώ-

τη στιγμή επείγουσα ιατρική βοήθεια στα θύματα

του ισχυρού σεισμού που έπληξε στις 12 Ιανουα-

ρίου την Αϊτή. 

Για να υποστηρίξετε τη δράση μας στην Αϊτή κά-

ντε μια δωρεά σήμερα. 

ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/μού: 080/480865-76

ALPHA BANK: Αρ. Λογ/μού: 104-00-2320001125

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/μού: 041-01-022035-49

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK:

Αρ. Λογ/μού: 0026.0215.45.0100065123

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/μού: 83773707

Μετά την κατάθεση μην ξεχάσετε να ενημερώσετε το

συντομότερο δυνατό στο τηλ.: 210 5 200 500 για να σας

στείλουν την απόδειξή σας. 

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

(Visa, Mastercard, Diners) 
Κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 5 200 50

Ο επιστημονικός κόσμος έχει βουήξει

ότι το κάπνισμα προκαλεί καρδιακές

παθήσεις, ότι οδηγεί σε αργό θάνατο

κι ότι γενικά έχει πολλές επιπτώσεις

στην υγεία, οι εταιρείες υποχρεώθη-

καν να αναγράφουν πάνω στο πακέτο

στιχάκια υπενθύμισης της καταστρο-

φής της υγείας που προκαλεί το προϊ-

όν που πουλάνε, νόμος ψηφίστηκε

που απαγορεύει το κάπνισμα στους

εργασιακούς χώρους, σε χώρους δια-

σκέδασης κτλ, καθότι έχει αποδειχθεί

ότι επηρρεάζει άμεσα και την υγεία

του διπλανού και τέλος ανέβασαν και

την τιμή των πακέτων· αν παρ’ όλα

αυτά εσύ είσαι κι εσύ από την πλειο-

ψηφία (δυστυχώς) που συνεχίζει να

αγνοεί όλα τα παραπάνω και να μολύ-

νει την υγεία την δικιά του αλλά και

των γύρων του, η επιστήμη ήρθε για

άλλη μια φορά να δώσει τη ...“λύση”. 

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Τι είναι αυτό; Είναι μια μικροσυσκευή

που αντικαθιστά τον παραδοσιακό

τρόπο καπνίσματος. Το τεχνολογικό

αυτό επίτευγμα λειτουργεί με επανα-

φορτιζόμενη μπαταρία, μοιάζει εμφα-

νισιακά με τα κοινά τσιγάρα που οι κα-

πνιστές καταναλώνουν καθημερινά,

δηλαδή ανάβει κανονικά μπροστά σαν

να έχει φωτιά και βγάζει και καπνό.

Αντίθετα με τα παραδοσιακά τσιγάρα

όμως, το ηλεκτρονικό τσιγάρο ΔΕΝ

προκαλεί καρκίνο, ΔΕΝ απαγορεύεται

πουθενά και ΔΕΝ εμπεριέχει τις χι-

λιάδες βλαβερές ουσίες που εμπεριέ-

χουν τα κανονικά τσιγάρα. Και το

“σπουδαιότερο”, το ηλεκτρονικό τσι-

γάρο δίνει την ίδια εμπειρία και ευχα-

ρίστηση που σας προσφέρει το κάπνι-

σμα, λένε οι ειδικοί.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο λοιπόν, απο-

τελείται κυρίως από νερό, φυτική γλυ-

κερίνη, αρώματικές ουσίες και μια

μεμβράνη για την αναστολή των συ-

στατικών. Ο καπνός που παράγει το

ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι άοσμος και

αβλαβής - δεν προέρχεται από διαδι-

κασία καύσης δηλαδή ουσιαστικά μι-

λάμε για ατμό!

Το μόνο αναλώσιμο κομμάτι της συ-

σκευής αυτής είναι το φίλρο.  Πρόκει-

ται για το μέρος του ηλεκτρονικού

τσιγάρου που σας παρέχει την γεύση

και την αίσθηση του πραγματικού κα-

πνού. Το φίλτρο εάν επιθυμείτε μπο-

ρεί να περιέχει και μικροποσότητες

νικοτίνης. Υπάρχουν φίλτρα που ΔΕΝ

περιέχουν νικοτίνη καθώς επίσης και

φίλτρα που εμπεριέχουν μικροποσό-

τητες σε διάφορες αναλογίες. Αυτό

σας βοηθάει να κόψετε σταδιακά τον

εθισμό σας στο τσιγάρο χρησιμοποιώ-

ντας κάθε φορά και νέα φίλτρα με μι-

κρότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη. 

Στον μικροεπεξεργαστή που διαθέτει,

δημιουργείται ο άοσμος και αβλαβής

καπνός που εκπνέετε.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

του ηλεκτρονικού τσιγάρου, είναι ότι

ΔΕΝ περιέχει καρκινογόνες ουσίες,

τοξίνες, μονοξείδιο του άνθρακα, και

πίσσα, σε αντίθεση με το κλασικό τσι-

γάρο και απαλλάσεστε και απ’ τα κί-

τρινα δόντια και νύχια. 

Επίσης μπορείτε να το “ανάβετε” σε

δημόσιους χώρους, αφού είναι 100%

αβλαβές για τους γύρω σας και τα

παιδιά σας! (Να εισπνεύσουμε κι

εμείς οι αντικαπνιστές λίγο καθαρό

αέρα). 

Τέλος υπάρχουν και οικονομικά οφέ-

λη, αφού τα μόνα έξοδα που έχετε εί-

ναι τα φίλτρα, τα οποία είναι πιο φθη-

νά από τα τσιγάρα και διαρκούν πολύ

περισσότερο.

Προμηθευτείτε το μέσω internet.

www.ft.com

Ηλεκτρονικό τσιγάρο!

Άξιο δημοσίευσης βρήκαμε το παρακάτω σχόλιο πολίτη που έδωσε στο site της Δημόσιας Διαβούλευσης μια άλ-

λη οπτική για τις κάρτες του Δημότη. 

“Με την εισαγωγή της έξυπνης «κάρτας του Δημότη», ξεκινά η υλοποίηση της «κάρτας του πολίτη». Με αυτή
περνούν οι Δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμε-
τοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα)” υποστηρίζουν οι αρμόδιοι απ’ την κυβέρνηση. 

Και απαντάει ο πολίτης: 

«Κύριε υπουργέ, μας λέτε ότι πρέπει να βγάλουμε άλλη μια κάρτα, να την κάνουμε τι; Προσπαθούμε να σπάσουμε

την γραφειοκρατεία με ακόμα μία κάρτα; Συγνώμη αλλά αν αυτό είναι λύση τότε κάνουμε πέντε βήματα μπροστά

και διακόσια πίσω! Έτσι θα μειώσετε το κράτος; Δηλαδή τόσα »μυαλά» αυτό σκεφτήκατε;

Μεγάλο βήμα θα ήταν να έχουμε μόνο μία κάρτα για όλα. Εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι και κάνουμε μόνοι

μας τις δουλειές μας κατέχουμε τους εξής αριθμούς:

Αριθμός διαβατηρίου, Αριθμός ταυτότητας, αριθμός μητρώου σε ασφαλιστικό ταμείο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός δημο-

τολογίου, αριθμός διπλώματος οδήγησης, αριθμός για τις εκλογές, αριθμός για το επιμελητήριο, κ.λ.π.

Όλα αυτά δεν μπορείτε να τα συνδυάσετε σε έναν αριθμό; (Ξέρουμε ότι αυτό γίνεται πολύ εύκολα)

Αλλά βέβαια τους κακομαθημένους που πληρώνουμε στο δημόσιο τομέα τι θα τους κάνουμε;

Αυτή είναι η πρόοδος, να την χαιρόμαστε όλοι μαζί!!!!!!!!»

Κάρτα Δημότη & δημόσια διαβούλευση
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Αγαπητή κυρία Δραγώνα,

Έλαβα την επιστολή και τα βιβλία σας και σας

ευχαριστώ. Διάβασα επίσης στο «Βήμα» και τα

«Νέα» τις συνεντεύξεις σας, οι οποίες όμως κι-

νούνται μονάχα γύρω από δυο-τρεις φράσεις που

σας αποδόθηκαν εδώ και πολύ καιρό, για να δια-

ψευσθούν ύστερα από μεγάλη και αδικαιολόγητη

καθυστέρηση. 

Οι συνεντεύξεις αυτές και η μεγάλη προβολή

τους (σε συνδυασμό με την φίμωση των αντιθέ-

των απόψεων) δεν πετυχαίνουν τίποτε άλλο πα-

ρά να αποκαλύπτουν στον ελληνικό λαό τους πα-

νίσχυρους φίλους σας στα ΜΜΕ αποδεικνύο-

ντας το εύρος και τα ερείσματα αλλά και τον συ-

ντονισμό της προσπάθειας που εξυφαίνεται με

στόχο την αλλοίωση της εθνικής-ελληνικής μας

ταυτότητας. Καθώς και τον τρόμο που δημιουργεί

η αυξανόμενη παλλαϊκή αντίδραση στις απόψεις

σας, που ακυρώνει την αρχική σας προσπάθεια να

εκμεταλλευθείτε την αντίδραση του κ. Καρατζα-

φέρη βαφτίζοντας όσους διαφωνούν «ακροδεξι-

ούς». 

Τρόμος που φτάνει σε σημείο να προκαλεί συ-

μπτώματα της «Λύσσας-Σόρος» σε υποταχτικούς

κονδυλοφόρους όπως σ’ αυτόν τον δυστυχή κ.

Χάρη σε σημερινό (9.1.10) ένθετο αθηναϊκής

εφημερίδας.

Επειδή τυχαίνει να είμαι ένας από τους πρωτερ-

γάτες αυτής της εκστρατείας για την ενημέρωση

του ελληνικού λαού με ρίζες βαθειές στην αληθι-

νή ελληνική Αριστερά από την εποχή του ΕΑΜ,

θα ήμουν ο τελευταίος που θα επέτρεπα στον

οποιονδήποτε να καπηλευτεί την λέξη και την έν-

νοια «πατρίδα». 

Το ΕΑΜ και το τότε ΚΚΕ κατέκτησε την εμπιστο-

σύνη του 70% του λαού μας για την πίστη του και

τους αγώνες του για τη Λευτεριά της ελληνικής

πατρίδας και την αναγέννηση του ελληνικού

έθνους. Με την πεποίθηση ότι υπηρετούμε τα ιδε-

ώδη των Ελλήνων για την ελευθερία και την δη-

μοκρατία από τα βάθη των αιώνων και φτάνοντας

ως το «Ελευθερία ή θάνατος» του Κολοκοτρώνη,

ορθώσαμε το ανάστημά μας και αναμετρηθήκαμε

με το όπλο στο χέρι, με την πιο φονική δύναμη

που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα: την χιτλερική

Βέρμαχτ, τα ναζιστικά Ες-Ες και την Γκεστάπο,

με αμέτρητες θυσίες σε αίμα, βασανισμούς και

διώξεις. Ενώ παράλληλα και μέσα σ΄ εκείνες τις

σκληρές συνθήκες τιμούσαμε και τρεφόμαστε με

τον ελληνικό πολιτισμό για τον οποίο είμαστε πε-

ρήφανοι και συγχρόνως οραματιζόμαστε τη μελ-

λοντική κοινωνία της δικαιοσύνης, της αλληλεγ-

γύης και της «πανανθρώπινης λευτεριάς».

Αυτή υπήρξε ως σήμερα η γνήσια και μοναδική

Αριστερά, όπου οι λέξεις «έθνος» και «πατρίδα»

ήταν για μας δόξα και τιμή και όχι ντροπή, όπως

τις κατάντησαν χτες και σήμερα ορισμένα γκρου-

πούσκουλα και ομάδες «διανοουμένων» που στο

όνομα της Αριστεράς ντροπιάζουν με τις «ιδέες»

και τα καμώματά τους, τους αγώνες και τις θυσίες

μας, ενώ δηλητηριάζουν την ανύποπτη νεολαία

μας, που η νικήτρια και θριαμβεύουσα ακόμα και

σήμερα εθνικοφροσύνη κρατάει στα σκοτάδια,

έχοντας καταδικάσει σε λήθη τη σύγχρονη ιστο-

ρία μας.

Όμως η ακτινοβολία εκείνων των ηρωικών χρό-

νων αψηφώντας όλα τα εμπόδια εξακολουθεί να

εμπνέει το λαό μας, γι’ αυτό και η αντίθεση στην

συστηματική απόπειρα που επιχειρείται εδώ και

καιρό με στόχο την ουσιαστική ανατροπή της ελ-

ληνικής ιστορίας, είναι καθολική και δεν συνδέε-

ται με την α΄ ή την β΄ πολιτική παράταξη αλλά με

το σύνολο των Ελλήνων, που γαλουχήθηκε με μια

συγκεκριμένη και βαθειά ριζωμένη άποψη για το

τι είναι πατρίδα, τι είναι Ελλάδα, τι είναι ιστορία,

τι είναι ελληνικός λαός και ελληνικό έθνος. 

Κι ακόμα γνωρίζει καλά -γιατί τα βιώνει, ποια εί-

ναι τα βασικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία

που μας διέπλασαν από το ΄21 έως σήμερα.

Αρνούμενοι και κατεδαφίζοντας όλα αυτά που

μας έκαναν αυτούς που είμαστε χτες, προχτές

και σήμερα, με το πρόσχημα μιας δήθεν επιστη-

μονικής αναθεώρησης της ιστορικής πραγματικό-

τητας, όπως αποδεικνύεται σε κάθε σελίδα του

βιβλίου σας «Τι είν’ η Πατρίδα μας;» στην ουσία

αμφισβητείτε ο,τιδήποτε θετικό έπραξε ο λαός

αυτός, σε όλους τους τομείς του εθνικού μας βί-

ου κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. 

Με το βιβλίο σας αποδομείτε τις ιδέες, πεποιθή-

σεις, τα «πιστεύω», σε σχέση με το ελληνικό

έθνος και τις ρίζες του, δηλαδή όλα αυτά που

ενέπνευσαν και παρακίνησαν τον λαό μας. Όμως

αν στις αρχές του 19ου αιώνα δεν υπήρχαν οι ιδέ-

ες για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους και όλα

τα «πιστεύω» που εσείς σήμερα απορρίπτετε ως

άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και εκτός ιστορι-

κής πραγματικότητας, τότε δεν θα μπορούσαν να

υπάρξουν η Επανάσταση του ΄21, το κίνημα του

Φιλελληνισμού, το δημοκρατικό κίνημα του Μα-

κρυγιάννη, η αποπομπή του Όθωνα, οι Βαλκανικοί

πόλεμοι, η Εθνική Αντίσταση. Δεν θα υπήρχε ο

Άρης Βελουχιώτης. Και όχι μονάχα αυτός, γιατί

σύμφωνα με κείνα που επιχειρείτε να διδαχθούν

τα παιδιά μας, δεν θα υπήρχε ούτε ένας αντάρ-

της, μιας και ΟΛΟΙ πήραν τα όπλα για την Ελλά-

δα και την Πατρίδα. Ενώ αν είχαν τα μυαλά τα δι-

κά σας, δηλαδή εξέταζαν το «επιστημονικώς ορ-

θόν», θα τα βρίσκανε μια χαρά με τους Γερμα-

νούς που εξ άλλου το μόνο που ζητούσαν από

μας ήταν να τους παραχωρήσουμε την άδεια χρή-

σης των λιμανιών και των αεροδρομίων μας. 

Κατά τον ίδιο τρόπο δεν θα υπήρχαν οι δημο-

κρατικοί αγώνες και η Αντίσταση κατά της χού-

ντας. Δεν θα υπήρχαν ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο

Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Καλομοίρης,ο Καζαντζά-

κης, o Σικελιανός, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Τσα-

ρούχης, ο Ελύτης, ο Χατζιδάκις, ο Εγγονόπου-

λος,ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο Παρθέ-

νης, ο Καμπανέλλης, ο Γεωργουσόπουλος, ο

Κουν, ο Μινωτής, ο Κακογιάννης, ο Αγγελόπου-

λος...

[....] 

Για όλα αυτά έχετε να πείτε μια μόνο λέξη: εθνο-

κεντρισμός, δηλαδή ότι είναι ασυγχώρητη υπερη-

φάνεια για ένα λαό να θαυμάζει τα επιτεύγματά

του, φτάνοντας στο σημείο να προτείνετε να

εκλείψει από τα σχολικά βιβλία, γιατί αυτό επι-

τάσσει η σύγχρονη επιστήμη για την αναθεώρηση

της ιστορίας. Με άλλα λόγια επιχειρείτε έναν γε-

νικευμένο ευνουχισμό σε ό,τι πολυτιμότερο και

πιο ελληνικό πέτυχε ο λαός μας έως τώρα, με τε-

λικό αποτέλεσμα την μετατροπή μας σε έναν άλ-

λο λαό, προσαρμοσμένο στις συνταγές του κα-

μουφλαρισμένου αφελληνισμού, που κοσμούν

κάθε σελίδα του εν λόγω βιβλίου σας.

[....] 

Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία

Μια κορυφαία στιγμή στην νεότερή μας ιστορία

υπήρξε και η Εθνική μας Αντίσταση, τότε που

έλαμψαν αυτές οι τρεις λέξεις (Ελλάδα, Πατρίδα,

Ελευθερία) οδηγώντας τα νιάτα εκείνης της επο-

χής σε ανυπέρβλητες θυσίες. Χιλιάδες, εκατο-

ντάδες χιλιάδες τα θύματα. Τι μας οδηγούσε τό-

τε; Όλα αυτά που καταδικάζονται σε κάθε σελί-

δα του βιβλίου σας, για να ανοίξει ο δρόμος σε

μια γενικευμένη αλλοίωση του εθνικού μας χα-

ρακτήρα ξεκινώντας με δήθεν επιστημονικό τρό-

πο από τα τρυφερά μας νιάτα. 

[....] 

Τέλος οφείλω να σας πω ότι:

Από την ανάγνωση του βιβλίου σας «Τι είν’ η Πα-
τρίδα μας;» έχω συναγάγει ορισμένα συμπερά-

σματα, που πιστοποιούν θεμελιακές διαφορές

από τις απόψεις σας. Θα αρκεστώ προς το παρόν

σε μερικά παραδείγματα: 

(Σημείωση “7ης”, δημοσιεύουμε το πρώτο)

«Η κυρίαρχη αντίληψη για το έθνος και την εθνι-
κή ταυτότητα, με βάση την οποία οι πολιτικές εξου-

σίες στην Ευρώπη αλλά και έξω από αυτήν οργανώ-

νουν το διαπαιδαγωγητικό ρόλο του σχολείου, είναι

ακόμη σήμερα σε μεγάλο βαθμό η αντίληψη που

κληρονόμησε ο ρομαντισμός του 19ου αιώνα, σύμ-

φωνα με την οποία το έθνος αποτελεί οικουμενική,

«φυσική» οντότητα, ανεξάρτητη από το χρόνο και

το χώρο, και η εθνική ταυτότητα, αυτονόητη και

αναλλοίωτη αποτύπωση κοινωνικής ομοψυχίας και

συνοχής. Οι εθνικές ιστοριογραφίες προέρχονται

από αυτή την παράδοση και δίνουν έμφαση στη συ-

νέχεια της ιστορίας και του πολιτισμού της εθνικής

ομάδας, στις αντιστάσεις της απέναντι στις εξωτε-

ρικές επιβουλές, στην ομοιογένειά της. Στο σχολείο

η ιστορία καλείται να διδάξει τα κατορθώματα των

προγόνων και να σφυρηλατήσει την εθνική υπερη-

φάνεια και ενότητα, ενώ η γλώσσα και η γεωγραφία

επιβεβαιώνουν την εθνική συνέχεια στο χρόνο και

στο χώρο» (σελ. 31)
[....] 
––––––––––––––––––––––
Σημείωση 7ης: Είναι τόσο ουσιαστική η επιστολή αυτή του
Θεοδωράκη, ώστε πράγματι αδυνατούμε να μεταφέρουμε
αποσπασματικά ή περιληπτικά το ξέσπασμα ψυχής του Μί-
κη. Είναι ένα ξέσπασμα που μόνο του αυτό αποδεικνύει
πως η Ελληνική εθνική συνείδηση δεν είναι ένα “μύθευμα”,
δεν είναι ιδεοληψία. Είναι παρακαταθήκη και ιστορική-βιο-
λογική υποχρέωση. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό συ-
στατικό του DNA των Ελλήνων. Των Ελλήνων που παραμέ-
νουν Ελληνες - και είναι υπερήφανοι γι’ αυτό - με πλήρη
συνείδηση και συναίσθημα συνάμα της πανανθρώπινης
υπόστασής τους.

Αγαπητέ Μίκη,

ένας άνθρωπος που χαιρετάει τον ήλιο κάθε ημέρα προ-
σφωνώντας τον αδελφό - “καλημέρα ήλιε αδελφέ μου” -
που περιέθαλψε και σύστησε το Νιγηριανό για “αδελφό
του” σαστίζοντας τον συνδαιτυμόνα του, δεν μπορεί να φο-
βηθεί μη τον σπιλώσουν για “ρατσισμό” και “ξενοφοβία”. 
Ομως ο “αδερφός” από το Πακιστάν ή την Τουρκία, ή την
Αλβανία και τα Σκόπια πρέπει όμοια να με σέβεται.
Οταν κρατικές οντότητες, χωρίς εθνική υπόσταση, προ-
σπαθούν και πετυχαίνουν να δημιουργήσουν, όπως οι
Η.Π.Α., συνταγματική “εθνική” συνείδηση, είναι μάταιο,
γελοίο, αλλά και αποτρόπαια προσβλητικό, ν’ αποτολμούν
διάφοροι “μεταμοντέρνοι”, “νεοτερικοί”, “κουλτουριάρη-
δες”, αυτόμολοι να διαβρώσουν και ν’ αποσβέσουν την
γνήσια εθνική συνείδηση. Πάντα υπάρχουν Εφιάλτες...
Αγαπητοί αναγνώστες, επειδή η έντυπη έκδοση της εφημε-
ρίδας μας αδυνατεί ν’ ανταποκριθεί στην έκταση και το χει-
μαρώδη λόγο του Μίκη Θεοδωράκη, σας παραπέμπουμε
στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com, όπου θα απο-
λαύσετε, θα οπλιστείτε και θα δυναμώσετε από το χειμαρώ-
δη “κρεσέντο” λόγο του Μίκη.
Αν δεν διαθέτετε ίντερνετ ζητήστε το από την εφημερίδα.
Κλείνουμε με ένα απόσπασμά του μοναδικό, και με το υστε-
ρόγραφο το κοφτερό:

Κ.Β.
–––––––––––––––––––

Αν όλα αυτά είναι «παραμύθια», τότε ό,τι υπήρ-

ξε θετικό και ξεχωριστό ως τώρα, ας πούμε ότι

ήταν και είναι «παραμύθι». Τότε για ποιον λόγο

θέλετε να το κατεδαφίσετε; Δεν ξέρετε ότι έτσι

σκοτώνετε την ψυχή μας; Χάρη στην οποία είσθε

κι εσείς σήμερα ελεύθερη; 

ΥΓ. Επειδή θεωρώ ότι με την απάντησή μου αυτή

μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω ορισμένα ου-

σιαστικά επιχειρήματα στην προσπάθειά μου να

διαφωτίσω όσο γίνεται πληρέστερα τον ελληνικό

λαό για τα κίνητρά μου στον αγώνα που ξεκίνησα

και συνεχίζω, είμαι υποχρεωμένος να την δημο-

σιεύσω στο διαδίκτυο, όπως έκανα έως τώρα, δε-

δομένου ότι τα ισχυρά ΜΜΕ προς το παρόν απο-

φεύγουν ακόμα και να αναφερθούν στις απόψεις

μου καταφεύγοντας ως συνήθως σε ύβρεις…Αυ-

τό θα πει ελευθερία τύπου! 

Ο Μίκης Θεοδωράκης απαντά στη Θάλεια Δραγώνα

Επιστολή 

Θάλειας Δραγώνα

στο Μίκη Θεοδωράκη
2 Ιανουαρίου 2010

Αγαπητέ Μίκη Θεοδωράκη, 

Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες

στο διαδίκτυο επιστολή σας

προς τον Στέφανο Ληναίο με πο-

λύ απαξιωτικά σχόλια για το

πρόσωπό μου και παραθέματα

από το δημοσιευμένο έργο μου

που είναι όλα παντελώς ψευδή

και κατασκευασμένα. 

Σας ενημερώνω ότι δεν είμαι

ιστορικός και δεν γράφω ιστορι-

κά βιβλία. Λόγος σαν «Η ελληνι-

κή ταυτότητα δεν υπήρχε πριν

από το 19ο αιώνα. Δημιουργήθη-

κε έξωθεν σε μια εποχή εθνικι-

σμού, αποικιοκρατίας και επε-

κτατικού ιμπεριαλισμού. Κοντο-

λογίς κάποιοι από το εξωτερικό

μας είπαν τον 19ο αιώνα ότι εί-

μαστε Έλληνες κι εμείς το δε-

χθήκαμε για να κονομήσουμε

(!!!) πουλώντας το παραμύθι ότι

είμαστε απόγονοι των αρχαίων

Ελλήνων», δεν βρίσκεται πουθε-

νά στο δημοσιευμένο έργο μου

και δεν χαρακτηρίζει την πανε-

πιστημιακή και κοινοβουλευτική

μου πορεία. Τέτοιου είδους κα-

τασκευάσματα είναι μιας συκο-

φαντικής εκστρατείας εναντίον

μου.

Είμαι κοινωνική ψυχολόγος,

ερευνώ και γράφω πάνω στις

κοινωνικές ταυτότητες έχω δώ-

σει μεγάλο μέρος της ζωής μου

για την υπεράσπιση των αρχών

της δημοκρατίας και της δικαιο-

σύνης σε αυτόν τον τόπο. 

Σας στέλνω μέρος των δημοσι-

εύσεών μου για να κρίνετε εάν

όσα παρατίθενται στις εφημερί-

δες και στο διαδίκτυο ανταπο-

κρίνονται στην αλήθεια. Εάν δια-

πιστώσετε ότι είναι κατασκευα-

σμένες φράσεις, σας παρακαλώ

πολύ να βρείτε μια ευκαιρία να

το δηλώσετε. 

Σας γράφω επειδή θαυμάζω την

αστείρευτη δημιουργικότητά

σας και τους αγώνες σας για τη

δημοκρατία και είμαι σίγουρη ότι

η αναζήτηση της αλήθειας και η

προάσπιση των δημοκρατικών

αρχών έχει πρώτιστη σημασία

για σας.

Με εκτίμηση

Θάλεια Δραγώνα
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Κύριε Υπουργέ,  η όποια οικονομική κατάσταση και
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα δεν προκύπτει
ξαφνικά, ακολουθεί μία πορεία σε ένα βάθος χρόνου.
Ποιοι ευθύνονται, κατά τη γνώμη σας, για τα σημερι-
νά οικονομικά χάλια της χώρας μας;

Όλος ο πολιτικός κόσμος έχει μεγάλες ευθύνες. Η

Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που έχουμε διακυβερ-

νήσει τη χώρα τα τελευταία 35 και χρόνια, αλλά και

όλα τα κόμματα της εκάστοτε αντιπολίτευσης που

πλειοδοτούσαν στην παροχολογία και αντιδρούσαν

σε κάθε προσπάθεια συμμαζέματος (χαρακτηρίζοντάς

την ως «ανάλγητη και αντιλαϊκή), όλοι είμαστε υπεύ-

θυνοι για τα σημερινά χάλια.

Στην Ευρώπη μας θεωρούν τον «αδύναμο κρίκο», μας

θεωρούν «βαρίδι». Οι αγορές προβληματίζονται για το

αν και πόσο και με πιο «καπέλο» είναι «συνετό» να

μας δανείζουν. Είναι ντροπή για όλους τους Έλληνες.

Δεν είναι άδικο να διασπείρουμε την ευθύνη σε
όλους σχεδόν τους Ελληνες, αλλά οι πολιτικοί που
χειρίζονται και στηρίζουν την οικονομική πολιτική
έχουν την πρώτη ευθύνη. Δεν έχει μεγάλες ευθύνες
πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία;
– Η Νέα Δημοκρατία κληρονόμησε μια οικονομία με

περίπου 40 δισεκ. ευρώ «κρυφά» ελλείμματα και την

δημόσια διοίκηση σε κακά χάλια. Έπρεπε να λειτουρ-

γήσει ανατρεπτικά, αλλά προτίμησε τον εύκολο δρό-

μο. Ναι, έχει ευθύνες.

Eίναι πράγματι τόσο χάλια η οικονομία, ή μήπως η
κρίση είναι δημιούργημα των κερδοσκόπων;
– Δυστυχώς είναι πραγματική κρίση. Οι κερδοσκόποι

την χειροτερεύουν κατά ένα 5%. Το 95% είναι αποτέ-

λεσμα δικής μας αμέλειας και άνοιας. Για παράδειγμα,

οι μισθοί και οι συντάξεις πληρώνονται με δανεικά. Τα

χρέη που έρχονται για εξόφληση τα πληρώνουμε

παίρνοντας νέα δάνεια, κ.ο.κ.!

Δηλαδή ζούμε με δανεικά.
– Ναι, κατά ένα μεγάλο μέρος.

Πιστεύετε πως η Κυβέρνηση ξέρει πού πατάει;
– Μα οι διαφωνίες των μελών της Κυβέρνησης έχουν

βγει στον αέρα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κά-

νει ο Πρωθυπουργός είναι να επιβάλλει να μην βγαίνει

ο καθένας έξω από το Υπουργικό Συμβούλιο και να

υπονομεύει ότι αποφασίσθηκε μέσα στο Συμβούλιο.

Θα χρειασθεί μεγάλη προσπάθεια για να τα φέρουμε

βόλτα. Όχι φλυαρίες και ατέρμονες διαβουλεύσεις,

αλλά δράση σήμερα. Οι ατέρμονες διαβουλεύσεις εί-

ναι για αυτούς που τα έχουν χαμένα. Που δεν ξέρουν

τι να κάνουν. Αυτοί που γνωρίζουν, μπορούνε.

Τι σημαίνουν όλες αυτές οι πιστοληπτικές υποβαθμί-
σεις και η αναξιοπιστία της χώρας μας;
– Η Fitsch και η Standard and Poor‘s (διεθνούς κύρους

εταιρείες αξιολόγησης δανειακής αξιοπιστίας) μείω-

σαν την πιστοληπτική μας αξιοπιστία από Α- σε ΒΒΒ+.

Ακολούθησε και η Moody‘s, αλλά με πιο ήπια υποβάθ-

μιση. Μέχρι στιγμής, η Κυβέρνηση δεν έχει πείσει για

την δραστικότητα και την αποτελεσματικότητα των

μέτρων που θα πάρει άμεσα και το κόστος δανεισμού

του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με το Γερμανικό

έχει χειροτερέψει κατά 1,2% το τελευταίο δίμηνο και

ξεπέρασε το 2,5%! Οι δηλώσεις των αρχών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο χρεοκο-

πίας (και δηλαδή θα στηρίξουν την χώρα μας όπου

χρειαστεί), ηρέμησαν τις αγορές και τα spreads μειώ-

θηκαν. Αλλά μόνο επί του παρόντος.

Σας υπενθυμίζω πως οι μισθοί και οι συντάξεις πλη-

ρώνονται με δάνεια από το εξωτερικό!

Πώς ήταν τα πράγματα όταν ήσασταν εσείς στο
Υπουργείο Οικονομικών το 2004-2007;
– Θυμάστε πως τότε δανειζόμασταν περίπου 33 δις €

το χρόνο και όχι 65 δις€ που δανειστήκαμε το 2009... 

Η διαφορά στο spread ήταν 0,3% και μπορέσαμε να

δανεισθούμε για 30 και για 50 χρόνια, ενώ τώρα το

πολύ για 5-10 χρόνια (για πολύ μικρότερα ποσά) και

με πολύ υψηλότερο κόστος.

Πάντως πάλι για μισθούς και συντάξεις. Όχι για πα-
ραγωγικές επενδύσεις.
Προβλέπετε να καταφύγουμε στο Διεθνές Νομισματι-
κό ταμείο για αρωγή;
– Ήδη «ακούγεται» πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

πεζα έχει προβεί σε χρηματοδοτήσεις σχεδόν 40 δι-

σεκ. ευρώ με «ενέχυρο» ομόλογα του Ελληνικού Δη-

μοσίου! Δηλαδή, ήδη δανειζόμαστε από την Ευρωπαϊ-

κή Κεντρική Τράπεζα. Χωρίς αυτό το «παράθυρο, τα

πράγματα θα ήταν ακόμα πιο απελπιστικά. Στα Credit

Default Swaps που δείχνουν το κόστος εξασφάλισης

της αποπληρωμής των 5ετών ομολόγων η χώρα μας

έρχεται πρώτη. Κόστος 2,4%. Χειρότεροι και από την

Ιρλανδία, Τουρκία και Βουλγαρία και η Κυβέρνηση πιέ-

ζει άγαρμπα τις Ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν

ομόλογα.

Ιδού η διαβάθμιση του κόστους:

Ελλάδα 2,4%

Αίγυπτος 2,3%

Τουρκία 1,9%

Ρωσία 1,9%

Φιλιππίνες 1,7%

Ιρλανδία 1,5%

Βραζιλία 1,2%

Ο Πέτρος Δούκας, Υφυπουργός Οικονομικών στην πρώτη διακυβέρνηση

της Ν.Δ. 2004-2007 και ακολούθως Εξωτερικών επί οικονομικών θεμά-

των, “ανοίγεται” στον Κώστα Βενετσάνο, πάνω στα καυτά θέματα της οι-

κονομίας, του σκανδάλου του Βατοπεδίου στο οποίο εμπλέκεται, και

στις εξεταστικές επιτροπές. 

Είναι αποκαλυπτικός, αν και προσεκτικός, επί των πραγματικών υπευθύ-

νων, γιατί δεν θέλει προφανώς να δώσει λαβές σε εσωκομματικούς αντι-

πάλους που καιροφυλακτούν και «ηθικολογούν». 

Είναι «θύμα κι όχι θύτης», όπως δηλώνει κατηγορηματικά και φωτογραφί-

ζει το Μαξίμου, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται ο εκάστοτε Πρωθυπουρ-

γός – εν προκειμένω ο Καραμανλής και (ή) το αυλικό περιβάλλον του.

Επιφυλάσσεται να τα πει στην εξεταστική όλα αυτά, αφού τα κομματικά

όργανα – εφ’ όσον λειτουργούν – αποφεύγουν ν’ ασχοληθούν, αν και το

‘χει ζητήσει επανειλημμένα. 

Όσον αφορά τις «εξεταστικές» θεωρεί ότι στόχος της συστάσεώς τους

δεν είναι η αλήθεια!

Ας διαβάσουμε όμως προσεκτικά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο

πρ. Υπουργός και Βουλευτής, γιατί τα υποφαινόμενα αποκαλύπτουν την

αλήθεια.

Ναι, έχει ευθύνες η Ν.Δ. 

παραδέχεται 

ο Πέτρος Δούκας
όπως και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Να έρθουμε για λίγο στην υπόθεση του Βατοπεδίου. Ο
Καραμανλής τελικά σας χρησιμοποίησε ως “Ιφιγένεια”;
Εχετε αποφασίσει να μεταβληθείτε σε Ντρέιφους ή θα μι-
λήσετε; Πήρατε τηλεφωνήματα από το Μαξίμου προς
όφελος της Μονής;
— Έχω απαντήσει πως έχω ζητήσει τρείς φορές, επίσημα,

να συζητηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης αυτής μέσα

στα κομματικά όργανα. Και επαναλαμβάνω ότι, σε ό,τι

αφορά εμένα, όλες οι ενέργειές μου ήταν και πεντακάθα-

ρες και νόμιμες και ηθικές. Αλλά πρωτίστως πεντακάθα-

ρες. Αν υπήρχε σχέδιο ή “σενάριο”, δεν είχα καμία ιδέα γι’

αυτό, ούτε συμμετείχα, ούτε ήμουνα μαέστρος, ούτε

ενορχηστρωτής. Δεν γνώριζα καν την ύπαρξη της Μονής!

Ήμουνα θύμα και όχι θύτης.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ δηλαδή γνώριζε τις διάφορες ενέρ-
γειες στην υπόθεση αυτή;
– Μα φυσικά. Τίποτα δεν ήταν μυστικό ή αποτέλεσμα “αυ-

θαιρέτων” ενεργειών. Δημόσια έγγραφα ήταν και τα γνώ-

ριζε. Αποδοχή ομόφωνων αποφάσεων του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους ήταν.

Ούτε μετά 3 χρόνια η Κυβέρνηση δεν θεώρησε πως έπρε-

πε να αλλάξει κάτι. Και όλα αυτά είχαν συζητηθεί και επί-

σημα στη Βουλή όταν απαντήθηκαν αντίστοιχες ερωτή-

σεις και επερωτήσεις για το θέμα αυτό! Απορώ λοιπόν με

τη στάση κάποιων που ηθικολόγησαν “εκ του ασφαλούς”. 

Εξ’ ίσου σημαντικό είναι πως και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

γνώριζε όλες τις αποφάσεις του 1999-2003 με τις οποίες

δόθηκε από το ΠΑΣΟΚ, όλη η περιοχή της Βιστονίδας στη

Μονή. Υποθέτω πως οι φίλοι μας το γνωρίζουν αυτό...

Είναι αλήθεια πως σας είχαν επισκεφθεί οι μοναχοί της
Μονής Βατοπεδίου και σας είχαν ζητήσει να αγοράσει το
Υπουργείο Οικονομικών τα ακίνητα που είχαν παραχωρη-
θεί στη Μονή από το ΠΑΣΟΚ (την περίοδο 1999-2003), ή
να τα ανταλλάξει με ακίνητα ίσης αξίας και αρνηθήκατε;
– Ναι. Τους απάντησα πως το Κράτος δεν έχει χρήματα

για να αγοράζει ακίνητα, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών

ασκεί “πολιτική γης”. Εκεί τέλειωσε η συζήτηση.

Έχει ακουσθεί, και το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει επίσημα, πως
θεωρεί ότι υπήρχαν “άνωθεν” εντολές από το Μαξίμου
προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους φορείς, για
επίσπευση των ενεργειών υπέρ της Μονής και μετά το
Μαξίμου “κρύφτηκε”. 
– Θα τα συζητήσουμε στην εξεταστική όλα αυτά.

Είναι αλήθεια, πως αργότερα σάς ζητήθηκε από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να υπογράψετε κοινή
απόφαση να ανταλλαγούν και ακίνητα του Υπουργείου
Οικονομικών, και πάλι αρνηθήκατε να υπογράψετε;

– Ναι, δεν υπέγραψα. Είπα πως δεν είναι δουλειά του

Υπουργείου μου να ανταλλάσσει οικόπεδα και ακίνητα.

Ας μην το συζητήσουμε άλλο αυτό.... Είναι μία πυορρο-
ούσα πληγή που δεν έχει κλείσει ακόμη. Ας έρθουμε
όμως πάλι στα οικονομικά. Είναι αλήθεια πως ήσασταν ο
μόνος που από τον Μάϊο του 2009 εκτίμησε δημόσια πως
το έλλειμμα του 2009 θα ξεπερνούσε το 8%, όταν η Κυ-

βέρνηση επέμενε σχεδόν μέχρι το τέλος, πως το έλλειμ-
μα δεν θα ξεπερνούσε το 3,7%! .
– Όταν βλέπεις τον δανεισμό να ξεφεύγει τόσο και ακούς

για την υστέρηση των εσόδων, δεν χρειάζεται να είσαι ο κ.

Κρούγκμαν για να καταλάβεις πως κάτι δεν πάει καθόλου

καλά.

Όσον αφορά την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
(ΚΕΔ)…;
– Να ξεκαθαρίσω κατηγορηματικά:

1. Οι εκτιμήσεις των αξιών των ακινήτων έγιναν από το

ΣΟΕ και όχι από την ΚΕΔ.

2. Η ΚΕΔ είναι αυτόνομος οργανισμός με Διοικητικό Συμβού-

λιο, καταστατικό και κανόνες λειτουργίας που ψηφίστηκαν με

ειδικό νόμο από το ΠΑΣΟΚ και με διοικητική αυτονομία.

3. Ο εκάστοτε υπουργός δεν δικαιούται από τον νόμο να

«υπαγορεύει» αποφάσεις. Εγώ τουλάχιστον δεν επηρέασα

καμία τέτοια απόφαση ή τον χειρισμό οποιασδήποτε απόφα-

σης, όπως άλλωστε προκύπτει από όλες τις καταθέσεις μαρ-

τύρων από όλα τα κόμματα και όλες τις υπηρεσίες, ...Αν

υπήρχε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία, φυσικά και θα διε-

ρευνάτο. Αλλά επί των ημερών μου δεν έκανα παρεμβάσεις

στην λειτουργία της εταιρείας. Μετά, εύλογα θα έλεγε κά-

ποιος, «ο κ. Υπουργός τα ώθησε προς τα εκεί». Γι’ αυτό και σε

πάνω από 30 χιλιάδες σελίδες μαρτυρικών καταθέσεων, ούτε

μία δεν αφήνει υπονοούμενο σε βάρος μου.

4. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν διορίστηκαν

από εμένα. Υπογραμμίζω πως τους θεωρώ απόλυτα έντιμους

λειτουργούς! Απόλυτα και λυπάμαι για τις δοκιμασίες τους

όλο αυτό τον καιρό.

5. Δεν είχα καμία μα καμία συμμετοχή στις ανταλλαγές.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και συμφώνησε με τους αρχη-
γούς των κομμάτων ότι θα συσταθούν εκ νέου εξεταστικές
επιτροπές και για τα άλλα σκάνδαλα. Είσαστε υπέρ των εξε-
ταστικών επιτροπών;

– Όσον αφορά το Βατοπέδι και ό,τι με αφορά όχι μόνο είμαι,

αλλά και υπερθεματίζω. Το έχω δηλώσει δημόσια εδώ και πο-

λύ καιρό σε όλους τους τόνους! Φως σε όλες τις υποθέσεις

και για όλους! Έχω όμως την εντύπωση πως οι εξεταστικές

γίνονται όχι για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά για ξεκαθά-

ρισμα εσωτερικών λογαριασμών και ισορροπιών. Και επίσης

για ένα ακόμα πιο ουσιαστικό λόγο. Όσο η Βουλή, ο τύπος και

η κοινή γνώμη αναλώνονται με κάποια πρόσωπα, τόσο οι άλ-

λοι που εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις βολεύονται. Είδατε

πόσοι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που «ηθι-

κολογούσαν» πριν τις εκλογές, βρέθηκαν οι ίδιοι μπλεγμένοι

σε διάφορες σκοτεινές υποθέσεις.

Πώς θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας, να γίνει πιο ουσιαστι-
κή δουλειά στο θέμα της διαφάνειας και της εξέτασης τέτοι-
ων θεμάτων;
– Για όλες αυτές τις υποθέσεις, για όσες υποθέσεις απασχό-

λησαν τα πρωτοσέλιδα, όπως οι προμήθειες φαρμάκων, η οι-

κονομική καταχρέωση του ΕΟΤ, το κόστος κάθε δημόσιου έρ-

γου και άλλες, να αναθέσει εδώ και τώρα η Κυβέρνηση

στους διαπρεπέστερους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους να

ελέγξουν και να συντάξουν συγκεκριμένο πόρισμα για κάθε

τέτοιο θέμα. Και για την υπόθεση SIEMENS, να αναθέσει

στην DEBEVOIS ή κάποια άλλη τέτοια να ερευνήσει τα πάντα

σχετικά. Αλλά είμαι βέβαιος πως δεν θα το κάνει, γιατί έτσι

δεν θα είχε τον απόλυτο έλεγχο των υποθέσεων. Γι’ αυτό και

οι εξεταστικές είναι «προμελετημένες» και όχι αντικειμενι-

κές. Οι στόχοι τους είναι άλλοι. Όχι η αλήθεια.

Είναι λυπηρό αν είναι έτσι, όπως νομίζετε. Η πρότασή
σας όμως καταγράφηκε. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινί-
σεις σας. Ησασταν αποκαλυπτικός. Ελπίζω να τα ξανα-
πούμε κύριε Υπουργέ, πιο αισιόδοξα και πιο παραγωγικά.
Ευχαριστώ.
– Και εγώ σας ευχαριστώ.

Στο 1 τρις το χρέος
Πόσο υπολογίζετε ότι είναι το Δημόσιο χρέος;
– Μαζί με τις εγγυήσεις που έχει εκδώσει το κράτος) μάλλον υπερβαίνει τα 320 δις€,

ενώ το χρέος του ιδιωτικού τομέα πλησιάζει τα 280 δισεκ.€. Το άνοιγμα των ασφαλιστι-

κών ταμείων, μάλλον πρέπει να είναι κι αυτό κοντά στα 300 δις €!

Πώς θα καλυφθεί όλο αυτό το άνοιγμα; Είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής το «κλειδί»
της εξόδου από την κρίση ή πρέπει να υπάρξει και αυστηρή περιστολή δαπανών;

– Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αλλά

όσους φόρους και να βάλλουμε, το πρόβλημα του τεράστιου αριθμού των υπαλλήλων

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ και το πρόβλημα με τις παροχές που έχει θε-

σμοθετήσει το κράτος που είναι όμως πολύ πέρα από τις δυνατότητές του να χρηματο-

δοτήσει δεν λύνεται, όσοι νέοι φόροι και αν επιβληθούν. Η Κυβέρνηση πρέπει να συ-

γκρατήσει τις δαπάνες που έχουν ξεφύγει. Αυτό είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση,

γιατί το 95% των δαπανών είναι ανελαστικό, (μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, επιχορη-

γήσεις)! Τα στελέχη του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, πληρώνονται καλύτερα από τους ερ-

γαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, εργάζονται σχετικά λιγότερο και παράγουν αρκετά λι-

γότερο. Δεν αντέχει η ιδιωτική οικονομία να πληρώνει τόσους υπαλλήλους του Δημό-

σιου τομέα και τόσα «κεκτημένα»!

3 φορές έχει ζητήσει να συζητηθεί 

στα κομματικά όργανα το Βατοπέδι

Στόχος τους δεν είναι η αλήθεια
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Υπεγράφη από τον Νομάρχη

Λ. Κουρή σύμβαση με την

εταιρία Alpha Domus Α.Τ.Ε,

ανάδοχο του έργου «Ανα-
βάθμιση του εξωτερικού δι-
κτύου ύδρευσης περιοχής
Δήμου Ωρωπίων-1ος Ειδι-
κός Προϋπολογισμός», συ-

νολικού προϋπολογισμού

9.236.185 €.

Με το έργο αυτό δίνεται ου-

σιαστική λύση στο οξύ πρό-

βλημα υδροδότησης των πε-

ριοχών Ωρωπού, Χαλκουτσί-

ου και Συκαμίνου καθώς

εξαιτίας της ρύπανσης από

την βιομηχανική περιοχή Οι-

νοφύτων Βοιωτίας επιση-

μάνθηκαν στον υδροφόρο

ορίζοντα της Βορειοανατολι-

κής Αττικής σημαντικές πο-

σότητες εξασθενούς χρωμί-

ου. 

Με βάση τις συνεχείς μετρή-

σεις η Νομαρχία σε συνερ-

γασία με τον Δήμο Ωρωπίων

προχώρησε στην σφράγιση

των υδρευτικών γεωτρήσε-

ων Σαρανταρίου και Χρυσο-

πηγής, το νερό των οποίων

κρίθηκε ακατάλληλο για αν-

θρώπινη κατανάλωση, με

αποτέλεσμα πολύωρες δια-

κοπές υδροδότησης των οι-

κισμών της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών, ολόκληρη η περιο-

χή του Δήμου Ωρωπίων και

της Κοινότητας Συκαμίνου θα

τροφοδοτείται σε συνεχή βά-

ση με καθαρό πόσιμο νερό

από τις γεωτρήσεις των πε-

ριοχών Μαυροσουβάλας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται

να γίνουν οι εξής εργασίες:

• Κατασκευή αγωγών ύδρευ-

σης συνολικού μήκους

23χλμ.

• Κατασκευή νέας δεξαμε-

νής χωρητικότητας 5000

κυβ.μ.

• Κατασκευή λοιπών εγκατα-

στάσεων (φρεάτια, εγκατα-

στάσεις τηλεχειρισμού και

τηλελέγχου κλπ)

Το έργο χρηματοδοτείται

από το ΕΣΠΑ και θα παραδο-

θεί εντός επτά μηνών.

Αναβάθμιση δικτύου 

ύδρευσης Ωρωπίων

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της

Νομαρχίας  για την οδική ασφά-

λεια στην περιοχή της Ανατολι-

κής Αττικής ολοκληρώθηκε η το-

ποθέτηση ηλεκτρονικών μηχανι-

σμών ελέγχου ταχύτητας σε επι-

κίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύ-

ου της Λεωφόρου Μαραθώνος,

όπως αυτές υποδείχθηκαν από τα

αρμόδια όργανα της Τροχαίας Αγ.

Παρασκευής.

Κάθε μηχανισμός περιλαμβάνει

ένα πλήρες σύστημα μέτρησης

της ταχύτητας και φωτογράφη-

σης των οχημάτων που πληροί

την πιστοποίηση ISO 9001. 

Το σύστημα έχει την δυνατότητα

να εντοπίζει οχήματα που υπερ-

βαίνουν το όριο ταχύτητας στην

κάθε θέση, καθώς και να κατα-

γράφει τα απαραίτητα στοιχεία

για την παράβαση. Τα δεδομένα

καταγραφής συγκεντρώνονται

στo κέντρο ελέγχου της Τροχαίας

Αγ. Παρασκευής προκειμένου να

πραγματοποιηθεί η επεξεργασία

και να βεβαιωθούν οι παραβάσεις.

Τα χρηματικά πρόστιμα των παρα-

βάσεων αποτελούν πόρους των

Δήμων και Κοινοτήτων από τους

οποίους διέρχεται η Λεωφόρος

Μαραθώνος.

Την υλοποίηση του συστήματος,

μετά την αντίστοιχη απόφαση του

Νομαρχιακού Συμβουλίου πραγ-

ματοποίησε  εταιρεία και το συνο-

λικό κόστος, που καλύφθηκε από

πόρους της Νομαρχίας ανήλθε σε

190.000€.

Ο Νομάρχης  Λ. Κουρής παραδί-

δοντας στην Τροχαία την διαχεί-

ριση του ηλεκτρονικού συστήμα-

τος τόνισε ότι η Νομαρχία θα συ-

νεχίσει και θα διευρύνει τις πα-

ρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, σε

συνεργασία με  τις κατά τόπους

υπηρεσίες της Τροχαίας, προκει-

μένου να βελτιωθεί το επίπεδο

οδικής ασφάλειας στην περιοχή

της Ανατολικής Αττικής. 

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας 

στη Λεωφ. Μαραθώνος

«Βουλευτές βολεμένοι στην ΕΡΤ!» ήταν ο πρωτοσέλιδος

τίτλος της Κυριακάτικης «Realnews» (17/1/09) και στην

ολοσέλιδη τέταρτη σελίδα της αναφέρεται στους νεοε-

κλογέντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παντελή Ασπραδάκη

(Αττικής) και Α. Αγάτσα (Βοιωτίας).

Κατά το δημοσίευμα της εφημερίδας οι νεοεκλεγέντες

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εισπράττουν, χωρίς τούτο να ‘ναι

παράνομο, εκτός της παχυλής βουλευτικής αποζημίωσης,

των άλλων προνομίων και έμμεσων πολλαπλών απολαβών

και τον υπαλληλικό τους μισθό χωρίς να προσφέρουν βε-

βαίως τις υπηρεσίες τους, στην ΕΡΤ, λόγω των πολλα-

πλών βουλευτικών απασχολήσεών τους.

Να σημειώσουμε κι εμείς ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με το

νόμο κι όπως είχε πει και ο αλήστου μνήμης υπουργός της

Ν.Δ. «ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό». 

Και καταλήγει η εφημερίδα συμπεραίνοντας ότι οι βουλευ-

τές «…την ίδια στιγμή καλούνται να στηρίξουν με την ψή-

φο τους στη Βουλή νομοσχέδια για μέτρα αντιμετώπισης

της κρατικής σπατάλης και επιβολή νέων φόρων, αλλά και

να δώσουν το παράδειγμα σε μια συγκυρία δεινότατης οι-

κονομικής θέσης για τη χώρα και για τους πολίτες της». 

Οι ρεπόρτερ της «Rn» Ντ. Γκολέμα και Ναταλία Ανδρικο-

πούλου τελειώνοντας «καρφώνουν» τον Υπουργό Πολιτι-

σμού Παύλο Γερουλάνο, αλλά και τους Βουλευτές, αχνο-

δείχνοντας και τις πηγές τους: «Μέσα στις πρώτες 100

μέρες της διακυβέρνησης, η νέα (προσωρινή) διοίκηση της

ΕΡΤ κατάφερε μεν να εντοπίσει και να απομακρύνει 68

αργόμισθους, που «είτε δεν παρήγαγαν έργο είτε δεν εί-

χαν παρουσία κατά μεγάλο μέρος του 2009», όπως χαρα-

κτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γε-

ρουλάνος, αλλά παρέλειψε να συμπεριλάβει τα ονόματα

των δύο βουλευτών που, όπως συνάγεται εκ του αποτε-

λέσματος, τελούν υπό τη βουλευτική ασυλία και σε ό,τι

αφορά τη σπατάλη δημόσιου χρήματος από τα ταμεία της

ΕΡΤ». 

Δίνουμε έκταση στην αναπαραγωγή του θέματος γιατί

σχετίζεται με το κύριο θέμα της «7ης» όπου προ 15νθη-

μέρου ζητούσαμε, για παραδειγματισμό στο πνεύμα οικο-

νομίας που …διαπνέει την Κυβέρνηση, να μειωθούν οι 300

βουλευτές σε 210. Και οι αμοιβές τους από τον Πρωθυ-

πουργό μέχρι τους Αντιδημάρχους να μειωθούν  κατά

20%, γιατί μόνο με το παράδειγμα πείθεις. 

Το άρθρο μας αυτό, είχε τεράστια απήχηση και καθολική

επικρότηση με όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Να πάρουν θέση

Ένας αναγνώστης μας γράφει: «… γιατί δεν ζητάτε να πά-

ρουν θέση οι βουλευτές της περιοχής μας, οι Δήμαρχοι, οι

κομματικές οργανώσεις κι όλοι αυτοί που αναφέρεστε κι

όσοι βολεύονται ποικιλοτρόπως»; 

Επικοινωνήσαμε με τον θιγόμενο βουλευτή ο οποίος μας

εξέθεσε τις απόψεις του για το δημοσίευμα της Real News

που τον έθιγε και μας έστειλε και σχετικό δελτίο τύπου.

Επί του δημοσιεύματός μας, μας δήλωσε ότι αυτός απο-

δέχεται την μείωση που προτείνει η ΕΒΔΟΜΗ. Επιδοκιμά-

ζουμε την απάντησή του και περιμένουμε να ενεργήσει

για την καθολική εφαρμογή της. Κανέναν δεν παρακαλέ-

σαμε να εκλεγεί βουλευτής για να ψηφίζει ότι του λέει το

κόμμα του, κατ’ ελάχιστη αρνητική «προσφορά». 

Όποιον δεν τον συμφέρει ας επιστρέψει στις επαγγελμα-

τικές του ενασχολήσεις. Θα ωφελήσει τουλάχιστον την

οικονομία.                                        Κώστας Βενετσάνος

Κατέβηκε

κεραία 

κινητής 

τηλεφωνίας

στη Ραφήνα

Από την Πολεοδομική Υπηρε-

σία Παλλήνης της Νομαρχίας

ανακοινώθηκε ότι  ολοκληρώ-

θηκαν τα  διοικητικά μέτρα για

την κατεδάφιση αυθαίρετης

κατασκευής κεραίας κινητής

τηλεφωνίας της εταιρίας

VODAFONE σε κτήριο επί της

οδού Ναυτίλου, αριθμός 8, του

Δήμου Ραφήνας.

Πριν όμως προχωρήσουν στην

κατεδάφιση, η ίδια η εταιρεία

αφαίρεσε την κεραία κινητής

τηλεφωνίας χωρίς να χρεια-

στεί κατεδάφιση από συνερ-

γεία της Νομαρχίας.

Απάντηση 

Παντελή Ασπραδάκη

Μετά τα δημοσιεύματα αισθάνομαι

την ανάγκη να απευθυνθώ στους πολί-

τες της Περιφέρειας Αττικής, όπως

άλλωστε κάνω πάντα, και να τους ενη-

μερώσω για τα ακριβή γεγονότα:

1. Αμέσως μετά την ορκωμοσία μου

στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπέβαλα

παραίτηση για λόγους δεοντολογίας

από Διευθυντής Λειτουργίας της ΕΡΤ,

η οποία έγινε δεκτή. 

Επίσης κατέθεσα αίτηση παγώματος

μισθού στο Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. προ του δημοσιεύματος.

2. Στο τέλος του χρόνου υπέβαλα παραίτηση από Νομαρχια-

κός Σύμβουλος, προκειμένου να ανταποκρίνομαι καλύτερα

στα αυξημένα βουλευτικά μου καθήκοντα.

Οι παραπάνω ενέργειες, οι οποίες αποδεικνύονται από σχετι-

κά έγγραφα, έγιναν παρά το ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με

τις παραπάνω θέσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρά ταύτα παραιτήθηκα από τη θέση του Διευθυντή Λει-

τουργίας της ΕΡΤ μετά από 8 χρόνια, αλλά και από τον μισθό

μου, την στιγμή που στα τέλη Φεβρουαρίου θεμελίωνα συντα-

ξιοδοτικό δικαίωμα μετά από 34 χρόνια υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα παραιτήθηκα και από Νομαρχιακός Σύμβουλος

μετά από 11 χρόνια διαρκούς θητείας και ενασχόλησης με την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί θέλησα να ανταποκριθώ απόλυτα

στα βουλευτικά μου καθήκοντα  και να μην κρατάω και την θέ-

ση του Νομαρχιακού Συμβούλου.

Μέχρι σήμερα πάντοτε στηριζόμουν στον πολίτη και όποια θέ-

ση κατέλαβα, μου την έδωσε αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο

πολίτης, τιμώντας με διαδοχικά ως δημοτικό σύμβουλο, ως

Νομαρχιακό Σύμβουλο και πριν από λίγο καιρό ως Βουλευτή

Περιφέρειας Αττικής με 30.000 σταυρούς περίπου. 

Τους πολίτες θα συνεχίσω να υπηρετώ και στο μέλλον, μακριά

από συμφέροντα και μικροκομματικές σκοπιμότητες, με στόχο

την ποιότητα ζωής και μια καλύτερη καθημερινότητα όλων

μας.

«Η γυναίκα του Καίσαρα…»

Ο Βουλευτής Παντ. Ασπραδάκης απαντά 

σε δημοσίευμα που τον θίγει ηθικά
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Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων έκοψε την

πρώτη του  βασιλόπιτα (17 Ιανουαρίου) στην νέα «Αίθου-

σα Λόγου και Τέχνης», Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπά-

των «Χρήστος Μπέκας».

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων

Χρήστος Γεωργακόπουλος, στην ομιλία του αφού ευχαρί-

στησε τους παρευρισκομένους, ανέφερε ότι με την ευ-

καιρία της κοπής της πίτας εγκαινιάζεται και η «Αίθουσα

Λόγου και Τέχνης» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπά-

των, η δημιουργία της οποίας αποτελεί πρωτοβουλία του

Πολιτιστικού Οργανισμού. 

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι το 2010 θα είναι μια δύ-

σκολη χρονιά τόσο για τη χώρα μας λόγω των υφιστάμε-

νων προβλημάτων που αντιμετωπίζει, όσο και για το Δή-

μο Σπάτων εξαιτίας της μετάβασης στη νέα μορφή οργά-

νωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε όμως,  ότι ο Πο-

λιτιστικός Οργανισμός σε συνεργασία με το Δήμο Σπάτων

θα προσανατολίσει τις δράσεις του στην ισχυροποίηση

του Δήμου ενόψει του «Καλλικράτη».

Στη συνέχεια  τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Σπάτων Αθα-

νάσιος Τούντας. Ευχήθηκε Καλή Χρονιά σε όλους και  τό-

νισε ιδιαιτέρως ότι ο Δήμος των Σπάτων  θα διεκδικήσει

εκ νέου τα κεκτημένα: να διατηρήσει και στη νέα μορφή

οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την θέση που  του

αξίζει, αυτή του κέντρου των Μεσογείων. 

Πανηγυρίκή συνεστίαση πραγματο-

ποίησε ο Ροταριανός Όμιλος της Ν.

Μάκρης (12 Ιανουαρίου).

Επίσημη καλεσμένη η υπεύθυνη Προ-

γραμμάτων Εθελοντισμού της Οργα-

νωτικής Επιτροπής Παγκοσμίων Αγώ-

νων Special Olympics Μαρία Φαγογέ-

νη. Η ομιλήτρια, παρουσίασε την

σπουδαιότητα των Αγώνων Special

Olympics - ένας θεσμός που πρωτοξε-

κίνησε από την οικογένεια των Κένε-

ντυ, και έχει τεθεί υπό την σκέπη της

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής - κα-

θώς και την σπουδαιότητα του Εθελο-

ντισμού για την διοργάνωση των

Special Olympics, που θα γίνει στη χώ-

ρα μας το 2011. Ο Πρώτος Εθελοντής

στους αγώνες των Special Olympics

είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Οι Ροταριανοί και οι Φίλοι που παρευ-

ρέθηκαν έμειναν με τις καλύτερες

εντυπώσεις.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Μίνα Αττι-

κούρη, ευχαρίστησε την ομιλήτρια και

τόνισε ότι το Ρόταρυ είναι συνηφα-

σμένο με τον Εθελοντισμό. Είναι αυ-

τονόητο λοιπόν, οτι οι Ροταριανοί θα

βοηθήσουν όσο μπορούν στους Πα-

γκόσμιους Αγώνες των Special

Olympics το 2011.

Στην εκδήλωση οι παρόντες είχαν τη

χαρά να έχουν μαζί τους τον Κωνστα-

ντίνο Τρανταφύλλου, Πρωταθλητή

των Special Olympics, καθώς και την

Μαρία Παληβά, μαθήτρια της “Παμμα-

καρίστου” και αθλήτρια, μαζί με τους

γονείς τους.

Την ίδια βραδιά έγινε στον Όμιλο και

η εισδοχή δύο νέων  μελών. Του Νικο-

λάου Νεγρεπόντη-Γιαννίση και του

Αλέξανδρου Σκιαδόπουλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-

σία τους, ο Δήμαρχος Ν. Μάκρης, Ιορ-

δάνης Λουίζος και  πολλοί αξιωμα-

τούχοι του Ρόταρυ. 

Μια δημιουργική βραδιά για το Ρότα-

ρυ Ν. Μάκρης τέλειωσε, στο φιλικό

περιβάλλον του ξενοδοχείου “Μάτι”,

έχοντας γεμίσει, τα Μέλη και τους Φί-

λους, με συναισθήματα φιλίας, συνα-

δέλφωσης, προσφοράς και αγάπης

στον συνανθρώπο που μας έχει ανά-

γκη. Και όλα αυτά, χωρίς να περιμέ-

νεις ανταπόδωση. 

Μόνο ψυχική ανάταση. 

Πανηγυρική εκδήλωση στο

Ρόταρυ Νέας Μάκρης

Ο Δήμαρχος Ν. Μάκρης Ι. Λουϊζος ανάμεσα σε ροταριανούς.

Η πρόεδρος του Ομίλου Μίνα Αττικούρη πλαισιωμένη με ροταριανούς.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός

Δήμου Σπάτων

στην πρώτη του εκδήλωση

του νέου έτους

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας κόβει τη βασιλόπιτα.

Η πρόεδρος της ΕΝ.Ε.Ο.Ν.

Γλυφάδας, Μάτα Παπανα-

στασίου, βραβεύθηκε  από

τον Πανελλαδικό Σύνδεσμο

Παραπληγικών και Κινητικά

Αναπήρων για την κοινωνική

της προσφορά στη βελτίωση

της ποιότητος ζωής των Ατό-

μων με Αναπηρία.

Η βράβευση έγινε την Κυρια-

κή 17 Ιανουαρίου  στο ξενο-

δοχείο  Ντιβάνι Κάραβελ  πα-

ρουσία εκπρόσωπών πολιτι-

κών κομμάτων, φορέων καλ-

λιτεχνών και πλήθος κόσμου.



Εκρήξεις βομβών, επιδρομές κουκουλοφόρων, επιθέ-

σεις εναντίον αστυνομικών και πυρπολήσεις αυτοκινή-

των είναι εδώ και πολύ καιρό φαινόμενα όχι ασυνήθι-

στα για την ελληνική πραγματικότητα. Ο πολιτικός κό-

σμος περιορίζεται να τα καταδικάζει με βαρύγδουπες

δηλώσεις, που δεν έχουν όμως κανένα ουσιαστικό

αποτέλεσμα. Έτσι, η ατιμωρησία των υπευθύνων έχει

ενθαρρύνει τους μικροεγκληματίες, που επιδίδονται σε

αρπαγές τσαντών, διαρρήξεις και ληστείες επαυξάνο-

ντας ένα κλίμα ανασφάλειας. Η ελληνική κοινωνία πε-

ριμένει πάντοτε από την πολιτική εξουσία να αντιμετω-

πίσει το πρόβλημα, ωστόσο η υπομονή της έχει εξ

αντληθεί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που εμφα-

νίζουν ελάχιστη πλέον εμπιστοσύνη των πολιτών προς

τους πολιτικούς.

Οι προκηρύξεις, που αποστέλλονται ύστερα από κάθε

σημαντικό χτύπημα, φανερώνουν ότι οι τρομοκράτες

επιδιώκουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, αφού

αναφέρονται σε θέματα συναλλαγής, κακοδιοίκησης

και μονόπλευρης λιτότητας. Επομένως, για να στερή-

σουμε τους τρομοκράτες από οποιαδήποτε απήχηση

στο κοινωνικό σύνολο, θα αρκούσε να τιμωρήσουμε

παραδειγματικά όσους συλλαμβάνονται να συναλλάσ-

σονται παράνομα, να εφαρμόσουμε τους υπάρχοντες

νόμους εναντίον των διεφθαρμένων αξιωματούχων και

να εξοστρακίσουμε από την πολιτική ζωή τις κομματι-

κές ηγεσίες, που κατάντησαν την οικονομία μας ανίκα-

νη να ανταποκριθεί στις βιοτικές ανάγκες των πολιτών. 

Όσο αυτό δεν γίνεται, είναι φυσικό να αναπτύσσεται η

τρομοκρατία και οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξή της εί-

ναι αυτοί, που ενώ μπορούν, αφήνουν ανενόχλητη την

παράνομη συναλλαγή, αυτοί που ενώ βρίσκονται στην

εξουσία, δεν εφαρμόζουν αυστηρά τους υπάρχοντες

νόμους, αυτοί που ενώ βλέπουν ότι ο υπέρογκος δα-

νεισμός δημιούργησε την υπερχρέωση της οικονομίας,

δεν αποκηρύσσουν την ολέθρια αυτή κομματική πρα-

κτική. Οι υπεύθυνοι όμως αυτοί είναι οι πολιτικοί, που

έχουν την ευθύνη για την πορεία του τόπου μετά το

1974.

Είναι λοιπόν οι πολιτικοί άμεσα υπεύθυνοι για την αύ-

ξηση της τρομοκρατίας, αφού δεν έκαναν τίποτε για να

ξεριζώσουν τα αίτια που τρέφουν τους τρομοκράτες

και αφού δεν μεταμελήθηκαν για τις αποτυχημένες

πρακτικές τους ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την

κοινωνία των πολιτών, που κατ' εξακολούθηση ταλαι-

πωρούν επί δεκαετίες. 

Οι πολιτικοί μας δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να εξη-

γήσουν στον κόσμο τις συνέπειες, της όπως αποδεί-

χθηκε καταστροφικής οικονομικής πολιτικής τους, επι-

διώκοντας να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη

με αβάσιμες ελπίδες για να αναρριχηθούν ή να διατη-

ρηθούν στην εξουσία. Οι πολιτικοί μας είναι αυτοί  που

ευθύνονται για την έλλειψη ασφάλειας, αφού οι ίδιοι

δεν εφαρμόζουν ούτε τους νόμους που μόνοι τους νο-

μοθέτησαν. 

Η δημοκρατία ως έννοια μπορεί να μην τρομοκρατείται,

κακοποιείται όμως συστηματικά κατά τα τελευταία

τριάντα χρόνια από εκείνους ακριβώς που τάχθηκαν να

την υπηρετούν και να την προστατεύουν.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ποιοί υποθάλπουν

την τρομοκρατία
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Οι εξετάσεις του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομά-

θειας περιόδου Μαΐου 2010

θα διεξαχθούν για τα επίπε-

δα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώ-

ση» και Α2 «βασική γνώση»,

σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο

test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2

«καλή γνώση» και Γ1 «πολύ

καλή γνώση» στις γλώσσες

Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική

και Ιταλική, για τα επίπεδα

Β2 «καλή γνώση» και Γ1

«πολύ καλή γνώση» στην

Ισπανική γλώσσα και για το

επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση»,

στην Τουρκική γλώσσα το

Σάββατο 8 Μαΐου 2010 και

Κυριακή 9 Μαΐου 2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-

λουν αυτοπροσώπως ή μέσω

του κηδεμόνα τους ή με

εξουσιοδοτημένο εκπρόσω-

πό τους ή με εκπρόσωπο τα

πιστοποιητικά:

α) εκπαιδευτικού φορέα 

β) Κέντρου Ξένων Γλωσσών

από Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

μέχρι και Παρασκευή 12 Φε-

βρουαρίου 2010 και ώρες

9π.μ. έως 4μ.μ. στη Δ/νση

Δ/μιας Εκπαίδευσης Αν. Αττι-

κής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-

11, Γέρακας, τα εξής δικαιο-

λογητικά:

Α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυ-

τοπροσωπίας (και φωτοτυπία

αυτού),

Β) Μια φωτογραφία διαβατη-

ρίου. 

Γ) Παράβολο δημοσίου (από

Δ.Ο.Υ.) των 40 ευρώ για το

επίπεδο Α (Α1 & Α2), 50 ευ-

ρώ για το Β1, 60 ευρώ για το

Β2 και 70 ευρώ για το Γ1.

Δ) Έντυπο αίτησης (διατίθε-

ται στην Δ/νση).

Περισσότερες πληροφορίες 

www.kpg.ypepth.gr & 

http://dide-anatol.att.sch.gr. 

Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας
Εγγραφές 25 Ιανουαρίου - 12 Φεβρουαρίου 3ο Πανελλήνιο Χειμερινό

Σεμινάριο Θεάτρου 
Αμαδρυάδες  - Λίμνη Ν. Πλαστήρα

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, θεατρολόγους,

μουσικούς, ηθοποιούς και  για όσους επιθυμούν να καλ-

λιεργήσουν την τέχνη του θεάτρου. 

Θα πραγματοποιηθεί  από 28 - 31 Γενάρη από το θεατρικό

εργαστήρι  “Τέχνης παίδευσις”. Το Σεμινάριο θα είναι

διάρκειας 25 ωρών και θα γίνει στο Νεοχώρι του Δήμου

Νεβρόπολης Αγράφων, στη λίμνη Ν. Πλαστήρα.

Πληροφορίες συμμετοχής: www.theatrokar.gr  

24410 23025  /  6944 297929 / 6974 958683

Το 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου συμ-

μετέχει στο ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα Comenius  με το γυ-

μνάσιο της πόλης Worms της

Γερμανίας. Το πρόγραμμα,

όπως σημειώνουν στο δελτίο

τύπου που λάβαμε από τη διεύ-

θυνση του σχολείου, στοχεύει

στην ενίσχυση της αυτοεκτίμη-

σης  των μαθητών και στην εκ-

μάθηση της γερμανικής γλώσ-

σας από τους μαθητές του 1ου

γυμνασίου και της ελληνικής

από τους Γερμανούς μαθητές.

28 μαθητές του γυμνασίου μα-

θαίνουν γερμανικά εκτός ωρο-

λογίου προγράμματος, συμμε-

τέχουν σε σχέδια εργασίας και

προετοιμάζονται για την υπο-

δοχή  28 μαθητών από το γυ-

μνάσιο της Worms στις 13

Μαρτίου. Οι μαθητές του γερ-

μανικού σχολείου θα φιλοξενη-

θούν στα σπίτια των μαθητών

του προγράμματος. Οι μαθητές

του 1ου Γυμνασίου Λαυρίου, θα

επισκεφθούν το γερμανικό

σχολείο στις 11 Ιουνίου φιλο-

ξενούμενοι σε σπίτια Γερμα-

νών μαθητών. 

Παράλληλα, 8 καθηγητές μαζί

με τη διευθύντρια, Ελευθερία

Παπαδάκη–Λάππα  και  τη συ-

ντονίστρια, Ελευθερία Παπα-

μανώλη, συμμετέχουν στο

πρόγραμμα μαθαίνοντας κι αυ-

τές γερμανικά, και παράλληλα

οργανώνουν τις δραστηριότη-

τες των μαθητών.  Οι καθηγη-

τές είναι: ο υποδιευθυντής  και

δημιουργός της αφίσας, Ζω-

γράφος Παντελής, ο Αθανασί-

ου Παναγιώτης, η  Ατταλειάδου

Αναστασία, ο Ζακυνθινός

Αντρέας, η Μπερέτη Μαρία, η

Σάββα Μερόπη, ο Χατζηιωάν-

νου Βασίλης κι ο Χασιώτης

Κωνσταντίνος.  

Το πρόγραμμα αποτελεί μια κα-

λή ευκαιρία, για να έρθουν οι

μαθητές  σε επαφή με την ευ-

ρωπαϊκή κουλτούρα και να συ-

νειδητοποιήσουν την κοινή ευ-

ρωπαϊκή ταυτότητα. Παράλλη-

λα, ζώντας 11 μέρες μακριά

από το σπίτι τους θα αποκτή-

σουν αυτογνωσία και αυτοεκτί-

μηση και θα διευρύνουν τους

ορίζοντες της σκέψης τους.

Όσο για τους καθηγητές, το

πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια

ευκαιρία για γνωριμία με το εκ-

παιδευτικό  σύστημα της Γερ-

μανίας, αλλά και για να βιώ-

σουν όλοι μαζί μια καινοτόμο

διαδικασία.  

Ελληνογερμανική φιλία 

με το 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου

Το Ελληνικό Τάο συνεχίζει  την διοργάνωση ποιοτικών

εκδρομών στην ελληνική φύση σε συνδυασμό με αγρο-

τουριστικές δραστηριότητες, ήπιες πεζοπορίες για όλες

τις ηλικίες και θεραπευτικές ασκήσεις από τις παραδόσεις

της Ανατολής.

Ως προορισμό για την εκδρομή του Φεβρουαρίου επέλε-

ξαν την Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας, 58χλμ βόρεια

της πόλης της Ναυπάκτου, τον ορεινό ξενώνα του Δημή-

τρη, της Γλυκερίας, της Γεωργίας και του Αντώνη, τεσσά-

ρων νέων ανθρώπων που ένωσαν τις δυνάμεις, τις  γνώ-

σεις και κυρίως το όραμά τους, δημιουργώντας έναν φι-

λόξενο χώρο με ποιότητα και άποψη.

Στην εκδρομή θα έχετε την ευκαιρία για:

– οργανωμένη ήπια πεζοπορία διάρκειας περίπου 4 ωρών 

– αναπνευστικές ασκήσεις αποτοξίνωσης

– τους 8 πολύτιμους λίθους (παραδοσιακές ταοϊστικές

διατάσεις) για την υγεία της σπονδυλικής στήλης 

– Παρασκευή παραδοσιακού λικέρ ή/και τσίπουρου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ στο τηλέφωνο 6944 555 696

(Ιωάννης Σαμψωνίδης)
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Υπερβολικές οι χρεώσεις συσκευών

υποστήριξης τεχνητής καρδιάς 

για ασθενείς στη χώρα μας 
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας  “Επενδυτής” αναφέρεται

ότι το βασικό «σετ» εμφύτευσης καρδιάς, μαζί με το «σετ»

που παίρνει στο σπίτι του ο ασθενής, στοιχίζει συνολικά

68.400€, σύμφωνα με τα επίσημα  στοιχεία της εταιρείας

(Heartware ) η οποία το κατασκευάζει. 

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, από τα στοιχεία της οι-

κονομικής υπηρεσίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού

Κέντρου, προκύπτει ότι το κόστος της τοποθετούμενης συ-

σκευής ανέρχεται στα 185.000€ και είναι κατά 300% ακρι-

βότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η εν λόγω συσκευή φέρεται ότι έχει τοποθετηθεί συνολικά

σε 100 περίπου ασθενείς στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι 5 εμφυτεύσεις έγιναν το τε-

λευταίο δίμηνο στην Ελλάδα,  με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστι-

κά Ταμεία, όπως εκτιμάται, να έχουν ζημιωθεί περισσότερο από 585.000€, σε σύγκρι-

ση με τις αντίστοιχες εμφυτεύσεις  που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες.  

Ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς, ο βουλευτής, αν γνωρίζουν τα δημοσιεύματα και σε ποι-

ες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την διακρίβωση των αναγραφομέ-

νων και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος;

Ένα βήμα για την αναθέρμανση

της οικονομίας και την 

προστασία των μικρομεσαίων

του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Η αναθέρμανση της οικονομίας και ιδιαίτερα των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων προϋποθέτει μεταξύ άλ-

λων και την ανανέωση της πλη-

γείσας πιστοληπτικής τους ικα-

νότητας.

Σε μια χρονική περίοδο που η

χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με

δημοσιονομικό εκτροχιασμό,

πτώση ανταγωνιστικότητας και

βαθιά ύφεση στην αγορά, η Κυ-

βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παρά τις

αντιδράσεις των τραπεζών, με

το νομοσχέδιο που ψήφισε πρό-

σφατα στην ολομέλεια της Βουλής, επιχειρεί σε

συνδυασμό και με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες

που θα ακολουθήσουν το αμέσως προσεχές διάστη-

μα, να δώσει μια ανάσα στις επιχειρήσεις, τους

επαγγελματίες και τους αγρότες που βρίσκονται με

την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στα πιστωτικά

ιδρύματα της χώρας. Τους δίνει τη δυνατότητα με

περισσότερη άνεση χρόνου να επαναπροσδιορίσουν

τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών τους δρα-

στηριοτήτων και να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση

στο τραπεζικό σύστημα. Καλύπτοντας στις ρυθμί-

σεις του δάνεια και πιστώσεις ληξιπρόθεσμες ή μη,

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχει στους πι-

στούχους επαρκή περίοδο χάριτος για την αποπλη-

ρωμή του κεφαλαίου των δανείων τους, απαλλάσ-

σοντας τους από την πίεση ανταπόκρισης  στους

βραχυπρόθεσμους δανεισμούς. Παράλληλα με τις

αλλαγές   στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, την διαγραφή των μικρο-

οφειλετών και την μη εμφάνιση δεδομένων οικονο-

μικής συμπεριφοράς διαφόρων κατηγοριών, δίνεται

η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις και επαγγελμα-

τίες να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και να προστατεύ-

ονται από την καταχρηστική χρήση των προσωπικών

τους δεδομένων.

Με το συγκεκριμένο νόμο δηλαδή, ανοίγει πάλι ο

δίαυλος μεταξύ των επιχειρήσεων που είχαν αποκο-

πεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τα Πιστω-

τικά ιδρύματα της χώρας και αυτό σε μια ιδιαίτερα

κρίσιμη στιγμή αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοι-

χεία της Τράπεζας της Ελλάδος ολόκληρο το 2009 η

πιστωτική επέκταση ανήλθε μόλις στο 4%, έναντι

20% το 2008.

Η αξιοποίηση των ρυθμίσεων αυτών σε συνδυασμό

με την προώθηση θεσμικών μέτρων εποπτείας της

τραπεζικής αγοράς που λειτουργούσε ασύδοτα την

τελευταία πενταετία με την ανοχή της Ν.Δ, θα δώσει

την πρώτη ανάσα ρευστότητας στην αγορά. Το ΠΑ-

ΣΟΚ, με τον  νόμο αυτό υλοποιεί μια βασική του προ-

εκλογική δέσμευση για την ενίσχυση της ρευστότη-

τας της αγοράς, δημιουργώντας μια καλή αφετηρία

στο δύσβατο δρόμο της Κυβέρνησης  να επανέλθει

η  χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Σε απάντηση της ερώτησης

(Αριθμ. Πρωτ. 1463/24-11-

09) αναφορικά με την απαλ-

λοτρίωση του Ο.Τ. 251 από

τον ΟΣΚ για την κατασκευή

του 3ου Γυμνασίου και Λυ-

κείου στην Βούλα, ο Υφυ-

πουργός Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων,  Γιάννης

Μαγκριώτης,   απάντησε ότι

η έναρξη της 18μηνης προ-

θεσμίας παρακατάθεσης για

την υλοποίηση της απαλλο-

τρίωσης στην συγκεκριμένη

περίπτωση του 3ου Γυμνασί-

ου και Λυκείου είναι η 19η

Φεβρουαρίου 2010 και δε-

σμεύεται ότι το Υπουργείο

υπό την νέα Πολιτική Ηγεσία

θα φροντίσει σε συνεργασία

με τον ΟΣΚ να γίνει η υπό-

ψη παρακατάθεση το συντο-

μότερο δυνατό. 

Είναι προφανές από την

απάντηση του Υπουργείου

ότι τα ζητήματα που αφο-

ρούν στην απαλλοτρίωση

εκτάσεων για την ανέγερση

σχολικών κτιρίων αντιμετω-

πίζονται με υπευθυνότητα

και συνέπεια. 

Ο Βουλευτής εκφράζει την

ικανοποίησή του για το γε-

γονός του ότι όπως όλα δεί-

χνουν η απαλλοτρίωση θα

πραγματοποιηθεί και θα ξε-

κινήσει σύντομα η νόμιμη

διαδικασία ανέγερσης του

3ου Γυμνασίου και Λυκείου

στην Βούλα δίνοντας λύσεις

στις ανάγκες για επιπλέον

σχολικές αίθουσες στην πε-

ριοχή. Ο Βασίλης Οικονό-

μου δεσμεύεται ότι θα συνε-

χίσει να παρακολουθεί από

κοντά το συγκεκριμένο ζή-

τημα και αν παρατηρηθεί κω-

λυσιεργία εκ μέρους του

ΟΣΚ ή του αρμοδίου Υπουρ-

γείου θα παρέμβει εκ νέου

στην Βουλή ώστε να εξα-

σφαλιστεί η ευόδωση των

όλων διαδικασιών.     

«Οριστική λύση στην μείωση τον φαρμακευτικών δαπανών θα

δώσουν τα θεραπευτικά πρωτόκολ-

λα με βάση τα οποία θα γίνεται και η

ποσοτική συνταγογράφηση σε συν-

δυασμό με τη μηχανογράφηση και

τα bar-code που πρέπει να διαθέ-

τουν, τόσο τα συνταγολόγια των

γιατρών, όσο και τα βιβλιάρια ανα-

γραφής των ασφαλισμένων, καθώς

επίσης και το bar-code του φαρμά-

κου και του συγκεκριμένου φαρμα-

κείου που εκτελεί την συνταγή»

ήταν η άποψη του  Γιώργου Βλάχου, Βουλευτή Περιφέρειας

Αττικής, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής για την τροπο-

λογία που αφορά στην επαναφορά της λίστας φαρμάκων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί δεν το έκανες ενόσο ήσουν αρμόδιος Υπουργός;

Πρόεδρος της

Επιτροπής 

Εξωτερικών και

Αμυνας

ο Ντίνος Βρεττός

Με απόφαση του Πρωθυ-

πουργού και Προέδρου

του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α.

Παπανδρέου, ο Ντίνος

Βρεττός, βουλευτής Αττι-

κής, προτείνεται για Πρό-

εδρος της Επιτροπής

Εξωτερικών και Άμυνας

της Βουλής, σε αντικατά-

σταση της Μαρίας Δαμα-

νάκη που ανέλαβε Επί-

τροπος Ε.Ε., 

Επίσης, προτείνεται ο Ευ-

τύχης Δαμιανάκης, βου-

λευτής Χανίων, ως Πρόε-

δρος της υπό σύσταση

Υποεπιτροπής για την πα-

ρακολούθηση των Εξο-

πλιστικών Προγραμμάτων

του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας. Στην Επιτροπή

συμμετέχει από την Περι-

φέρεια και ο βουλευτής

Βασίλης Οικονόμου.

Σε θετική κατεύθυνση η απαλλοτρίωση για

το 3ο Γυμνασίο-Λυκείο Βούλας
απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή 

Βασίλη Οικονόμου
Προσέξτε ο χρόνος τελειώνει...!

Ποσοτική συνταγογράφηση

μηχανογράφηση και bar-code

στα φάρμακα
θέση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 

ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 14/01/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 631/10

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010 Καλύβια

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλ.: 2299320348, fax: 2299/48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την Προμή-

θεια Καυσίμων για την Θέρμανση του Δημαρχιακού Μεγάρου και Θέρ-

μανσης Α’ Β’ Γ’ Σχολικής Επιτροπής Έτους 2010 προϋπολογιζόμενης δα-

πάνης 80.000,00 με Φ.Π.Α. 19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν.2286/95, τις διατάξεις των αρ. 41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3488/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6

του ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β’ 185/23.3.93», το αριθ.ΕΜ/4009/οικ/19-10-2009

έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη

χορηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό έγκριση προϋπολογισμό

του Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις

εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Καλυβίων ανάλογα με τις προ-

κύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του

Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φε-

ραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία

και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομέ-

νων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού

80.000,00€ ;htoi synolik;a 4.000,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεται-

ρισμούς, ενώσεις προμηθευ6τών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μι-

σό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2010. 

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 Κα Βαρελή Μαρία, γραφείο

προμηθειών.

Ο Δήμαρχος α/α

Κωνσταντίνος Καρακασίλης

Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 14/01/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 632/10

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010 Καλύβια

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλ.: 2299320348 fax: 2299/48653

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟ-

ΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης

225.000,00 με Φ.Π.Α. 19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν.2286/95, τις διατάξεις των αρ. 41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ. 23 παρ.4-6

του ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β’ 185/23.3.93», το αρ. Ε.Μ./4009/οικ/19-10-2009

έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για τηνανάδειξη

χορηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό έγκριση προϋπολογισμό

του Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλο-

γα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δή-

μου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

στα Καλύβιω Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μό-

νο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομέ-

νων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού

225.000,00€ ήτοι συνολικά 11.250,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνε-

ταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρο ποσοστό μειώνεται στο

μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2010.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γρα-

φείο προμηθειών.

Ο Δήμαρχος α/α

Κωνσταντίνος Καρακασίλης

Αντιδήμαρχος

Κέντρο Χημικών Μηχανικών

Σεμινάρια

To Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μη-

χανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποιεί τον Φεβρουάριο τα σεμινάρια

με διάφορη θεματολογία. 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

στις 18-19 Φεβρουαρίου 2010, 8 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου: η παρουσίαση των περιβαλλοντικών δεικτών,

βάση των οποίων συντάσσεται η περιβαλλοντική έκθεση – απολογι-

σμός βιωσιμότητας, ως αναπόσπαστο κομμάτι του δελτίου εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). 

2. ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/ 2008/

ΕΚ (CLP), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥ-

ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΕΟ) στις 22-23 Φε-

βρουαρίου 2010, 16 ώρες 
Σκοπός του σεμιναρίου: ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των

χημικών προϊόντων (ουσιών και μιγμάτων) στην ελληνική και κοι-

νοτική αγορά, με σκοπό την προστασία της Υγείας και του Περι-

βάλλοντος.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΤΕΧ (99/92/ΕΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΑΕ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ στις 24-

26 Φεβρουαρίου 2010, 18 ώρες
Σκοπός του σεμιναρίου: είναι η ενημέρωση και κατάρτιση σε πρα-

κτικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή αυτής

της νομοθεσίας. 

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν

από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής ει-

σφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (17 θέσεις) θα τηρηθεί

απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες  στο τηλ.: 2109536775 -6  ή mail στο eekxm@hol.gr.

Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777

e-mail: eekxm@hol.gr

Από τη Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η διακίνη-

ση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους στη χώρα μας, εκτός εάν προέρχο-

νται από Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία (Κορσική) και Μάλτα και μόνον εάν έχει προσαρ-

τηθεί σ’ αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους,

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους, σε όλα τα σημεία πώλησης

αυτών (πχ. σε λαϊκές αγορές, καταστήματα οπωροκηπευτικών κ.α.), χωρίς  να συνοδεύ-

ονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, αποτελεί παράβαση της φυτουγειονομικής νο-

μοθεσίας και ακολουθείται  η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 34α και 35 του Ν.

2147/1952(Α΄155) για την επιβολή των προβλεπόμενων Διοικητικών και Ποινικών κυρώ-

σεων. Σε καρπούς εσπεριδοειδών χωρίς φύλλα και ποδίσκους θα πρέπει να αναγράφεται,

επί της συσκευασίας τους, η καταγωγή τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103-2005355 και 210-6032904 κα. Ε. Καλογεροπούλου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Τι έχει ανάγκη ο Πειραιάς; Ένα ναυτικό μουσείο ή ένα ακό-

μη κέντρο διασκέδασης και χώρο εστίασης; Μήπως έχει

ανάγκη για ένα ακόμη εμπορικό κέντρο με multiplex δυνατό-

τητες;

Μάλλον ο ΟΛΠ, επιθυμεί να εφαρμόσει το παραδοσιακό real

estate. Το τελευταίο διάστημα ο ΟΛΠ επιχειρεί μέσω της

ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου), να εκδιώξει το Μου-

σείο Ναυτικής Παράδοσης από την Πέτρινη Αποθήκη στις

Δεξαμενές Βασιλειάδη, δίπλα στο νέο κτήριο του ΥΕΝ.

Η ναυτική έκθεση του Μουσείου (έτος ίδρυσης 1992), η

οποία σημειωτέων είναι ίσως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με

περίπου 3.000 εκθέματα, βρίσκεται στον χώρο αυτό από το

1999, όταν ο ΟΛΠ, προσκάλεσε το Μουσείο για να αναβαθ-

μίσει την εικόνα του ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του

2004 και των κρουαζιερόπλοιων με τους υψηλούς προσκε-

κλημένους. Η ποιότητα του Μουσείου και το πολιτισμικό του

έργο οδήγησαν τις διαδοχικές διοικήσεις του ΟΛΠ να διευ-

ρύνουν το δικαίωμα της φιλοξενίας στην Πέτρινη Αποθήκη,

χωρίς όμως έγγραφες αμφότερες δεσμεύσεις και υποχρεώ-

σεις, με αποτέλεσμα το Μουσείο να μένει «όμηρος» των

εκάστοτε διοικήσεων. Κάποια μάλιστα από τις διοικήσεις αυ-

τές εξόδευσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αρχιτεκτονικά σχέ-

δια και μελέτες για να δημιουργήσει έναν πρότυπο «Επιβα-

τικό σταθμό – Ναυτικό μουσείο», κάτι το οποίο δεν υλοποι-

ήθηκε από την επόμενη διοίκηση. Επίσης, το Μουσείο Ναυ-

τικής Παράδοσης έχει κάνει δεκάδες προτάσεις (ματαίως

όμως) στο ΥΕΝ και στον ΟΛΠ ώστε να δημιουργήσει και να

οργανώσει ένα σύνθετο μουσειακό χώρο που να συμπερι-

λαμβάνει εκθέματα και των 3 Οργανισμών (Μουσείο Ναυτι-

κής Παράδοσης, ΥΕΝ, ΟΛΠ). Ευτυχώς, την ίδια αρνητική

στάση δεν έδειξε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η οποία εμπι-

στεύτηκε τις δυνατότητες και την εμπειρία του Μουσείου,

με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέο και όμορφο μου-

σείο, το Μουσείο Ιστορίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης έχουν επισκεφτεί εκατο-

ντάδες σχολεία, τμήματα πανεπιστημίων, απλοί επισκέπτες

ακόμα και δεκάδες Έλληνες Υπουργοί, Βουλευτές αλλά και

ξένοι επίσημοι καθώς τόσο το 2004 όσο και το 2008, ο ΟΛΠ

ως βασικός χορηγός και το ΥΕΝ ως οικοδεσπότης παρέθε-

σαν σε χιλιάδες προσκεκλημένους την καθιερωμένη δεξίω-

ση των Ποσειδωνίων στο Μουσείο. 

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, είναι ένας μη κερδοσκο-

πικός οργανισμός που από το 1992, με αποκλειστικά ιδιωτι-

κά κεφάλαια και χωρίς ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από το

Υπουργείο Πολιτισμού, προσπαθεί να διαφυλάξει και να

προβάλει την πλούσια ελληνική ναυτική παράδοση. Αντιθέ-

τως έχει σπαταλήσει τεράστια ποσά τόσο για την αγορά,

φύλαξη και συντήρηση των κειμηλίων και της Πέτρινης Απο-

θήκης όσο και για να πληρώσει δεκάδες επιστήμονες που

κατά καιρούς συνεργάζεται (αρχαιολόγους, συντηρητές,

ναυπηγούς κ.ά.). Τα μέλη του Δ.Σ. και οι Φίλοι του είναι άν-

θρωποι της ναυτιλίας, άνθρωποι που αγαπούν την ελληνική

ναυτική ιστορία και παράδοση. Μεταξύ αυτών είναι ναυτικοί,

εφοπλιστές, αξιωματικοί του Π.Ν. και του Λ.Σ., ακόμη και δι-

καστές και εισαγγελείς.

Σημειώνεται ότι το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης έχει ταξι-

δεύσει με εκθέματά του σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλ-

λά και σε χώρες του κόσμου  ώστε οι Ομογενείς αλλά και οι

ξένοι πολίτες να γνωρίσουν το μεγαλείο της ελληνικής ναυ-

τικής ιστορίας. Από τις σημαντικότερες παρουσίες ήταν

στην εξάμηνη έκθεση EXPO 98 στην Λισσαβώνα, αφιερω-

μένη στους Ωκεανούς, όπου το ελληνικό περίπτερο με τα

εκθέματα του Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και του Μου-

σείου Μπενάκη, βραβεύτηκε στα 3 καλύτερα. Αξίζει επίσης

να σημειωθεί ότι την επιλογή των Μουσείων που θα εκπρο-

σωπούσαν την Ελλάδα την έκανε το Υπουργείο Εθνικής Οι-

κονομίας, το οποίο εκτίμησε την ποιότητα και την ευελιξία

των δύο αυτών ιδιωτικών Μουσείων.

Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης παρακαλεί όλους τους σκε-

πτόμενους πολίτες να συμπορευτούν στην προσπάθειά του,

ώστε να αποκτήσει μόνιμη στέγη, με σκοπό να διευρύνει το πο-

λιτιστικό του έργο και να προστατεύσει και να διαδώσει το με-

γαλείο της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης.

Ο φυσικός χώρος ενός ναυτικού μουσείου είναι εντός του

λιμένα, όπως συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους λιμένες

του κόσμου. Στην περίπτωση του ΟΛΠ, έχουμε το εξής πα-

ράδοξο: Να του «χαρίζεται» ουσιαστικά ένα ναυτικό μου-

σείο με 3.000 πολύτιμα εκθέματα και αυτός να του κάνει

έξωση. Γιατί άραγε; 

Περισσότερες πληροφορίες για το Μουσείο στο:

www.maritime-museum.gr

Στο πλαίσιο των μέτρων της Νομαρχίας Ανατολικής

Αττικής για τη προστασία των καταναλωτών, διενερ-

γήθηκαν κατά το έτος 2009  553 έλεγχοι από τη Δι-

εύθυνση Γεωργίας:

102 έλεγχοι σε νωπά οπωροκηπευτικά

132 έλεγχοι σε υπερκατεψυγμένα προϊόντα

75 έλεγχοι σε γεωργικά προϊόντα για υπολείμματα

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα)

26 έλεγχοι φυτοπροστατευτικών προϊόντων

52 έλεγχοι σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρ-

μάκων

166 έλεγχοι σε ζωοτροφές
Τα έως τώρα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων ανά

κατηγορία έχουν ως εξής:

Στο 4% των ελέγχων σε νωπά οπωροκηπευτικά έγινε πα-

ραπομπή σε επιτροπή κυρώσεων, ενώ στο 32% έγιναν συ-

στάσεις για βελτιώσεις.

Στο 21% των ελέγχων σε υπερκατεψυγμένα προϊόντα

έγινε παραπομπή σε επιτροπή κυρώσεων, ενώ στο 43%

έγιναν συστάσεις για βελτιώσεις.

Στο 9% των γεωργικών προϊόντων που ελέγχθηκαν για

παρουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

εντοπίστηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας και παραπέμ-

φθηκαν για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ελέγχων σε φυ-

τοπροστατευτικά προϊόντα, δεν εντοπίστηκαν κάποιες πα-

ραβάσεις.

Σε ελέγχους σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρ-

μάκων εντοπίστηκε μία περίπτωση παράνομης εμπορίας

και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Στις κατηγορίες 1, 2 και 5 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολι-

κού ύψους €41.700. Οι παραβάσεις της κατηγορίας 3 (7

περιπτώσεις), που αφορούν την παρουσία υπολειμμάτων

φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα, παραπέμφθηκαν

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το

οποίο έχει και την αρμοδιότητα επιβολής των προστίμων

αυτών.

Σε συνέχεια δειγματοληψιών σε προϊόντα για την διαπί-

στωση της ασφάλειάς τους, παραπέμπονται στον Εισαγ-

γελέα, οι παρακάτω επιχειρήσεις:

Σε έλεγχο δείγματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ», “Grivas family” σε αυτοτελή συσκευασία του 1

Kg με ημ. Λήξης: 05/08/10 BC5202842001206 και παραγωγής

της «Δ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩ-

ΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επι-

σήμανση.

Σε έλεγχο δείγματος «ΜΠΩΛ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ», “Viomar” συ-

σκευασμένο αυτοτελώς, 21 cm, INOX 18/8 με

BC5204468000540, βρέθηκε μη κανονικό ως προς τις ενδεί-

ξεις συσκευασίας.

Σε έλεγχο δείγματος «ΚΕΡΙ ΡΕΣΩ», “Care” σε αυτοτελή συ-

σκευασία του 100 τεμαχίων με 38mm - 4 hours

BC87162013286089, το οποίο παράγεται στη Κίνα και εισά-

γεται από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, βρέθηκε μη κανονι-

κό ως προς την επισήμανση.

Σε έλεγχο δείγματος «ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ», “Fasana” σε

αυτοτελή συσκευασία 20 τεμαχίων έκαστη, 3 φύλλων

25Χ25 cm, BC008768102994,  οι οποίες είναι γερμανικής

προέλευσης και εισάγονται από την εταιρία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δ. ΓΚΙΑΛΠΗ», βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επισή-

μανση.

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Ναυτικό Μουσείο,  Εμπορικό Κέντρο, Ταχυφαγείο ή Καφετέρια;
Υπό διωγμόν το Ναυτικό Μουσείο!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

πίνακας ελαιογρα-

φία σε μουσαμά Νορβη-

γού καλλιτέχνη, με θέμα

τη θάσσα με μία βάρκα

διαστάσεις 1Χ1.35εκ. Τι-

μή ευκαιρία 900€. 

Μόνο σοβαρές 

προτάσεις 6937583101

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δίσκοι 33

στροφών κλασικής

μουσικής, συλλεκτικοί,

σε άριστη κατάσταση.

115 τεμάχια μεγάλων

μαέστρων. Τιμή

1.150€.

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις 6937583101



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 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01,  8μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΚΥΡΙΑΚΗ 24, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 26/01, ώρα 7μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01, ώρα 6μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01, ώρα 6μ.μ.
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1. Τι εννοούμε όταν λέμε «Εξωσωματική Γονιμοποίηση»;

Με τον όρο Εξωσωματική Γονιμοποίηση εννοούμε την γο-

νιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο σε ένα τε-

χνητό περιβάλλον και όχι μέσα στο σώμα της γυναίκας και

συγκεκριμένα στη σάλπιγγα, όπως γίνεται από τη φύση.

2. Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να καταφύγει στην βοήθεια
ενός Γυναικολόγου ειδικού σε θέματα υπογονιμότητας;

Eνα ζευγάρι που προσπαθεί να τεκνοποιήσει πρέπει να τα

καταφέρει μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών. Όταν μιλάμε

για προσπάθεια εννοούμε ότι και οι δύο σύντροφοι γνωρί-

ζουν πόσο συχνά και σε ποιό σημείο του κύκλου της γυ-

ναίκας πρέπει να κάνουν έρωτα χωρίς προφυλάξεις.

3. Τι περιλαμβάνει ένας έλεγχος για τη γονιμότητα των
δύο συντρόφων.

Απαραίτητα είναι για τη γυναίκα ένα υπερηχογράφημα

έσω γεννητικών οργάνων, ορμονικός έλεγχος και σαλπιγ-

γογραφία. Πρέπει επίσης οπωσδήποτε να ελεγχθεί η ποι-

ότητα του σπέρματος του άνδρα.

4. Πώς ξεκινάει μια θεραπεία;

Την προκαθορισμένη ημέρα του κύκλου ξεκινάει μια θερα-

πεία με μία ή και περισσότερες ορμόνες που αποσκοπεί

στη διέγερση των ωοθηκών έτσι ώστε αυτές να αναπτύ-

ξουν πολλά ωοθυλάκια και όχι μονάχα ένα όπως συνήθως

γίνεται σε ένα φυσιολογικό κύκλο. 

5. Πώς γίνεται η παρακολούθηση της ασθενούς;

Μετά την πρώτη εβδομάδα η ασθενής προσέρχεται κάθε δύο

ημέρες για έναν υπερηχογραφικό έλεχγο των ωοθυλακίων

και του πάχους του ενδομητρίου. Αν χρειαστεί γίνονται οι

απαραίτητες αυξομειώσεις στη δόση των ορμονών.

6. Πότε είναι έτοιμες οι ωοθήκες;

Περιμένουμε τα ωοθυλάκια, τα οποία περιέχουν τα ωάρια,

να φτάσουν ένα κρίσιμο μέγεθος και αριθμό. Στη συνέχεια

χορηγούμε μία ορμόνη η οποία προκαλεί την τελική ωρί-

μανση των ωαρίων και την απελευθέρωσή τους στο υγρό

των ωοθυλακίων.

7. Πότε γίνεται η ωοληψία;

Η ωοληψία γίνεται 36 ώρες μετά την τελική ένεση. Είναι

σημαντικό να είναι η ασθενής εξαιρετικά συνεπής με την

τήρηση του προγράμματος καθώς ένα λάθος 2 ή 3 ωρών

μπορεί να προκαλέσει αυτόματη ρήξη των  ωοθυλακίων.

8. Πώς γίνεται η ωοληψία;

Γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες και με υπερηχογραφικό

έλεγχο.  Η ασθενής περιέρχεται σε κατάσταση «μέθης»

και το υγρό από τα ωοθυλάκια αναρροφάται και παραδίδε-

ται στον εμβρυολόγο, ο οποίος με μικροσκόπιο βρίσκει τα

ωάρια.

9. Πώς γίνεται η γονιμοποίηση;

Ο σύζυγος παραδίδει την ίδια μέρα το σπέρμα στον εμ-

βρυολόγο. Τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετού-

νται μέσα σε ειδικό θρεπτικό υλικό όπου παραμένουν για

24 ώρες. Την επόμενη ημέρα ελέγχεται ο αριθμός των εμ-

βρύων.

10. Γονιμοποιούνται όλα τα ωάρια;

Τα ωάρια γονιμοποιούνται σε ένα ποσοστό γύρω στο 66%.

Σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα του σπέρματος και των

ωαρίων.

11. Πότε τοποθετούνται τα έμβρυα στη μήτρα;

Η εβρυομεταφορά γίνεται συνήθως τη δεύτερη ή τρίτη

ημέρα μετά την ωοληψία. Δεν απαιτεί νάρκωση και είναι

μια απλή διαδικασία. Είναι η πιο λεπτή στιγμή καθώς τα έμ-

βρυα, αλλά και το ενδομήτριο, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. 

12. Πόσα έμβρυα τοποθετούνται;

Συνήθως τοποθετούνται 2-3 έμβρυα ή και λιγότερα αν η

ποιότητά τους είναι ικανοποιητική. 

13.Τι γίνεται με τα έμβρυα που περισσεύουν;

Αν τα έμβρυα που περισσέψουν είναι καλής ποιότητας τό-

τε μπορούν να καταψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν από

το ζευγάρι σε μια μελλοντική προσπάθεια η οποία δεν πε-

ριλαμβάνει διέγερση ωοθηκών, ούτε και ωοληψία.

14. Πότε γίνεται το τεστ κύησης;

12 ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά. Αν  είναι θετικό τό-

τε πραγματοποιείται έλεγχος με υπερήχους σε 2 εβδομά-

δες.

15. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας;

Τα ποσοστά κυμαίνονται στο 40% ή και λίγο παραπάνω για

τις γυναίκες μέχρι 38 ετών. Πολύ σημαντικοί παράγοντες

είναι η ηλικία της γυναίκας, τα επίπεδα των ορμονών της

και βέβαια το σπέρμα του συζύγου. 

Χάρης Χηνιάδης
Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος

τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού

Νοσοκομείου St Bart’s, London

Συνεργάτης του Επιστημονικού site 

www.iator.gr    

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.           

Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.           

Τηλέφωνο: 6936513341

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο

μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€,

Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, 

με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Με 16 ερωτήσεις ο Δρ Χάρης Χηνιάδης, προσπαθεί να
μας ενημερώσει  για την  εξωσωματική γονιμοποίηση.
Ενας τρόπος γονιμοποίησης για ζευγάρια, που δεν κατα-
φέρνουν να αποκτήσουν παιδί με φυσιολογικό τρόπο.
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Νικήτριες ομάδες  

ανακηρύχθηκαν οι:

• Καλαθοσφαίριση  Αγοριών Λυκείων:

Εκπαιδευτήρια «Πλάτωνα»

• Καλαθοσφαίριση  Κοριτσιών  Λυκεί-

ων:  2ο ΓΕ.Λ Βούλας

• Ποδόσφαιρο  Λυκείων:  2ο ΓΕ.Λ. Γέρακα 

• Χειροσφαίριση Λυκείων: νικητές στα

αγόρια το 1ο ΓΕΛ  Κορωπίου και στα

κορίτσια το 2ο   ΓΕΛ Παλλήνης. 

Στο ατομικό της επιτραπέζιας

αντισφαίρισης  νικητές είναι οι: 

1. Φάϊδας Ορέστης, του Β΄ Τοσίτσειου

Αρσάκειου Εκάλης 

2. Πικάκος Ανδρέας του 2ου ΓΕ.Λ.

Παλλήνης και

1. Λάντζα Μαρία του 2ου ΓΕ.Λ. Βούλας

2. Παπαδοπούλου Μέλισσα του Μουσι-

κού Πειραματικού Λυκείου Παλλήνης

και στο ομαδικό νικητές είναι οι μαθη-

τές του ΓΕ.Λ. Βάρης (Κατσάκος Γεώρ-

γιος, Κατσάκος Σπυρίδων, Οικονομί-

δης Βασίλειος, Ακούνης Εμμανουήλ)

και των κοριτσιών οι μαθήτριες του

2ου ΓΕ.Λ. Παλλήνης (Μπενέτου Ευφη-

μία, Ματζαβίνου Δανάη, Μαρούλη Ευ-

αγγελιάνα, Αγγελοπούλου Ευθυμία).

Νικητές στους αγώνες Δρόμου

σε Ανώμαλο Έδαφος ανακηρύ-

χθηκαν οι: 
4.000 μ. αγοριών Λυκείων

1ος Μησιάρης Αριστείδης του 2ου

ΓΕ.Λ. Βούλας

2ος Ρήγος Παναγιώτης των εκπ/ριων

Κωστέα-Γείτονα

3ος Μονοκρούσος Κων/νος του ΓΕ.Λ.

Πικερμίου

3.000 μ. κοριτσιών Λυκείων

1η Λειβαδάρου Βασιλική του 3ου

ΓΕ.Λ. Αχαρνών

2η Γιαννούλη Νικολέτα του 1ου ΓΕ.Λ

Παλλήνης

3η Σπανούδη Σταυρούλα του 6ου

ΓΕ.Λ Αχαρνών

3.000 μ. αγοριών Γυμνασίων

1ος Πετρολέκας Νικόλαος της Ερα-

σμείου Ελληνογερμανικής Σχολής

2ος Γκαραλιάκος Αθανάσιος του 1ου

Γυμν. Βάρης

3ος Χονδρογιάννης Δημήτρης του Γυ-

μν. Κρυονερίου

2.000 μ. κοριτσιών Γυμνασίων

1η Βλάχου Ευσταθία Γυμνάσιο Αγ.

Στεφάνου

2η Ντέντα Ειρήνη 2ο Γυμν. Ν.Μάκρης

3η Προύζου Άννα 1ο Γυμν. Βάρης

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ανατ. Αττι-
κής συγχαίρει θερμά όλους τους μαθη-
τές/τριες που συμμετείχαν  καθώς και
στους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που
προετοίμασαν τους μαθητές και  τις ομά-
δες. 

Σχολικοί Αγώνες Ανατολικής Αττικής

φωτογραφία από τον τελικό ποδοσφαίρου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης,

επιτραπέζιας αντισφαίρισης και ανωμάλου δρόμου Λυκείων-Γυμνασίων Α΄ Φά-

σης Ανατ. Αττικής που διοργάνωσε με επιτυχία το Γραφείο Φυσικής Ανατ. Αττι-

κής  για τη  σχολική χρονιά  2009-2010.

Φωτογραφία από τον αγώνα ανωμάλου δρόμου

Απονομή από την Μαύρου Κυριακή, προϊσταμέ-
νη  του Γ.Φ.Α. Αν. Αττικής

Βραβεία και απονομές στον Ναυτικό Ομιλό Βάρης  - Βάρκιζας
Βασιλόπιτα έκοψε και ο Ναυτι-

κός Ομιλος Βάρης – Βάρκιζας,

την περασμένη Κυριακή στις

εγκαταστάσεις του στη Βάρκι-

ζα, παρουσία πολλών μελών,

φίλων αλλά και των κυρίως εν-

διαφερομένων, των αθλητών

μικρών και μεγάλων.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γιάν-

νης Μαρκουλάκος χαιρέτισε

την εκδήλωση, τόνισε την με-

γάλη προσφορά των αθλητι-

κών ομίλων στη νεολαία γενι-

κότερα και έδωσε συγχαρητή-

ρια σε όλους τους αθλητές το-

νίζοντας ότι:  

Ο,τι δίνεται έχει ιδιαίτερη έν-

νοια και αξία  για τη δραστη-

ριότητα και συμμετοχή των

παιδιών στους αγώνες στην

άθληση και στη θάλασσα, στο

χώρο  εδώ πέρα.

Το Δήμο εκπροσώπησε η Αντι-

δήμαρχος Δήμητρα Σουτό-

γλου, αλλά παραβρέθηκαν

πολλοί σύμβουλοι, από όλες

τις πτέρυγες (Θωμάς Δελη-

γιάννης (πρόεδρος Δ.Σ.), Δ.

Αναστασίου Ελ. Αργυρουδά-

κης, Β. Καβαλος.

Στη συνέχεια απένειμαν ανα-

μνηστικές πλακέτες στους

αθλητές και για τη συμμετοχή

τους (στους μικρούς) και για τις

επιδόσεις τους (στους μεγαλύ-

τερους) καθώς επίσης και στους

προπονητές που προσπαθούν

να εμπνεύσουν τους αθλητές

για την αγάπη στον αθλητισμό

και την ευγενή άμιλλα.

Πάνω ο πρόεδρος του Ομίλου χαιρετίζει την εκδήλωση.
Κάτω φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις αθλητών.
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Άλλη μια Δευτέρα οι γυ-

ναίκες της Θέτιδας καρ-

διοχτύπησαν και αντί να

συνεχίσουν όπως ξεκί-

νησαν τον αγώνα, κατά-

φεραν (γιατί περί αυτού

πρόκειται) να παραχω-

ρήσουν 2 σετ ή κατά συ-

νέπεια 1 πόντο στην

ομάδα του ΠΑΠΑΓΟΥ.

Αναλυτικότερα: η ομάδα

ξεκίνησε πολύ δυνατά

κερδίζοντας το 1ο σετ

με 25-15. Ενώ όλα λοι-

πόν έδειχναν πως η ομά-

δα έχει ένα εύκολο βρά-

δυ να συνεχίσει δυνατά,

παρουσιάστηκε χωρίς

συγκέντρωση και αντι-

μετώπισε «υπεροπτικά»

το παιχνίδι με αποτέλ-

σμα να καταφέρει να νι-

κήσει 3-2 σετ (25-15, 23-

25, 25-23, 20-25, 15-10).

Τα λάθη στον αθλητισμό

πληρώνονται και δεν θα

μπορούσε να εξελιχθεί

αλλιώς ένα ματς στο

οποίο οι γυναίκες της

Θέτιδας υπέπεσαν σε 36

λάθη. Την επόμενη βδο-

μάδα Δευτέρα 25/1 η

ομάδα αντιμετωπίζει τη

σχολή Μωραϊτη στο Ζη-

ρήνειο.

ΠΑΙΔΕΣ

Μεγάλη νίκη και πολύ

καλή εμφάνιση για τους

Παίδες απέναντι στον

Απόλλωνα στη Ριζούπο-

λη. Τα αγόρια ήταν πολύ

συγκεντρωμένα, με κα-

λή τακτική στο σερβίς

και στην επίθεση, τα

οποία σε συνδυασμό με

τα λίγα λάθη, έφεραν τη

νίκη με 3-0 σετ (17-25,

19-25, 20-25). Την επό-

μενη βδομάδα η ομάδα

αντιμετωπίζει την ομάδα

του Πανελληνίου στη

Βούλα, η οποία αξιώνει

φέτος να κατακτήσει

την 1η  θέση στο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα των

Παίδων. Αυτός ο αγώνας

θα είναι μια πολύ δυνατή

πρόκληση-τεστ για την

ομάδα των Παίδων, να

αξιολογήσει τις δυνατό-

τητές της εν όψει της

συνέχειας.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Δεύτερη ήττα σε ισάριθ-

μους αγώνες για τις κο-

ρασίδες, οι οποίες υπέ-

κυψαν στην ομάδα της

Μεταμόρφωσης και ητ-

τήθηκαν με 3-1 σετ (25-

21, 23-25, 25-23, 25-18).

Την επόμενη αγωνιστική

οι Κορασίδες, καλούνται

να αντιμετωπίσουν τις

Αμαζόνες στη Βούλα και

ελπίζουν να κατακτή-

σουν την πρώτη τους νί-

κη.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

Με 19 αθλητές και αθλήτριες, έλαβαν μέρος οι ομάδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, στην προκριματι-

κή φάση του Πανελλήνιου ατομικού πρωταθλήματος Παμπαίδων – Παγκορασίδων που διεξή-

χθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας. Πρόκειται για αγώνες παι-

διών μέχρι 12 ετών και φυσικά το ενδιαφέρον αθλητών/αθλητριών αλλά και των γονέων τους

υπήρξε πολύ μεγάλο.

Τα παιδιά του ΑΡΗ, μας έχουν συ-

νηθίσει σε επιτυχίες και έτσι τ’ απο-

τελέσματα φάνηκαν λίγο-πολύ ανα-

μενόμενα αλλά ούτως ή άλλως πο-

λύ ενθαρρυντικά για τις επόμενες

χρονιές.

Στην τελική φάση πέρασαν:

Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου

Ιφιγένεια & Γενεράλης Νίκος στα

ατομικά αγωνίσματα. 

Πατεράκη – Τσακέτα και Ισαμπάλο-

γλου – Φίσερ στο διπλό παγκορασί-

δων.

Πατεράκη – Αλεξανδρόπουλος, Ισα-

μπάλογλου – Κορδούτης & Φίσερ –

Σαλιμάς στο διπλό μικτό.

Την ομάδα των Παμπαίδων αποτε-

λούσαν οι: Καρνέσης, Ψυχογιός,

Βλάχος, Καραΐσκος, Λυκούδης Π.,

Λυκούδης Χ., Γενεράλης και Φρα-

γκισκάτος.

Την ομάδα των Παγκορασίδων απο-

τέλεσαν οι: Πατεράκη Στ., Ανδρεάδη, Σοφρά, Ισαμπάλογλου, Πεχλιβανίδη Φ., Λύτρα, Φίσερ,

Βλάχου, Τριανταφύλλου, Πατεράκη Κ. και Πεχλιβανίδη Ν. 

Ιδιαίτερα πρέπει να σημειώσουμε

το πέρασμα στην τελική φάση

του Νίκου Γενεράλη (στη φωτο-

γραφία πάνω) και κυρίως τις πολύ

καλές εμφανίσεις όλων των

αθλητών – αθλητριών.

Την παράσταση των αγώνων

έκλεψε το ζευγάρι Ιάσωνα Ψυχο-

γιού – Νεφέλης Σοφρά που ήταν

το μικρότερο σε ηλικία απ’ όλους

τους συμμετέχοντες (φωτο αρι-

στερά).

Προκριματική φάση του Πανελλήνιου ατομικού

πρωταθλήματος Παμπαίδων – Παγκορασίδων

Μεγάλη συμμετοχή του Αρη Βούλας

"ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ" του Ομίλου

Αντισφαίρισης Βουλιαγμένης

Πρωτιές για τους αθλητές του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  στο

1ο ενωσιακό πρωτάθλημα για αγόρια και κορίτσια μέχρι 16 ετών που διεξήχθη

με μεγάλη συμμέτοχη πολλών ομίλων των νοτίων προαστείων κυρίως, στις

εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντι-

σφαίρισης Βουλιαγμένης (16-

18/1).

Την πρώτη θέση στην κατηγορία

των αγοριών κατέλαβε ο Γιάννης

Στεργίου ενώ στην κατηγορία των

κοριτσιών, την πρώτη θέση πήρε η

Χριστίνα Σιδέρη.

Εκτός από τις πρώτες θέσεις, οι

αθλητές του Ομίλου στο σύνολο

κατέλαβαν επίσης υψηλές θέσεις.

Αρκεί να αναφερθούμε ότι στα

αγόρια κάτω των 16, οι 5 από τους 8 αθλητές που προκρίθηκαν στα προημιτελι-

κά ήταν του ομίλου όπως και στα κορίτσια κάτω των 16, οι 4 από τις 8 αθλήτριες

ήταν επίσης του ομίλου αντισφαίρισης Βουλιαγμένης.

Προπονητές των παιδιών είναι η Όλγα Βασιλειάδου και ο Γιάννης Καμπάκο-

γλου.

Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που γίνεται στον

όμιλο και οι επιτυχίες, όπως είναι επόμενο, θα συνεχίζονται.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθλητισμού Πάνος Μπιτσα-

ξής σε συνέντευξη τύπου

που έδωσε, όταν ρωτήθηκε

με ποια κριτήρια έγινε η κα-

τάταξη των αθλημάτων, και

ανέφερε χαρακτηριστικά ο

δημοσιογράφος σαν παρά-

δειγμα το πινγκ πονγκ που

κατατάσσεται σε καλύτερη

κατηγορία από το τένις,

απάντησε: 
“Έχετε λάθος εικόνα, μάλ-

λον, γιατί στην παγκόσμια

κατάταξη το πινγκ πονγκ εί-

ναι στην 9η θέση και έχου-

με ικανούς αθλητές. Αλλά

πέρα από αυτό στην περί-

πτωση του πινγκ πονγκ

έχουμε και άλλα κριτήρια.

Έχει μεγαλύτερη διάδοση,

έχει δηλαδή μεγαλύτερη

κοινωνική βάση, μεγαλύτε-

ρη ευκολία ανάπτυξης, κα-

λύτερη οργάνωση του σω-

ματειακού του αθλητισμού

και έχει λιγότερες δυνατό-

τητες ιδιωτικής χρηματοδό-

τησης, από ότι το τένις. Αυ-

τά είναι μερικά από τα στοι-

χεία, που μας οδηγούν σε

αυτή την απόφαση. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Η Ενωση Ποδοσφαιρι-

κών Σωματείων Ανατ.

Αττικής οργανώνει την

ετήσια εκδήλωση απο-

νομής και κοπής της

βασιλόπιτας που θα γί-

νει στο Κτήμα Κώστα

Λαζαρίδη “Οινοτρία

Γη” (2ο χλμ. Καπανδρι-

τίου - Καλάμου), την

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου

στις 6.30μ.μ.

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

Ο Αθλητικος Ομιλος και ο

Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου Βουλιαγμένης

(ΑΟΔΒ) κόβουν βασιλόπι-

τα σε πανηγυρική εκδή-

λωση τη Δευτέρα 25 Ια-

νουαρίου στις 6 το από-

γευμα στο “Εν πλω” στην

παραλιακή λεωφόρο της

Βουλιαγμένης.

Εκθείασε το πινγκ-πονγκ ο Γ.Γ. Αθλητισμού 

Πάνος Μπιτσαξής

ΚΟΒΟΥΝ ΠΙΤΑ

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Ει-

σαγωγέων Αυτοκινήτων

Ελλάδας θα κόψουν την

Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους

στα γραφεία του Συνδέ-

σμου (Ελ. Βενιζέλου 248

Καλλιθέα) την Τρίτη 26 Ια-

νουαρίου και ώρα 21.30.
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Με απόφαση του Νομάρχη  Λεωνίδα Κουρή ορίσθηκαν ως

Αντινομάρχες για το 2010 οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι:

• Γεώργιος Ξηντάρας, Πρόεδρος της 1ης

Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για θέ-

ματα Διοικητικού, Οικονομικoύ, Αστικής

και Δημ. κατάστασης, ΚΕΠ και Προγραμ-

ματισμού.

• Δημήτριος Κατσίκης, Πρόεδρος της

2ης Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας

για θέματα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,

Ανάπτυξης, Ανωνύμων Εταιριών, Τοπο-

γραφικής και Εγγείων Βελτιώσεων.

• Χάρης Δαμάσκος, Πρόεδρος της 3ης

Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για

θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και

Περιβάλλοντος.

• Γεώργιος Πλακίτσης, Πρόεδρος της

4ης Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας

για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Μετα-

φορών και ΚΤΕΟ.

• Γεώργιος Φυτάς, Πρόεδρος της 5ης Νομαρχιακής Επι-

τροπής αρμόδιας για θέματα Υγείας, Πρόνοιας, Προστα-

σίας Καταναλωτή, Απασχόλησης και Μεταναστών.

• Πάρις Ευαγγελίου, Πρόεδρος της 6ης

Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για θέ-

ματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας,

Ομογενών, Νεολαίας, Ισότητας, Εθελο-

ντικών Οργανώσεων και Τουρισμού

Ορίστηκαν οι τελευταίοι
Αντινομάρχες

Νέοι Αντιδήμαρχοι

στα Καλύβια

Με απόφαση του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου ορίστηκαν

για το έτος 2010 οι νέοι Αντιδήμαρχοι, καθώς και τα κα-

θήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν από τις

νέες τους θέσεις.

Ετσι οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι: 

1. Αλέξανδρος – Απόστολος Αθανασόπουλος με αρμο-

διότητες την Καθαριότητα, την Ύδρευση, το Περιβάλλον

και τον ηλεκτροφωτισμό, 

2. Κωνσταντίνος Καρακασίλης με αρμοδιότητες την Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου (σχέδια πόλης, μελέτες, Τε-

χνικό Πρόγραμμα κλπ.), στις Διοικητικές Υπηρεσίες και τα

έσοδα του Δήμου. Επίσης ορίστηκε αναπληρωτής του Δη-

μάρχου. 

3. Μιχάλης Αδάμης με αρμοδιότητες την  Ύδρευση, τη

Δημοτική Αστυνομία, την Πολιτική Προστασία και το Δη-

μοτικό Νεκροταφείο.

Νέοι Αντιδήμαρχοι

στη Γλυφάδα

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι Αντιδήμαρχοι Γλυφά-

δας  για το έτος 2010, όπως ορίστηκαν από τον Δήμαρχο

Γλυφάδας Ιωάννη Θεοδωρόπουλο, σύμφωνα με την

303/2675/18-1-2010 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον

ορισμό Αντιδημάρχων και ανάθεσης καθηκόντων. Ετσι: 

ο Αθανάσιος Σκαλτσάς ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού.Επίσης με την ίδια απόφαση Δημάρ-

χου  ορίστηκε αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση

απουσίας η κωλύματός του.  

ο  Σπύρος Βαμβακερός Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, 

ο Γεώργιος Αγγελόπουλος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας,

ο  Ιωάννης Τζούβελης Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος και

ο Νικολάου Νικόλαος ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για ένα (1) έτος.

Σας καλούμε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010, ώρα 11:00,

στην αίθουσα «Αριστοτέλης», 

του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace

(Αγ.Νικολάου 10 & Ηλιού, Καβούρι),

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδυασμού μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση
Άγγελος Αποστολάτος
Υπ. Δήμαρχος Βούλας

Αν θέλετε να διακοσμήσετε

το σπίτι σας ή πουλάτε ένα

ακίνητο και θέλετε να αυξή-

σετε την αξία του, είμαστε η

ιδανική επιλογή.

Προσφέρουμε επαγγελματι-

κή εσωτερική και εξωτερική

διακόσμηση, που βασίζεται

τόσο στην εξαιρετική αίσθη-

ση του design όσο και στην

πολυετή μας πείρα. 

Τηλ. 211-0123381

6946-300414

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού

Συμβουλίου Βάρης, Δημήτρης Κυπριώτης, με το

συνδυασμό του έκοψε βασιλόπιττα την περα-

σμένη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στο «Savala»

στη Βάρκιζα.

Ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος, ο κόσμος παρέμε-

νε ακόμη και έξω. Ηταν απροσδόκητη η τόσο με-
γάλη συμμετοχή», αιτιολόγησε ο Δ. Κυπριώτης.

Ο Δ. Κυπριώτης, αφού καλωσόρισε όλους τους

παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο

της διοικητικής μεταρρύθμισης τονίζοντας ότι:

«Πιστεύουμε ότι το σχέδιο ανασυγκρότησης με
το όνομα Καλλικράτης θα δώσει μία νέα πνοή.
Βέβαια όλοι μας έχουμε τις επιφυλάξεις μας,
όμως αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, εί-
ναι ότι καμία φωνή δεν λέει ότι αυτό δεν είναι

μία αναγκαιότητα για την Αυτοδιοίκηση.
…Επιφυλακτικοί είμαστε και στο νέο χωροταξι-
κό των Δήμων. 
Και σύντομα θα ξεκινήσουμε διαβούλευση και με
τους κατοίκους και με τους φορείς.
Ξέρουμε ότι όλοι θέλουμε να προωθήσουμε το
Δήμο. Ολες οι πλευρές, αλλά έχει σημασία πώς
το κάνει ο καθένας και αν βαδίζει σωστά.
Γιατί η πόλη μας χρειάζεται λύσεις.
… Βρίσκομαι σε επαφή με όλες τις προβληματι-
κές περιοχής του Δήμου μας και μέσα από τους
Συλλόγους, γιατί  πρέπει να δρομολογηθούν τα
προβλήματα, ακόμα πριν από την υλοποίηση του

σχεδίου.
Διάβασε μηνύματα από εκπροσώπους του Κοι-

νοβουλίου που δεν κατάφεραν να παραβρεθούν

στην εκδήλωση, όπως Θ. Πάγκαλος, Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου, Παντ. Ασπραδάκης, Θ. Μπού-

ρας και άλλους.

Ιδιαίτερα στάθηκε στους προέδρους των Συλλό-

γων που παρευρίσκοντο στην εκδήλωση, με

αναφορά σε κάθε Σύλλογο χωριστά, και τους

κάλεσε έναν έναν να κόψουν ένα κομμάτι από

τη βασιλόπιτα.

Ο επικεφαλης της μείζονος αντιπολίτευσης του

Νομαρχιακού Συμβουλίου Θανάσης Μπαλής

που παραβρέθηκε, χαιρέτισε την εκδήλωση, και

τόνισε ότι «η Βάρη και γενικότερα η Ανατ. Αττι-
κή δεν είναι μόνο ότι περνάει μια δύσκολη οικο-
νομική στιγμή, θα περάσει ακόμη δυσκολότερες,
γιατί πλέον πολλά θέματα φεύγουν από τα χέ-
ρια της κεντρικής διοίκησης του κράτους και
περνάνε στα χέρια της Περιφερειακής Διοίκη-
σης. Και μη ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία εκεί είναι
οι Δήμοι της  Αθήνας και έχουμε να κάνουμε με
έναν Γολιάθ, που μας βλέπει εμάς, ως πίσω αυ-
λή της Αθήνας, Εδώ χρειάζεται ο αγώνας και η
προσπάθεια…»..
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο βουλευτής Νίκος Κα-

ντερές και ο λογοτέχνης Δημήτρης Ιατρόπου-

λος, που ευχήθηκε “επειδή είναι μια χρονιά πε-
ρίεργη και οριακή, να μη μετατραπεί ο Καλλι-
κράτης σε Καλιγούλα, που λέει και η φίλη μου η
Αλέκα Παπαρήγα.

Αννα Μπουζιάνη

Ο συνδυασμός του Δημήτρη Κυπριώτη έκοψε βασιλόπιτα

“Η πόλη μας χρειάζεται λύσεις”

“Ο πολίτης που ψηφίζει μέσα από πλύση εγκεφάλου δεν εί-

ναι πολίτης, είναι πελάτης”, απ’ τα ωραία του  Ιατρόπουλου. 

Κοντά του βρέθηκε και ο επικεφαλής της μειο-
ψηφίας του Ν.Σ. Θανάσης Μπαλής.

Και απ’ τη γειτονική Γλυφάδα, η  επικεφαλής συνδυα-
σμού μειοψηφίας, Αθηνά Λυγνού. Δεξιά η πολύ δρα-
στήρια σύζυγος του Δ. Κυπριώτη.


