ΣABBATO

Κάποιοι έχουν την ικανότητα
να καταλάβουν εξουσία, αλλά είναι ανάξιοι να την ασκήσουν.
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Αλλοι που είναι άξιοι, δεν
έχουν την ικανότητα να την
κατακτήσουν.
Κ.Β.

για να πείσεις δίνεις το παράδειγμα
20% μείωση απολαβών από Πρωθυπουργό μέχρι Αντιδημάρχους
Επιμένω στη μείωση του αριθμού
των Βουλευτών - από 300 που είναι τώρα, στους 200 που επιτρέπει το Σύνταγμα, άρθρο 51 §1, με απλή νομοθετική
ρύθμιση – γιατί είναι ένα μέτρο συγκλονιστικό, που
θα πείσει το Λαό για την κρισιμότητα της καταστάσεως και συνάμα, θα πείσει και τις Βρυξέλες
και τη διεθνή κοινότητα, για την αποφασιστικότητα
της Κυβέρνησης, ενώ ο πολιτικός κόσμος ν’ ανακτήσει μέρος της χαμένης του αξιοπιστίας. Ασφαλώς και το οικονομικό όφελος δεν είναι αμελητέο:
Στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2010 προβλέπεται δαπάνη για τις Βουλευτικές αποζημιώσεις της τάξης των 45,6 εκατομμυρίων ευρώ.

του Κώστα
Βενετσάνου

Κάθε βουλευτής μας κοστίζει από 120.000€ ετησίως, έως 145 χιλ. € για τους επαρχιώτες, μόνο για
τις προσωπικές τους απολαβές (βουλευτική αποζημίωση, συμμετοχή σε επιτροπές, ατέλειες κλπ) σ’
αυτά πρέπει να προστεθούν 6 έως 7 υπάλληλοι. (4
συνεργάτες, ένας ειδικός σύμβουλος, ένας – δύο
συνοδοί αστυνομικοί). Επιπλέον, δηλαδή ένα κονδύλι της τάξεως των 150 χιλ. ευρώ το χρόνο. Επομένως συνολικά, κάθε Βουλευτής μας κοστίζει περί
τις 300.000 ευρώ ετησίως. Αν «κόψουν» 100 βουλευτές, αν περιστείλουν δηλαδή τον αριθμό των
βουλευτών στο κατώτερο όριο που προβλέπει το Σύνταγμα, θα εξοικονομηθεί ένα κονδύλι της τάξεως
των 30 εκατομμυρίων ευρώ (ή πλέον των 10 δισεκατομμυρίων δραχμών).
Αφήνω το καθόλου ευκαταφρόνητο συνταξιοδοτικό
κόστος αφού καθένας βουλευτής θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 1.400 ευρώ, με όριο τα 4.500, σε
τέσσερα χρόνια(!) βουλευτικής θητείας, σε ηλικία 55
χρόνων. Αυτό κι αν είναι πρόσκληση, τώρα που ξανασυζητείται το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό.
Αν θέλει λοιπόν ο Παπανδρέου νέο εκλογικό νόμο, ιδού το άρθρο ένα: «Ο αριθμός των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στο εθνικό κοινοβούλιο
ορίζεται στους 210».
Δεν εξαντλώ τα περιθώρια του Συντάγματος για πρακτικούς
λόγους. Σε κάποιες αποφάσεις προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, π.χ. τα 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή, στην πρότασή μου, 140 βουλευτές.

Το όφελος θα είναι πολλαπλό. Ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτικό, εθνικό. Θα σημάνει συναγερμό!
Και αυτό είναι σημαντικό.
Συνέχεια στη σελ. 2

Οι θυελώδεις άνεμοι δεν πτόησαν τον κόσμο να κατέβει στη θάλασσα για να τιμήσουν την ημέρα των Θεοφανείων και
τον Αγιασμό των Υδάτων. Οι νέοι είναι έτοιμοι να πέσουν στο νερό. Η φωτογραφία είναι από τη Βάρκιζα.

Σελίδες 3 & 22

Σημαντική επιστολή
προς τον
Στέφανο Ληναίο
και έκκληση του
Μίκη
Θεοδωράκη
“Για την
υπεράσπιση
της εθνικής μας
συνείδησης”

Αναστυλώσεις ναών από
τη Νομαρχία σελίδα 12
Παραιτήθηκε ο Ασπραδάκης
από νομαρχιακός σύμβουλος σελίδα 13

Ερώτηση για Β’ πλαζ Βούλας
από τον Θανάση Λεβέντη
σελίδα 17

Πράσινη ανάπτυξη και Αρχιτεκτονική
στο Μαραθώνα
σελίδα 24

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι 300 Βουλευτές να γίνουν 200
Συνέχεια από τη σελ. 1

Μείωση απολαβών
Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος.
Τη μείωση κατά 20% των απολαβών των αιρετών λειτουργών,
από τον Πρωθυπουργό μέχρι
τους Αντιδημάρχους. (και επιπλέον, τη μείωση του αριθμού των
Αντιδημάρχων, στα επίπεδα που
ήταν πριν από το νόμο Παυλόπουλου, που τους διπλασίασε).
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
πειθούς από το παράδειγμα. Αν
θέλεις να πείσεις δίνεις πρώτος
το παράδειγμα.
Εξ’ άλλου, τα τρία μικρά κόμματα
ΚΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΟΣ έχουν όχι
απλά αποδεχθεί αλλά και προτείνει την αποφασιστική μείωση των
απολαβών των Βουλευτών, ο δε
Σαμαράς παλαιότερα, ευαγγελιζόταν την μείωση του αριθμού
των Βουλευτών στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ν’ αφήσουν λοιπόν κάποιοι “έξυπνοι” τα περί “λαϊκισμών” και τα ειρωνικά σχόλια του
Γιακουμάτου περί «κουπονιών σίτισης»
Με την ευκαιρία, να γίνει αποσύνδεση των απολαβών των δικαστικών από τις βουλευτικές αποζημιώσεις.
Πολύ ορθά σε κάποια blogs είδα
την εξής πρόταση: Κατά το πρότυπο της «ανοκτής διακυβέρνησης
(opengov.gr), να καταγράψουν και
να μας πληροφορήσουν το αναλυτικό και συνολικό κόστος ανά βουλευτή και τα οικογενειακά περιουσιακά του στοιχεία, προ και μετά
κατ’ έτος της βουλευτικής του θητείας. Ο ίδιος ο βουλευτής να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να αιτιολογήσει τους ισχυρισμούς του.
Είναι, όχι απλά απαράδεκτο αλλά
επαίσχυντο και ατελέσφορο, να
θέλεις να στραγγίζεις τις δημιουργικές κοινωνικές μονάδες,
εκείνους που παράγουν έργο –
καρπούς – χρήμα για να εκθρέφεις και να πολλαπλασιάζεις μη
παραγωγικούς κρατικούς υπαλλήλους και λειτουργούς μερικοί των

οποίων είναι όχι μόνον μη ικανοποιητικά ανταποδοτικοί, αλλά
πολλές φορές, άεργοι, παρασιτικοί, συχνά ζημιογόνοι και ενίοτε
διεφθαρμένοι και επικίνδυνα επιβλαβείς. (Το θέμα αυτό άπτεται του
φορολογικού με το οποίο όμως θα καταπιαστώ την προσεχή εβδομάδα.)
(κοίτα και “7η” φ. 29/11/09).

Τώρα αρκούμαι να πω ότι έχω την
πεποίθηση, ότι οι καθ’ ύλην ασχολούμενοι – υπηρεσιακοί παράγοντες, σύμβουλοι και πολιτικοί –
συνθλιβόμενοι από τις πιέσεις της
Ε.Ε. και της οικτρής οικονομικής
κατάστασης, στερούνται της δυνατότητας να σκεφθούν, να διερευνήσουν τρόπους και πηγές
άντλησης εσόδων, στερούνται
φαντασίας και περιορίζονται στις
πεπατημένες πηγές που αν δεν
έχουν στερέψει, είναι αδύνατες
και απρόθυμες να καλύψουν τις
εγκληματικές σπατάλες και «τα
λάθη» των Ελλήνων πολιτικών και
των κομματικών μηχανισμών που
αντιλαμβάνονται την κρατική διοίκηση και εξουσία, όχι ως χώρο
αρίστης διαχείρισης και λ ο γ ο δ ο σ ί α ς , αλλά ως χώρο άλωσης και λαφυραγώγησης.
Ως χώρο πλιατσικολόγησης και
στην ηπιότερη περίπτωση ως χώρο βολέματος και άνετης και
ασφαλούς διαβίωσης.
Αλλ’ επειδή το θέμα που καταπιάστηκα σήμερα, αν και σπουδαίο
και βασικό, δεν αρκεί για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος, δίνω «τηλεγραφικά» τους τίτλους των κεφαλαίων που έχουμε
κατά καιρούς ασχοληθεί και που
θα μας απασχολήσουν από την
προσεχή εβδομάδα, ως σταχυολογήματα συνεισφοράς ιδεών,
χωρίς την ψευδαίσθηση της πλήρους μελέτης.
Οταν τα “φέρνεις δύσκολα”
εκτός της περιστολής των δαπανών και της εντατικοποίησης της
εργασίας, για να θυμηθούμε την
κυρία Αιμιλία*, στο φύλλο 606/ 711-09, ψάχνεις τα παλιά τεφτέρια. Κι όταν δεις πως σου χρωστάνε, αυτοί μάλιστα που είναι πιστωτές σου και επιτιμητές σου(!),
τα συμπψηφίζεις.
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Το γερμανικό χρέος προς την Ελλάδα υπολογίζεται στα 70 δις ευρώ.
– Ασφαλιστικό: Εκτός κάποιων
σωστών μέτρων που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, η καινοτόμος
ανατροπή είναι μία: Κατάργηση
των ασφαλιστικών ταμείων. Ενσωμάτωση των ασφαλιστικών εισφορών στη φορλογία εισοδήματος. Κάλυψη των ασφαλιστικών
αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό. (“7η” φ.24/11/07 &
28/11/09)

– Ακίνητα: Δεν είναι “μεγάλη ακίνητη περιουσία” τα 400.000 ευρώ.
Τα ακίνητα που έχεις για να ζεις
και να εξασφαλίσεις τα παιδιά
σου, μη μεταβληθούν σε “σκηνίτες”. Δεν φορολογείς την ανενεργό ακίνητη περιουσία αλλά τον
τρόπο “κτήσης της περιουσίας,
άπαξ! (“7η” φ.591/11-7-00)
– Αυτοκίνητα: Δεν υποχρεώνεις
το μέσο Ελληνα, που τα φέρνει
δύσκολα και σε καθεστώς οικονομικής ανασφάλειας, ν’ αλλάξει
στα 5 χρόνια αυτοκίνητο για να
στηρίξεις τις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες.
Η μονότονη φορολόγηση επί 50
χρόνια των ίδιων αγαθών, Ακίνητα - αυτοκίνητα, δείχνει την ένδοια φαντασίας, γνώσης, σκέψης,
σύσκεψης.
Τι φορολογείς; Φορολογείς λογικά τον “καρπό”, την προστιθέμενη
αξία απ’ τη μια και από την άλλη,
με την απλή σκέψη ότι τα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσποριζόμενα
έσοδα δεν “σεντουκιάζονται” αλλά κάπως δαπανώνται ή επενδύονται, φορολογείς κλιμακωτά και
αναλόγως την κατανάλωση με
ιδιαίτερη επιβάρυνση της πολυτελούς και περιττής.
Φορολογείς μηδαμινά έως και μηδενικά την παραγωγική επένδυση
την οποία μάλιστα ενίοτε επιδοτείς, όταν είναι εντάσεως εργασίας.
Θα τα πούμε αναλυτικά λίαν προσεχώς.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Να παραδειγματιστούν από
τον Ιωάννη Καποδίστρια
(Ο Καποδίστριας προς την Δ’ Εθνική Συνέλευση, Άργος 4/08/1829)

«…θέλω αποφεύγει και ήδη να δεχθώ την προσδιοριζόμενην ποσότητα δια τα έξοδα του αρχηγού
της Επικρατείας, απερχόμενος, εν όσω τα ιδιαίτερά
μου χρηματικά μέσα μού εξαρκούν από το εγγίσω
μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα προς την
ιδίαν μου χρήσιν…
Αποστρέφομαι το να προμηθεύσω εις τον εαυτόν
μου τας αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι προϋποθέτουν την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον
ανθρώπων βυθισμένων εις την εσχάτη αμηχανίαν…
Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμό του υψηλού
υπουργήματος των αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει
να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα
οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η ζυγαριά και η φιλοσοφία της
Σελ. 8

γ. κορναράκης

Τι Ρεπούση, τι Δραγώνα

μέρος β’

Γρ. Ρώντας

Σελ. 9

Ευχαριστίες για ευχές

Σελ. 11

Οι φυσητήρες του Αιγαίου Σελ. 15

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 14

Ο Ροταριανός Κορωπίου αφιέρωμα στα ΑμεΑ
Σελ 13

90% παθητικοί καπνιστές τα
Σελ. 7
παιδιά μας
Κοινωνία των πολιτών

Σελ. 16

Ειδήσεις για όλους

Σελ. 10

Κρατικό Πιστοποιητικό
Σελ. 16
Γλωσσομάθειας
Φτιάξε μια φωλιά

Σελ. 16

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

«Ούτε οβολόν από το Δημόσιο χρήμα»

10 euro

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.

ΕΒΔΟΜΗ
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...φουρτουνιασμένα Θεοφάνεια
Παρά τους θυελλώδεις ανέμους γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια την περασμένη Τετάρτη με το παραδοσιακό τελετουργικό.
Η ημέρα αυτή έχει κάτι ιδιαίτερο για
τους παράλιους Δήμους και τους Ναυτικούς Ομίλους, που συνήθως συνδυάζουν
την τελετή των Θεοφανείων και τη ρίψη
του σταυρού στη θάλασσα με παράλληλη εκδήλωσή τους, είτε για να τιμήσουν
τους αθλητές τους είτε για να κόψουν
την βασιλόπιτα και να ανταλλάξουν ευχές.
Στη Βάρκιζα, αν και η θάλασσα ανέβαινε

στην προβλήτα, ο κόσμος είχε γεμίσει το
χώρο, τα καραβάκια του Ναυτικού Ομίλου βρίσκονταν μέσα στο νερό μαζί με
τους αθλητές που περίμεναν να βουτήξουν για το σταυρό. Από κοντά και οι
γλάροι που το νερό, με το ανακάτεμα
του κύματος, έβγαζε μεζέδες.
Στην Αγία Μαρίνα επίσης ο Ναυτικός
Ομιλος έκοψε την πίτα μετά την τελετή
του σταυρού, παρουσία της Δημοτικής
Αρχής και θεσμικών οργάνων.
Στη Βουλιαγμένη ο Ναυτικός Ομιλος Κα-

Στη Βούλα οι μικροί αθλητές μέσα στο νερό, σηκώνουν το σταυρό ψηλά.

Στη συνέχεια ο Ομιλος έκοψε βασιλόπιτες. Μία για τα μέλη και τους καλεσμένους και μία για τους μικρούς αθλητές
του.

Στο Πόρτο Ράφτη, το τελετουργικό της
ημέρας συνόδευσε η Φιλαρμονική του
Δήμου Μαρκοπούλου και στα νερά έπεσαν οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠΟΡ.

Στη Βάρκιζα τα κύματα ανέβαιναν στην προβλήτα, αλλά ο κόσμος ήταν εκεί!

Ο πρόεδρος του Ομίλου Κ. Κωνσταντόπουλος κόβει την πίτα.

Ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης προτίμησε την πισίνα για τη ρίψη του σταυρού.

τοίκων (ΝΟΚΒ) και ο Ναυτικός Ομιλος
Βουλιαγμένης (ΝΟΒ) περίμεναν με υπομονή τους ιερείς, να τελειώσουν το μυστήριο στην εκκλησία για να έρθουν κοντά τους, να επαναλάβουν την τελετή.
Ο ΝΟΒ μετά τη τελετή της βάπτισης του
σταυρού, ακολούθησε τιμητική εκδήλωση με απονομές σε αθλητές και προπονητές.
Στη Βούλα, λόγω του «άγριου» καιρού,
δεν μπήκε ο ιερέας στο καραβάκι, όπως
συνηθίζεται, αλλά έριξε το σταυρό από
την προβλήτα.

Οι μικροί αθλητές περιμένουν ανυπόμονα για το κομμάτι της πίτας.

ΕΒΔΟΜΗ

4 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

«Πολιτισμός- Περιβάλλον Υγιεινή Διατροφή»
O Δήμος Λαυρεωτικής και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνουν την Τετάρτη 13
Ιανουαρίου στις 6.00 μ.μ. στο Μηχανουργείο εκδήλωση με θέμα: «Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή
Διατροφή» τρόπος ζωής στην καθημερινότητά μας
Εισηγητές είναι:
Μαρία Παπανικολάου δημοσιογράφος-ιστορικός
M.A. Social and Cultural History,Leeds Metropolitan
University ,U.K.
Θοδωρής Παπαπαύλου υπεύθυνος του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου «αλλάζω
συνήθειες, σώζω τον πλανήτη»
Κατερίνα Κιούση κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Surrey Μ.Βρετανίας και King΄s College University of London.
Την διάλεξη θα προλογίσει ο Δήμαρχος Λαυρίου
Δημήτρης Λουκάς.
Συντονίζει η Βάσω Κιούση διευθύντρια του ΕΚΤ&Π

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στην EDITH PIAF
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ 31/01/10 20:30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ζωή της θρυλικής Εντίθ Πιαφ σε μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση που κατέκτησε το Παρίσι.
Ο Ζαν Κοκτό είχε δηλώσει: «δεν υπήρξε ποτέ άλλη Πιάφ ούτε
θα ξαναϋπάρξει ποτέ».
Ο Σαρλ Αζναβούρ είχε πει για εκείνην ότι “θα μπορούσε άνετα
να τραγουδάει έναν τηλεφωνικό κατάλογο και να μη δίνει κανείς σημασία στα λόγια”. Μία ολόκληρη γενιά έκανε την Πιάφ
έναν «μύθο», έναν «θρύλο».
Τρεις πρωταγωνιστές έρχονται τώρα να αποτίσουν απλά και με
μετριοφροσύνη φόρο τιμής στον «μύθο», στην αθάνατη Piaf.
Πώς γεννήθηκαν τα τραγούδια «La vie en rose», «L’hymne à
l’amour», «Milord» ή «Non, je ne regrette rien»; Πώς μεγάλωσε
στην φτωχογειτονιά του Παρισιού- και στα μπαρ της Πιγκάλ;
Πώς η Εντίθ Γκασιόν (Edith Gassion) έγινε το «Μικρό Σπουργίτι» και στην συνέχεια η «Εντίθ»; Πώς συνάντησε τον Μαρσέλ
Σερντάν και έζησε μαζί του έναν μυθικό έρωτα; Τί της οφείλουν
ο Ιβ Μοντάν, ο Σαρλ Αζναβούρ, ο Ζορζ Μουστακί και πολλοί άλλοι; Πώς κατανάλωσε την ζωή της δίνοντας παραστάσεις μέχρις εξαντλήσεως, σε πείσμα των γιατρών που της συνιστούσαν επίμονα να ξεκουραστεί;
Η πρωτότυπη μορφή της θεατροποιημένης αυτής μουσικής βιογραφίας, πλημμυρισμένης από τα αθάνατα τραγούδια της Πιάφ,
αναπλάθει την ζωή της μ’ έναν τρόπο διασκεδαστικό και συγκινητικό συνάμα. Ο Ζακ Πεσίς - δημοσιογράφος, συγγραφέας
και ιστορικός της μουσικής - μας πηγαίνει πίσω και μας θυμίζει
την καριέρα της Πιάφ, κάνοντας σταθμό στις ημερομηνίες-κλειδιά της ζωής της. Η συναρπαστική Ναταλί Λερμίτ με την υπέροχη φωνή της διανθίζει την διήγηση με τα αθάνατα τραγούδια
της μεγάλης καλλιτέχνιδας, συνοδευόμενη από τον Ορελιάν
Νοέλ στο ακορντεόν υπό την πρωτοποριακή σκηνοθεσία της
Ρουμπιά Ματινιόν.
Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου
Τιμές εισιτηρίων: € 20,00 (Φοιτητικά) - 35,00 - 45,00 - 55,00 75,00 (Διακεκριμένη Ζώνη)

Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6980044
Στη φωτογραφία η Edith Piaf με τον Alain Delon ο οποίος ήταν μεγάλος θαυμαστής της. Το παρακάτω κείμενο είναι γράμμα το
οποίο είχε στείλει ο Alain Delon στην Piaf σε συναυλία της στο
Παρίσι.
“Εντίθ μου,
Εάν βρίσκομαι εδώ απόψε το βράδυ, αυτό είναι για σένα, το ξέρεις καλά. Για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μου έδωσες
πέρα από την φιλία σου.
Σε ανάμνηση της τρυφερότητάς σου, για τότε που ήμουν ένας
τρελλός νέος. Σε ένδειξη σεβασμού στην λαμπρότητά σου.
Και για αυτήν την θαυμάσια «παρεούλα» που σε κάνει να ξαναζείς.
Αλέν Ντελόν”

GHETONIA – ΓΕΙΤΟΝίΑ
με το Piano Quarteto «ANIMA» της Όπερας Δωματίου Αθηνών τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, στις
20:30, στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου
Αθηνών (Σίνα, 31, Αθήνα)
Είσοδος ελεύθερη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΠΑΤΩΝ
Κοπή βασιλόπιτας
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ:
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ του Συλλόγου με επίδειξη Μόδας
από καταστήματα της περιοχής. (ώρα: 19:00, σε
«ΚΤΉΜΑ» της περιοχής).
e-mail:
sylgynspaton@gmail.com

Μαθήματα
τέχνης!
Εντατικά μαθήματα τέχνης: ζωγραφική, διακόσμηση, άσκηση του νου
μέσω της τέχνης διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στο εικαστικό εργαστήρι “Αγγελική Τσεβά”.
Διδάσκει η ίδια η Αγγελική.
Τα μαθήματα αρχίζουν
3 Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες
210 6622.333,
22910 23977

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ
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Μια αλλιώτικη μουσική παράσταση, στην
μουσική σκηνή “Αυλαία” στην οδό ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ 15 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΛ. 210 3474074, θα έχουν την ευκαιρία
όσοι θέλουν να γνωρίσουν τους ελληνόφωνους της Κάτω Ιταλίας.
Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
Κ' είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
Και πάντα μελαγχολικά τελείων' η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι' αυτοί ήσαν Ελληνες Ιταλιώται έναν καιρό κι' αυτοί:
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά
βγαλμένοι - ω συμφορά - απ' τον ελληνισμό.
(1906) Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ
Τα ελληνόφωνα τραγούδια της Κάτω Ιτα-

λίας είναι σήμερα οι κύριοι φορείς της παράδοσης της «γκρεκάνικης» γλώσσας (του
«griko»). Μιας από τις πολυτιμότερες παραδόσεις του ελληνισμού, που είναι ακόμα

ζωντανή στις δυο ελληνόφωνες κοινότητες: του Σαλέντο (με 9 ελληνόφωνα χωριά
και 40.000 περίπου κατοίκους) και της Καλαβρίας (με άλλα τόσα χωριά αλλά πολύ
λιγότερο πληθυσμό).
Ενα ποιητικό, «τραγουδιστό» γλωσσικό
ιδίωμα που διασώζει αρχαία στρώματα της

ελληνικής γλώσσας, με νεότερες ιταλικές
προσμείξεις, όποια άποψη κι αν δεχτεί κανένας για την καταγωγή του: αυτήν του
Morosi (1870) ότι προερχόταν από τη
γλώσσα των βυζαντινών του 9ου αι. ή των
Gerhard Rohlfs - Γ. Χατζηδάκι ότι το πλήθος των δωρικών και άλλων αρχαίων λεξικολογικών στοιχείων μας πάει στα χρόνια
της Μεγάλης Ελλαδας του 8ου π.Χ. αι.
Αυτή τη δεύτερη ενίσχυσε και η έκδοση
από την Ακαδημία Αθηνών του λεξικού του
ελληνόφωνου ιδιώματος που επιμελήθηκε
ο Αναστάσης Καραναστάσης.
Εκατό χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση
αυτής της παράδοσης στο ελληνικό κοινό
από τον μεγάλο ποιητή από την Καλημέρα
Vito Domenico Palumbo (δικοί του στίχοι
είναι το γνωστό μας Καληνύφτα), στον
«Παρνασσό» το 1895, η γοητευτική παράδοση των Ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας
γίνεται, όλο και πιο πολύ, κομμάτι της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας.
“Αυλαία” ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 15
& ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΛ. 210 3474074, http://www.avlea.gr
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Στην ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων
στη Βουλιαγμένη, κλείνουν με την Μουσική Βραδιά, που θα γίνει στις 16/1/10, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι, ώρα 20.30.
Μουσική Βραδιά
Με την Χορωδία Βουλιαγμένης και κοπή πίτας.

art gallery café
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ
τηλ. 210 8958866

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
TΡΙΤΗ 12/01 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 60’s
Luigi Sodini keyboards, voice – Mιλλυ Στυλόγλου φωνή

ΠΕΜΠΤΗ 14/01 - Jazz on T.A.P
«Παίζουν standards ελεύθερα τροποποιημένα αλλά και
πρωτότυπες (original) συνθέσεις. Ήχος σύγχρονος στο
πνεύμα των μοντέρνων ευρωπαϊκών κιθαριστικών τρίο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/01 - JANET KAPUYA
Kαταξιωμένη τραγουδίστρια η Janet Kapuya θα μας ταξιδέψει στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής.

«Κύριε Υπουργέ, τι έγινε
με το θέμα μ’;»
Θεατρική παράσταση
Το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 8.30 μ.μ., στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων, Τιμοκρέοντος 6Α, πίσω από την εκκλησία του Αγίου
Σώστη, στο Νέο Κόσμο, Αθήνα, παρουσιάζει την κωμωδία
του Δημήτρη Ρήτα «Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το θέμα
μ’;», σε σκηνοθεσία του συγγραφέα και μουσική και τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου.

Έχει ως θέμα τα ρουσφέτια που ζητούν οι ψηφοφόροι από
τον φίλο τους Υπουργό, παρουσιάστηκε, ως τώρα, σε 352
πόλεις και χωριά και έγινε αφορμή να γραφεί το CD «Τα Ανθοτράγουδα», με 14 τραγούδια με άρωμα δημοτικής μουσικής, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στίχους Δημήτρη Ρήτα και τραγουδούν: Αηδονίδης, Γαϊτάνος, Γλυκερία,
Θαλασσινός, Κετιμέ, Κυρίτσης και Λάλεζας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι προσφορά του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
www.pethekarditsas.gr

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου των Φίλων της
Μουσικής Ραφήνας για το 2010 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα του Ωδείου Μακτζώρτζ.

Οι φίλοι της καλής μουσικής θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον ρεσιτάλ πιάνου από την ταλαντούχα νέα πιανίστα Μαρία Παπαδάκη η οποία κέρδισε το 1ο Βραβείο σε Πανελλήνιο
διαγωνισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα
Σκαρλάτι, Μότσαρτ, Λιστ και Προκόφιεφ. Μετά το
τέλος του ρεσιτάλ θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ LIVE
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 9:30 μ.μ.
«TARDIVE DYSKINESIA LIVE»
Οι Tardive Dyskinesia από την Νέα Μάκρη, χρόνια χωμένοι στο underground και metal μουσικό
σκηνικό της Ελλάδας και με μία κυκλοφορία
ήδη στην πλάτη τους, το «distorting point of
view» το 2005, θα μας παρουσιάσουν το νέο
τους album «The Sea of See Through Skins». Οι
Tardive Dyskinesia είναι: Mάνθος Στεργίου φωνή, Πέτρος Νικηφοράκης - κιθάρα, Φώτης
Τσάκος - κιθάρα, Κορνήλιος Κυριακίδης - μπάσο, Σταύρος Ρίγος- τύμπανα. Μαζί τους θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα: THE BLISS,
COMMON I.

γελόπουλου. Η εκπληκτική οπτική δύναμη των
εικόνων είναι άμεση όσο ποτέ. Με τους Γουίλεμ Νταφόε, Μπρούνο Γκανζ, Μισέλ Πικολί,
Ιρέν Ζακόμπ, Κριστιάνε Πάουλ. Η μουσική της
Ελένης Καραΐνδρου. Ο Αγγελόπουλος μας καλεί να τον ξανά ανακαλύψουμε. Αισθήματα και
αισθήσεις που διασχίζουν έναν αιώνα. Ένας
έρωτας που διαρκεί όσο και η προδοσία. Η Σκόνη του Χρόνου είναι μια κραυγή πόνου προερ-

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Πολιτική, τέχνες, επιστήμη, πόλη, κοινωνία. Αναλύσεις, θέσεις και αντιθέσεις.
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 9 το
βράδυ στις Απόπειρες, με θέμα:
«Ο Οιδίποδας και η μοίρα του ανθρώ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Οι Αμάν ναι! παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα
στο παραδοσιακό - ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, φεύγουν απ' τη Σμύρνη, και φτάνουν
στον Πειραιά και στους "μάγκες".
Ειρήνη Διαλεχτή, τραγούδι - Βασίλης Μπαράκος, τραγούδι, κιθάρα, μπαγλαμάς, τζουράς,
ούτι - Παναγιώτης Τζούμης, Μπουζούκι Στέργιος Μητρούσης, κόντρα μπάσο, κιθάρα Λάζαρος Ακριβόπουλος, κρουστά.

Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, 21:15 Σινε ΑΛΙΚΗ
Η Κινηματογραφική Λέσχη αρχίζει τις
προβολές της το 2010, με τέσσερις ταινίες, σε ένα μικρό αφιέρωμα για τον ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ:
από την Ελλάδα «Η σκόνη του Χρόνου»
του Θόδωρου Αγγελόπουλου (Τετάρτη
13/1, διάρκεια 125’), από την Τουρκία
«Βαθιά κοφτά ανθρώπινα» του Φατίχ
Ακίν, από την Βοσνία Ερζεγοβίνη το «Χιόνι» της Αϊντα Μπέτζικ και από την Σερβία,
«Η ζωή είναι ένα θαύμα» του Εμίρ Κουστουρίτσα.

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

«Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», είναι η πιο συγκινητική και προσωπική ταινία του Θόδωρου Αγ-

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10 - οι Αμάν ναι!

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

Σκηνή από το έργο “Η σκόνη του χρόνου”

χόμενη από τις πληγές που άφησε ο αιώνας
που έφυγε, είναι μια ταινία πάνω στην ανθρώπινη μοίρα, πάνω στο χρόνο που πέρασε και
φεύγει. Μια τεράστια τοιχογραφία από το Καζαχστάν του Στάλιν μέχρι την πτώση του τοίχους του Βερολίνου...

που». Παρουσιάζει ο ποιητής Μάρκος Δεληγιάννης.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005.
Τηλέφωνο: 22940 98500
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Θεωρούμε άκρως σημαντική την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη, που απευθύνει προς τον Στέφανο Ληναίο.
Και είναι σημαντική γιατί αναφέρεται σ’ αυτά που καθημερινά - τελευταία βιώνουμε ως πολίτες αυτής της χώρας.
Ενας κλοιός που σφίγγει κάθε ημέρα από τους γείτονές μας, με τις παραβιάσεις των συνόρων μας, με τις ορέξεις των Σκοπίων και... και...
Αλλά και πέραν της δικής μας Ηπειρου, κάποια άλλα κέντρα σκέπτονται,
ονειρεύονται και προσπαθούν να επιβάλουν λύσεις για εμάς, χωρίς εμάς, με
τελικούς ωφελημένους τους “άλλους”!

Επιστολή Μίκη Θεοδωράκη στον Στέφανο Ληναίο
Αγαπητέ μου Στέφανε,
Προχτές το βράδυ στην ΝΕΤ ο Νίκος Δήμου στην
εκπομπή «Στα άκρα» επαναλάμβανε τις γνωστές
απόψεις Ρεπούση-Λιάκου-Κουλούρη-Άννας Φραγκουδάκη και του νέου «φρούτου», της κ. Δραγώνα,
βουλευτού του ΠΑΣΟΚ και «ειδικής γραμματέως του
Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων» δηλαδή
στην καρδιά της διαμόρφωσης της σκέψης, των γνώσεων και του ήθους των Ελλήνων του μέλλοντος.
Στην συμμορία συμμετέχει και ο κ. Νίκος Μουζέλης,
σύζυγος της κ. Θ. Δραγώνα, καθηγητής του LSE (?)
και επιστημονικός υπεύθυνος του «Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ»!!! Άλλο
ένα πόστο-κλειδί. Το 1999 συναντάμε την κ. Δραγώνα μαζί με τους «επιφανέστερους Έλληνες αναθεωρητές ιστοριογράφους» σε διεθνές συνέδριο στην
Χάλκη του CDRSEE (Κέντρο για την Δημοκρατία και
την Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη) και
του ΕΛΙΑΜΕΠ (έδρα του κ. Βερέμη) με θέμα την
«Εθνική Μνήμη» (δηλ. λέω εγώ, «πώς θα καταργήσουμε την εθνική μας μνήμη»). Η κ. Δραγώνα στο βιβλίο της «Τι είνʼ η πατρίδα μας;» πιάνει τον … ταύρο
από τα κέρατα (θαύμασε ύφος γραφής): «Η ελληνική ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα.
Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή εθνικισμού,
αποικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού! Κοντολογίς κάποιοι από το εξωτερικό μας είπαν τον
19ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες κι εμείς το δεχθήκαμε για να κονομήσουμε(!!!) πουλώντας το παραμύθι
ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων». (Τρέμετε άθλιοι «κονομάκηδες» Σεφέρη και Ελύτη, που
στην ομιλία σας κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ υμνήσατε την συνέχεια του ελληνικού έθνους
από τον Όμηρο έως σήμερα). Στο εν λόγω βιβλίο
της, η σύμβουλος της κ. Άννας Διαμαντοπούλου
αναφέρει σχετικά: «Η αρχαιότητα χρησιμοποιείται
σαν πρότυπο υπεριστορικό(!) με αποτέλεσμα να
«αποδεικνύει» την αναξιότητα της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού της».
Επίσης το Έθνος περιγράφεται ως «οντότητα υπερχρονική και στατική» με αποτέλεσμα να ναρκοθετείται η έννοια της εξέλιξης και να καλλιεργούνται
αντίθετα με τις αξίες της εποχής μας εθνοκεντρισμός και ξενοφοβία».

Ο μόνος που απάντησε δημοσίως σʼ αυτά απʼ ό,τι
γνωρίζω, είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος σε τελευταίο άρθρο του στα «ΝΕΑ», ο οποίος προς τιμήν
του απαντώντας σε σχετικό με τα παραπάνω άρθρο
της κ. Άννας Φραγκουδάκη, στενής φίλης και ομοϊδεάτισσας της ειδικής γραμματέως του υπουργείου
Παιδείας: «Η κ. Φραγκουδάκη θεωρεί πως κάθε αναφορά σε πατρίδα, πατριωτισμό, έθνος είναι συντηρητική, δεξιά και σχεδόν φασιστική πολιτική (…).
Έτσι καλό θα είναι να απαλειφθούν από τα σχολικά
βιβλία όλα τα ποιήματα, τα διηγήματα και τα δοκίμια
που αναφέρουν θετικούς χαρακτηρισμούς ως έννοιες «πατρίδα», «έθνος». Πρέπει ευθύς να αφαιρεθούν από τα σχολικά εγχειρίδια όλες οι αναφορές
που υπάρχουν στο έργο του Σολομού και ιδίως στον
πατριδοκαπηλικό «Ύμνο εις την Ελυθερίαν» στις έννοιες «πατρίδα» και «έθνος». Αν δεν γίνεται να καταχωνιαστεί η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» του
Παπαρηγόπουλου, καλό θα είναι να καεί. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να καεί και μάλιστα δημοσίως
το φασιστικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα
«Για την Πατρίδα». Να εξοβελισθούν τα δεκατετράστιχα του Παλαμά «Πατρίδες» (…). Εντός σύντομης
προθεσμίας πρέπει να αλλάξουν όνομα η ποδοσφαιρική ομάδα «Εθνικός», το «Εθνικό Θέατρο», η εφημερίδα «Έθνος», το «Πατριωτικό Ίδρυμα», το «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών», το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης
και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Λυρική Σκηνή κλπ. κλπ.»
Όπως καταλαβαίνεις, μπροστά σʼ αυτή την βαρυχειμωνιά που μας προέκυψε ξαφνικά, ένας μονάχα κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη. Εκτός πια κι αν όλοι οι
Έλληνες, ανώνυμοι και επώνυμοι, έχουν περιπέσει
σε χειμερία νάρκη ή έχουν (έχουμε) χάσει τα ανακλαστικά μας ως Έλληνες πατριώτες…
Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός, πρώτον να ενημερώσουμε
όσο γίνεται πιο πλατειά, πιο υψηλά και πιο βαθειά
τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από μόρφωση,
ιδιότητα, ειδικότητα, επάγγελμα και αξίωμα. Δεύτερον να αποκαλύψουμε τη συνωμοσία και τους συνωμότες έναν-έναν, να αποκαλύψουμε τις απόψεις,
τις προσπάθειες, τις πράξεις και τα έργα τους και κυρίως αυτούς που κρύβονται πίσω τους, που φαίνεται
ότι είναι τόσο ισχυροί και επικίνδυνοι, ώστε να
έχουν ως τώρα κατορθώσει να τους προωθήσουν
στα νευραλγικότερα σημεία της εθνικής μας ζωής

και ειδικά στην Παιδεία, στα ΜΜΕ, ακόμα και στο Κέντρο όπου σχεδιάζεαι η εξωτερική μας πολιτική, στο
Υπουργείο Εξωτερικών! Τρίτον, να προβάλουμε τις
λεπτομερείς αποκαλύψεις του «ΑΡΔΗΝ» για την
ΕΛΙΑΜΕΠ, που φαίνεται ότι παίζει τον ρόλο της ραχοκοκκαλιάς απʼ όπου εκπορεύονται οι ειδικευμένες
ομάδες των συνωμοτών. Τέταρτον, να περάσουμε
όσο γίνεται περισσότερο στην αντεπίθεση, αφού
πρώτα πεισθούν όλοι ότι η πατρίδα μας αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο ίσως κίνδυνο στην ιστορία της,
γιατί αυτή τη φορά προέρχεται από τα μέσα και όχι
από έξω, όπως έως τώρα.
Δεν αντιμετωπίζουμε εχθρικούς στρατούς με όπλα
που τραυματίζουν και σκοτώνουν τα σώματα αλλά
την ψυχή μας! Γιατί έχουμε μέσα στο σώμα μας έναν
καρκίνο, που αν τον αφήσουμε να γενικευθεί, το
αποτέλεσμα θα είναι να καταστραφούν τα ευαίσθητά μας «όργανα», δηλαδή οι αξίες, πάνω στις οποίες
στηρίζεται η ίδια η ζωή του «σώματος», που είναι η
ελληνική κοινωνία, η ελληνική πατρίδα και το ελληνικό έθνος, που κατʼ εικόνα και ομοίωσή τους γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και γίναμε αυτοί που είμαστε καλοί, κακοί αλλά είμαστε εμείς και όχι κάποιοι
απρόσωποι, όπως επιχειρούν ως φαίνεται να μας κάνουν, ξένοι και ντόπιοι συνωμότες, για τα δικά τους
συμφέροντα.
Επειδή γνωρίζω ότι συμφωνείς μʼ αυτές τις απόψεις,
σου στέλνω μαζί με το γράμμα αυτό (που αν νομίζεις
μπορεί να πάρει δημοσιότητα), μια προσωπική έκκληση προς τους συμπατριώτες μας, με τον τίτλο
«Για την υπεράσπιση της εθνικής μας συνείδησης».
Πιστεύω ακράδαντα ότι όπως στην εποχή της Εθνικής Αντίστασης ο κύριος στόχος ήταν η Ελευθερία
της πατρίδας και τον καιρό της Αντίστασης κατά της
Χούντας η Δημοκρατία, σήμερα που προβάλλουν
όλο και πιο πολύ οι κίνδυνοι, τόσο εξωτερικοί όσο
και εσωτερικοί, για την ακεραιότητα της πατρίδας
μας (κάθε μορφής), ο κύριος στόχος όλων των Ελλήνων, ανεξάρτητα από ιδεολογίες και κόμματα, θα
πρέπει να είναι ο Πατριωτισμός.
Σε χαιρετώ με αγάπη,
Μίκης Θεοδωράκης
Σ.Σ. Οι υπογραμμίσεις δικές μας.
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“Για την υπεράσπιση της εθνικής μας συνείδησης”
Σʼ αυτή την ιστορική καμπή που βρισκόμαστε, τρία είναι τα
κύρια μέτωπα στα οποία οφείλουμε να πάρουμε σαφή στάση:
Το πρώτο αφορά την Κύπρο και το σχέδιο Ανάν. Το δεύτερο αφορά τα Σκόπια και το όνομα «Μακεδονία». Και το τρίτο την υπεράσπιση της ελληνικότητας μπροστά στην επίθεση που δέχεται από ελληνικές και διεθνείς οργανωμένες δυνάμεις.
1) Κύπρος: Παρά το ότι ο ελληνοκυπριακός λαός απέρριψε το Σχέδιο Ανάν με μεγάλη πλειροψηφία (70%), εν τούτοις τόσο μέσα στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα υπάρχουν πρόσωπα και δυνάμεις που συνωμοτούν, ώστε με την
δημιουργία καταλλήλων συνθηκών να το επιβάλουν τελικά, μιας και η επικράτησή του εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής των ΗΠΑ, που θέλουν μʼ αυτόν
τον τρόπο να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό στρατηγικό
έρεισμα για τα άμεσα και μακροπρόθεσμα σχέδιά τους
στην Μέση Ανατολή.
Είναι ανάγκη λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε να
ακουστεί η φωνή της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού που δεν συμφωνεί στην εφαρμογή αυτού του Σχεδίου, το οποίο είναι αντίθετο με τα συμφέροντα της Κύπρου
και ειδικότερα των Ελληνοκυπρίων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Έθνους.
2) Σκόπια: Δεν θα πρέπει να έχει για μας καμμιά απολύτως
σημασία το γεγονός ότι τα έχουν ήδη αναγνωρίσει με το
όνομά τους πολλά κράτη δια διάφορους εμφανείς λόγους.
Στην πραγματικότητα όσοι το κάνουν, αγνοούν ή και περιφρονούν την ιστορική αλήθεια. Άγνοια ασυγχώρητη, που
οδηγεί στην ουσιαστική γελοιοποίησή τους. Το γεγονός
και μόνο ότι έτσι θα νομίζουν ότι με την επιλογή τους αυτή θα συνυπάρχουν με τα τρισέγγονα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα αποτελεί γιʼ αυτούς αιτία χλευασμού και υποτίμησης της σοβαρότητάς τους. Και υποθέτουμε ότι είναι
περιττό να επαναλάβουμε εδώ τα λόγια του ίδιου του πρώην Προέδρου των Σκοπίων κ. Γκλιγκόρωφ, ότι δηλαδή οι
Σκοπιανοί είναι Σλαύοι , η εθνικότητά τους Σλαυική και η
γλώσσα τους ένα μείγμα Σλαυικής και Βουλγαρικής διαλέκτου.
Εκείνο όμως που θα πρέπει να μας αφορά ως Έλληνες, είναι το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτες των Σκοπιανών αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το όνομα «Μακεδονία», ανακηρύσσοντας τους εαυτούς τους ως μοναδικούς απογόνους-κληρονόμους της αρχαίας Μακεδονίας, του Φιλίππου
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με το εύρημα της «Μακεδονίας του Αιγαίου» να διεκδικούν χωρίς ντροπή τα εδά-

Προσωπική έκκληση
του Μίκη Θεοδωράκη
προς τους συμπατριώτες μας
φη της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας από δύση σε
ανατολή χαράζοντας σαν σύνορα στον νότο, τις παρυφές
του Ολύμπου! Φτάνουν στο σημείο μάλιστα να διατείνονται ότι η Θεσσαλονίκη, που την προορίζουν ως πρωτεύουσά τους, βρίσκεται σήμερα υπό ελληνική κατοχή!
Πρόκειται για ένα βλακώδες, αισχρό και προσβλητικό παραλήρημα, απέναντι στο οποίο το μόνο που ταιριάζει σʼ
έναν υπεύθυνο λαό και ένα υπεύθυνο κράτος είναι η απόλυτη περιφρόνησή. Που σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε καμμιά σχέση και ακόμα πιο πολύ καμμιά συζήτηση μαζί τους.
Είτε μόνοι μας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ όπως γίνεται σήμερα. Και το μόνο που οφείλουμε να πράξουμε είναι να δηλώσουμε καθαρά ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να
τους χαρίσουμε το όνομα «Μακεδονία» και ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμμιά σχέση οικονομική και διπλωματική
μαζί τους.
Κλείνουμε τα σύνορα. Και δεν καταδεχόμαστε ούτε να
τους εμποδίσουμε να μπουν στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και
της Ευρώπης, που τόσο πολύ επιθυμεί την παρουσία ανάμεσά τους των γνήσιων απογόνων του … Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας τους χαίρονται λοιπόν, μιας και στην πραγματικότητα απολαμβάνουν την πλήρη εύνοια των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, που έχουν ήδη μεταβάλει μαζί με το Κόσοβο
και τα μισά Σκόπια σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τους βάσεις στον κόσμο. Με άλλα λόγια αποτελούν
ήδη ένα στρατηγικής σημασίας προτεκτοράτο των ΗΠΑ
και για τον λόγο αυτόν οι απειλές τους με στόχο τα εδάφη μας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπʼ όψιν.
Μετά από όλα αυτά η συμμετοχή μας στις διαδικασίες που
μας επιβάλλονται άνωθεν για δήθεν σύνθετες ονομασίες
για όλες τις χρήσεις και πράσινα άλογα -γιατί αυτό που θα
γίνει τελικά είναι να παραμείνει το όνομα «Μακεδονία»αποτελεί απαράδεκτη υποχώρηση, που θίγει την σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά μας. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι.η στάση αυτή δεν ταιριάζει σε λαούς όπως ο δικός μας, που είχε το θάρρος να αντιταχθεί στους ισχυρούς
σε δύσκολες και κρίσιμες περιόδους προστατεύοντας την
ιστορία του, την τιμή και την υπερηφάνεια του.
3) Το τρίτο και σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα που θα
πρέπει να μας απασχολήσει, είναι η αποκάλυψη και κα-

ταγγελία στον ελληνικό λαό των κύκλων, ομάδων και οργανώσεων που σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
επιδιώκουν την κατεδάφιση της ελληνικότητας.
Μεταξύ των διεθνών οργανώσεων πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε το «Ίδρυμα Σόρος», που συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των δυνάμεων που αποφάσισαν την διάλυση της Γιουγκοσλαυίας, τον πόλεμο στην Γεωργία και την αποσύνθεσή της, την υποταγή στη Δύση της Ουκρανίας και που
σήμερα αναμοχλεύουν τους εθνικισμούς στην Αλβανία
προετοιμάζοντας το όραμα για την Μεγάλη Αλβανία με τη
δημιουργία του Κοσόβου και με στόχο την Ήπειρο (Τσαμουριά) αλλά και στα Σκόπια με την ενίσχυση της προβολής της «Μακεδονίας του Αιγαίου».
Όσον αφορά τη χώρα μας, με στόχο το χτύπημα της ελληνικότητας αποβλέπουν στην αποδιοργάνωση της συνοχής του ελληνικού έθνους ξεκινώντας από την παραμόρφωση ιδιαίτερα της σύγχρονης ιστορίας μας -πριν, κατά
και μετά την επανάσταση του 1821- και την εξάλειψη του
ελληνικού πολιτισμού, παραδοσιακού και σύγχρονου.
Ορισμένοι Έλληνες, ουσιαστικοί πράκτορες αυτών των
ύποπτων διεθνών οργανώσεων εργάζονται εδώ και πολύ
καιρό συστηματικά. Έχουν διεισδύσει μέσα στους πλέον
σημαντικούς και ευπαθείς τομείς της κοινωνικής μας ζωής,
όπως η Παιδεία, η εξωτερική πολιτική, τα ΜΜΕ, καθώς και
στους κομματικούς χώρους, έχοντας ήδη κατορθώσει να
σταθεροποιήσουν ένα σημαντικό προγεφύρωμα με την οικονομική ενίσχυση των ξένων και στηριζόμενοι στην
άγνοια των πολλών και στην αποσιώπηση εκ μέρους των
οπορτουνιστών, έχουν ήδη προξενήσει μεγάλες βλάβες
στην παραδοσιακή συνοχή του λαού μας τουλάχιστον ως
προς τις παραδοσιακές του αξίες, που τον έκαναν να είναι
αυτός που είναι σε πείσμα όλων των δεινών που κατά καιρούς δοκιμάζουν την αντοχή του.
Επομένως η καλλιέργεια του πατριωτισμού αποτελεί σήμερα την μοναδική απάντηση, ώστε ο λαός μας να μπορέσει να αποκρούσει ενημερωμένος, ενωμένος και άγρυπνος αυτό το σατανικό σχέδιο ξεσκεπάζοντας και απομονώνοντας τους εχθρούς του, όποιοι και αν είναι και όπου
κι αν βρίσκονται.
Αρκετά κοιμηθήκαμε έως τώρα. Καιρός να ξυπνήσουμε,
να εγερθούμε, να εξεγερθούμε και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε όπως αρμόζει τους μεγάλους κινδύνους που
απειλούν την ιστορία, τον πολιτισμό, το ήθος, τις παραδόσεις και τελικά την ακεραιότητά μας.
Αθήνα, 21.12.2009

90% παθητικοί καπνιστές τα παιδιά μας!
Σε απάντηση σχετικής ερώτησης του Ευρωβουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρου Σκυλακάκη, η Έυρωπαϊκή
Επιτροπή, μέσω της αρμόδιας Επιτρόπου, επισήμανε τους
μεγάλους κινδύνους για τα παιδιά από την έκθεσή τους στο
παθητικό κάπνισμα στο σπίτι, το οποίο μπορεί να απειλήσει
ακόμα και τη ζωή τους (μέχρι και οκταπλασιασμός των
πιθανοτήτων για Σύνδρομο του Αφνιδίου Θανάτου στα
βρέφη, οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις κ.λπ.). Η Επιτροπή
επίσης σημειώνει, σε σχέση με το παθητικό κάπνισμα, ότι
τα παιδιά προστατεύονται από τον Χάρτη θεμελιωδών
δικαιωμάτων της Ένωσης (άρθρο 24), ο οποίος μετά τη
θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας είναι πλέον
νομικά δεσμευτικός σε όλη την ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι στη χώρα μας ειδικά η έκθεση των
παιδιών στο παθητικό κάπνισμα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη
αφού από τα στοιχεία έρευνας που παρουσίασε πριν
μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον
έλεγχο του καπνού, καθηγητής Π. Μπεχράκης, το 90% των
μαθητών στην Ελλάδα εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα

στο ίδιο τους το σπίτι.
Η απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση του βουλευτή Θ.
Σκυλακάκη έχει ως ακολούθως:
«Η έκθεση των παιδιών στον καπνό του περιβάλλοντος που
οφείλεται στο κάπνισμα (ETS) είναι ιδιαίτερα ανησυχητική
για την υγεία. Στην πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για
ένα περιβάλλον χωρίς καπνό που υπέβαλε η Επιτροπή
(COM(2009) 328 τελικό) απευθύνεται έκκληση για ειδικές
στρατηγικές και μέτρα με στόχο τη μείωση της έκθεσης των
παιδιών στον καπνό. Σημαντικοί επιστήμονες κατέληξαν ότι
η έκθεση στον καπνό του περιβάλλοντος που οφείλεται στο
κάπνισμα (ETS) αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία
των βρεφών και των παιδιών που προκαλεί το σύνδρομο του
αιφνίδιου θανάτου των βρεφών, οξείες αναπνευστικές
λοιμώξεις, παθήσεις του μέσου ωτός και άσθμα οξείας
μορφής. Επιπλέον, εκτός από τους κινδύνους που
παρουσιάζει ο ETS για την υγεία, η έκθεση στον καπνό
αυξάνει τις πιθανότητες τα παιδιά να θεωρήσουν ότι το

κάπνισμα είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά των ενηλίκων
και, επομένως, να αρχίσουν να καπνίζουν τα ίδια στην
εφηβεία.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 24 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προβλέπεται ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην
προστασία και στη φροντίδα εφόσον είναι αναγκαία για την
ευημερία τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης των ΗΕ
για τα δικαιώματα του παιδιού, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν
ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας. Σύμφωνα με την ερμηνεία
του από την Επιτροπή των ΗΕ για τα δικαιώματα του
παιδιού στη γενική δέσμευσή της αριθ.4, οι έφηβοι έχουν το
δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες
όσον αφορά την κατάχρηση καπνού, και τα κράτη μέλη
πρέπει να ρυθμίσουν ή να απαγορεύσουν την εμπορία
καπνού, ιδίως όταν έχει στόχο τα παιδιά».
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ούτε πράσινοι, ούτε μπλε!
Τις ημέρες των εορτων, επισκέφθηκα επαρχιακές πόλεις
και βρήκα την ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους παλιούς και γνώριμους· φίλους και περαστικούς.
Εκείνο που παρατηρησα είναι η έλλειψη μαχητικότητας
για την υπεράσπιση της νέας κυβέρνησης από ανθρώπους
που προηγούμενα χρόνια “έκοβαν φλέβες” για το ΠΑΣΟΚ.
Αλλά και σημερινούς μαχητικούς, που στις εκλογές στήνονταν όλη την ημέρα στα εκλογικά περίπτερα τους βρήκα μουδιασμένους και παθητικούς.
Εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο Γ. Παπανδρέου και το
επιτελείο του, είναι ότι το ποσοστό που πήρε δεν είναι δικό του. Δεν επέλεξαν το ΠΑΣΟΚ, τιμώρησαν τη Ν.Δ.
Και στις επόμενες εκλογές θα ξανατιμωρήσουν...
Γι’ αυτό ας μην ολισθαίνει επικαλούμενος κάθε τόσο τη
μεγάλη του πλειοψηφία.

Εθελοντές από το Κορωπί
στο Νοσοκομείο Παίδων
Το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» επισκέφθηκαν τις ημέρες των εορτών, η Αντιδήμαρχος Κορωπίου σε θέματα κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης Ελένη Ταξίδη με
μια ομάδα εθελοντών και βρέθηκαν κοντά
στα παιδιά που τις ημέρες των εορτών έμειναν μέσα στο Νοσοκομείο…
Η εθελοντική ομάδα με την αντιδήμαρχο
μοίρασαν δώρα και χαρά στα παιδιά που δίνουν αγώνα επιβίωσης από πολύ τρυφερές
ηλικίες.
Η αρχή της ζωής εκεί πρωτοπληγώνεται και
δυστυχώς η έκβαση της μάχης δεν είναι πάντα υπέρ της. Είναι όμως οι νικητές της κάθε στιγμής…

από την κατασκευή του ζυγού. Στην αναπαράσταση της ζυγαριάς, μπαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος
με το σώμα του όταν διαμοιράζει στα χέρια του
τα βάρη που θα ήθελε να μεταφέρει. Στο Παλαιό Αιγυπτιακό Βασίλειο, (σε Μασταμπά δηλ.
ταφικό μνημείο - εξέδρα του Kairer) εικονογραφείται γυναίκα - πεσσός (κίονας) όπου τα απλωμένα της χέρια έχουν τη θέση οριζόντιου άξονα ζυγού. Σε κάθε χέρι της κρατά σφιχτά ιμάντες - νήματα από τους οποίους αναρτώνται δίσκοι στάθμισης και τοποθέτησης των βαρών.
Τα σταθμά και η εφεύρεση τους φέρουν την παστο Πρωτομινωικό νεκροταφείο (3η χιλιετία
τρότητα της μέτρησης. Στη Μεσοποταμία φαίπ.Χ.) του Μοχλού (νησί στον Σητειακό κόλπο)
νεται ότι το βάρος “κόκκου κριθής” υπήρξε το
και ομώνυμο οικισμό (εποχής του Χαλκού) βρέενδεικτικό του ελάχιστου βάρους. Σταθμά δηθηκαν επίσης δίσκοι ζυγών.
λαδή βαρίδια ποικίλης συστάσεως και ύλης, από
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μινωΐτες, όντες κατ’
πέτρα, χαλκό και χρυσό κατά καιρούς χρησιμοεξοχήν ναυτικός λαός, είχαν αναπτύξει ευρύ
ποιήθηκαν. Μερικά μάλιστα, είχαν εγχάρακτες
εμπόριο ανταλλαγής προϊόντων με την Αίγυπτο
σε κατακόρυφες γραμμές τις ενδείξεις του βάκαι τις πόλεις των Ασιατικών παραλίων.
ρους τους, (Πύλος) ή άλλες ειδικές αναγραφές.
Στους Μινωΐτες και Μυκηναίους βλέπομε και υποδιαιρέσεις κλασματικές
με βάση το δεκαδικό σύστημα. Εδώ
η Γραμμική Α΄ γραφή εμφανίζεται
με ξεχωριστά σημάδια ενώ η Ιερογλυφική και Γραμμική Β΄, με ιδεογράμματα.
Τα πλεονάσματα του πλούτου
οδηγούν στην ανάγκη ζυγοστάθμισης και καταμέτρησης.
Όπως δε προανέφερα, για την
όλη διαδικασία έχει αναπτυχθεί και μια γραφειοκρατική
τάξη των “γραμματικών” που
σημειώνει
τα αποτελέσματα
Ζυτων μετρήσεων. Αυτό το
Ιερογλυφικά πάνω από το κεφάλι του γραφέα που επιβλέπει το ζύγισμα διαπιστώνομε σε Αιγυτου χρυσού. Ταφικό εύρημα. (Devis and Gardiner 1926)
πτιακή
τοιχογραφία,
όπου δίπλα στη ζυγαριά
και στα σταθμά παρευρίσκεται ο καταγραφέας.
γός χρυσός, μη λειτουργικός, βρέθηκε και
στις Μυκήνες, σε ταφικό κτέρισμα δηλαδή σε Αυτή η γραφειοκρατική τάξη, δεν παρουσιάζεται
νεκρική προσφορά για το τελευταίο και άγνω- στα αρχαιολογικά ευρήματα του Αιγαίου. Προφανώς όμως η αξιοπιστία εξασφαλιζόταν με την
στο ταξίδι.
Το “ζύγισμα” στην αρχή δεν εφευρέθηκε και δεν διαφύλαξη προτύπων σταθμών διαθέσιμων στον
ανακαλύφθηκε από την μανία της μέτρησης οποιονδήποτε έλεγχο. Γενικά το ακριβοδίκαιο
προϊόντων που περισσεύουν ή προορίζονται για ζύγισμα αντιπροσωπεύει την αξιοπρέπεια και την
εμπόριο. Αυτό το συμπέρασμα αποκομίζεται ηθική των συναλλασσομένων.
από τις μελέτες του Κish, ο οποίος τονίζει ότι το Αυτό οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το τιμούσαν και το
ζύγισμα και η εκτίμηση του βάρους προηγήθηκε εφύλασσαν σαν την υψίστη απόδειξη εντίμου

Η ζυγαριά και η φιλοσοφία της
“Χέρια που δεν αρπάξανε, ξένο ψωμί να φάνε,
αυτά κρατούνε την τιμή όσο βαριά και να ‘ναι”.
Λαϊκή Κρητική σοφία
Ο ζυγός (ζυγαριά) στις συναλλαγές τις εμπορικές, έχει αναγνωρισθεί από αρχαιοτάτων χρόνων σαν καθημερινή ανάγκη. Ενίοτε παρατηρείται, μια αναδυομένη γραφειοκρατία για να
πιστοποιεί και να καταγράφει το μετρούμενο
προϊόν. Τα πρώτα δείγματα της όλης διαδικασίας ανακαλύπτονται στους λαούς της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου και του Αιγαίου. Αρχαιολογικά όστρακα με σχετικές περιγραφές από
την Αίγυπτο, μας δίνουν την απόδειξη του λόγου (Deir el Medina). Ακόμη ευρήματα σταθμών
και εικονογραφίες ζυγών σε τοιχογραφίες ανακτόρων και σπιτιών διασώζουν σκηνή σε αγορά
όπου Αιγύπτιος ζυγίζει αγαθά.
Αλλά και στον κόσμο του Αιγαίου τα ευρήματα
δεν υστερούν. Φυσικά ακέραιες ζυγαριές και δη
όσον αφορά τα ξύλινα μέρη δεν ήταν δυνατόν να
φτάσουν στις μέρες μας. Ευρήματα όμως χαλκίνων ημερών, όπως δίσκων με τις τέσσερεις οπές
στην περιφέρεια και με τις αλυσίδες τις περασμένες από αυτές, να συνεργούν στην ανάρτηση από
κάποιο κεντρικό άξονα σταθερό, ή από κάποιο χέρι, αποκαλύπτουν την γνώση του ζυγού στην περιοχή του Αιγαίου. Ο επικός Ομηρος στην “Ιλιάδα”
του, σε μερικές ραψωδίες όπως στις Μ. 433, Θ
69, Χ. 209, μας μιλά για “ζύγισμα” και για “πλάστιγγες”. Στο Παγκαλοχώρι της Ρεθύμνης κάτω
από λάρνακα (κιβώτιο, μπαούλο) ανευρέθηκε ζυγαριά μικρή πιθανώς οικιακής χρήσης, στην οποία
μπορούσε να ζυγισθεί η χάλκινη βελόνα που βρέθηκε στον ένα δίσκο.
Στο Ακρωτήρι της Θήρας, στιο μινωικό νεκροταφείο των Γουρνιών του Μιραμπέλου Κρήτης,

Η αντιδήμαρχος Ελένη Ταξίδη κοντά στο Νοσοκομείο,

και ενάρετου βίου. Στο “Βιβλίο των Νεκρών”,
αναφέρεται ότι η καρδιά του αποθανόντος δηλαδή η ψυχή, φτάνει μπροστά στο θεό για να
κριθεί. «Ορκίζεται ότι δεν βλαστήμησε τους θεούς, δεν φόνευσε, δεν αμάρτησε μέσα στον
ναό, δεν έκανε καμιά απάτη και πονηριά στο ζύγισμα “φτιάχνοντας” την ζυγαριά ή παραποιώντας τα βάρη». Σε συνέχεια η καρδιά τοποθετείται στον ένα δίσκο της ζυγαριάς, ενώ στον
άλλο, η Μαάτ, η θεά της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης που εγγυάται την Τάξη του Κόσμου,
βάζει το φτερό της. Ο νεκρικός θεός Άνουβις,
με την κεφαλή τσακαλιού και τη ζυγαριά στο
χέρι, ελέγχει την όλη διαδικασία. Ο θεός Τhoth
καταγράφει τα ευρήματα της μέτρησης. Με το
φτερό στο δίσκο της ζυγαριάς, η βελόνη θα
πρέπει μετά από μικρή ταλάντευση να σταματήσει συμπίπτοντας με τη σταθερή τριγωνική ακίδα του ζυγού. Η ταλάντευση δηλώνει την ανθρώπινη μοίρα, την ανθρώπινη πορεία του ανθρώπου, που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στους
ποικίλους πειρασμούς. Η ταύτιση, η σύμπτωση
βελόνης και ακίδας με αντίβαρο το φτερό της
θεάς, πιστοποιούν τον ενάρετο βίο.
Αυτή η ταύτιση βελόνας και ακίδος στην προαναφερθείσα μέτρηση, δείχνει την ακριβοδίκαιη
πορεία της ζωής μας, τις αποφάσεις μας, όχι
φυσικά μόνο για τα υλικά αγαθά και τα προϊόντα πλούτου, αλλά και για τα άυλα, τις αξίες
εκείνες των ανθρώπων που καλούμεθα να δικάσομε και τόσο εύκολα αφήνομε τη ζυγαριά της
κρίσης να επηρεασθεί από χρηματικές υποσχέσεις ή πολιτικές και κομματικές επιρροές που
θα καταλήξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
στο προσωπικό και ιδιοτελές μας συμφέρον. Η
καθημερινή ζυγοστάθμιση των πράξεων, κρίσεων και αποφάσεων μας, μεγάλων αλλά και μικρών, δείχνει τον πραγματικό μας εαυτό.
Τον πραγματικό μας εαυτό, που ηθελημένα πολλές φορές αγνοούμε.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––––––––––––
Βοηθήματα.
1) Α. Μιχαηλίδου: “Ο ζυγός στη ζωή των κατοίκων
του Αιγαίου και της Αιγύπτου” από το βιβλίο “Κρήτη
Αίγυπτος” εκδ. Καπόν 2000
2) “Ομήρου Ιλιας”, Εκδ. Γεωργιάδη, 2000
3) Denys Page: “Η Ομηρική Οδύσσεια”, εκδ. Παπαδήμα 1986
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Αξιότιμε κύριε/κυρία,
Στο φύλλο της 2ας Ιανουαρίου 2010 δημοσιεύετε
άρθρο του κ. Γρηγόρη Ρώντα με τίτλο Τι Ρεπόυση
Τι Δραγώνα. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο βιβλίο
της κ. Θάλειας Δραγώνα Τι είναι η πατρίδα μας και
ισχυρίζεται ότι στη σελίδα 16 αναφέρει ότι Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα δεν υπήρχε πριν τον 19ο
αιώνα αλλά δημιουργήθηκε έξωθεν.
Στην Εφημερίδα Τα Νέα, που παρέχω τον ιστότοπο, η κυρία Δραγώνα αρνείται ότι η φράση αυτή
υπάρχει στη σελίδα 16 αλλά ούτε σε καμία άλλη
από τις 539.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4
553526
Παρακαλώ ενημερώστε τον κ. Γρ. Ρώντα για το γεγονός ώστε να ανατρέξει στο ίδιο το βιβλίο να το
επαληθεύσει ή όχι.
Η. Σταμπολιάδης, αναγνώστης

Κατ’ αρχήν ευχαριστώ τον κ. Η.
Σταμπολιάδη για την ενημέρωση,
όμως επισημαίνω και υπενθυμίζω τα
ακόλουθα:
1ον: Κι αν εγώ έπεσα θύμα παραπληροφόρησης και ...παρέσυρα και
τους αναγνώστες της «7ης», πώς
εξηγείται το γεγονός ότι ο επίμαχος ισχυρισμός της κ. Δραγώνα στο
βιβλίο της έχει δημοσιευθεί στο
«Πρώτο Θέμα» και άλλες εφημερίδες, πλείστες όσες ιστοσελίδες και
έχει καταγγελθεί από διεθνούς κύρους και αναγνώρισης Έλληνες,
όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και οι
κορυφαίοι ακαδημαϊκοί μας, Κ. Δεσποτόπουλος και Κ. Σβολόπουλος.
2ον: Η φιλοξενία της κ. Δραγώνα

από την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” δεν είναι τυχαία. Είναι η ίδια εφημερίδα
και το ίδιο συγκρότημα που εξέδωσε το βιβλίο της κ. Ρεπούση, φιλοξένησε πολλές φορές υπερασπιστικά αυτού του βιβλίου άρθρα τηςόπως και άλλων ομοϊδεατών τηςκαι της διοργάνωνε ομιλίες για να
παρουσιάζει τις ανιστόρητες και ανθελληνικές θέσεις της.
3ον: Στην ολομέλεια της Ακαδημίας
Αθηνών δεν ήταν δυνατόν να δοθεί
από ένα αντίτυπο του βιβλίου της κ.
Δραγώνα σε κάθε σύνεδρο, επομένως μοιράσθηκαν φωτοαντίγραφα
των επίμαχων σελίδων. Τώρα εάν κάποιος ήθελε ισχυρισθεί, ότι άνθρωποι
όπως ο Κ. Δεσποτόπουλος είναι μειω-

μένης αντιλήψεως, ή εντιμότητος,
Δημοκρατία λέγεται το πολίτευμά
μας και είναι ελεύθερος ο καθένας να
εκφράζει τις απόψεις του.
4ον: Ω της συμπτώσεως· μόλις κατεγράφησαν οι πρώτες αντιδράσεις
για την τοιποθέτηση της κ. Δραγώνα στο Υπ. Παιδείας, εξαφανίσθηκεως δια μαγείας-το βιβλίο της από τα
βιβλιοπωλεία. Υπόσχομαι ότι όταν
το ανακαλύψω, θα ενημερώσω τους
αναγνώστες για την επίμαχη φράση. Έως τότε, εμπιστεύομαι τον Κ.
Δεσποτόπουλο και τον Μίκη Θεοδωράκη, του οποίου επιστολή δημοσιεύεται στη σελίδα 6 και αξίζει να
τη διαβάσετε.
Γρηγ. Δ. Ρώντας

Τι Ρεπούση, τι Δραγώνα;
Το δόγμα Κίσσιγκερ στα σχολεία μας
Το «Τι είναι η Πατρίδα μας», εκτός από την Θάλεια Δραγώνα και τους ελληνικής υπηκοότητας,
μισέλληνες ομοϊδεάτες της, φαίνεται πως έχει
απασχολήσει-πολύ πριν από εκείνους-και ορισμένους ισχυρούς εκτός Ελλάδας «φίλους» μας.
Όπως τον γνωστό Χένρι Κίσσιγκερ, το δόγμα του
οποίου για τους Έλληνες έχει καταστεί modus
vivendi, όχι μόνο για τα διεθνή κέντρα που προωθούν την «Παγκόσμια Διακυβέρνηση», αλλά και
για τα εν Ελλάδι φερέφωνα - εγνωσμένα ή μη και υποχείριά τους. Τι έχει, λοιπόν, δηλώσει κατ’
επανάληψη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο
νεκροθάφτης της Κύπρου, ηγετικό στέλεχος της
Λέσχης Μπίλντερμπεργκ άλλων ευαγών ιδρυμάτων της Νέας Τάξης:
«Οι Έλληνες είναι ένας απείθαρχος λαός. Με
προοπτική να τους υποτάξουμε, πρέπει να τους
πλήξουμε καίρια και αποφασιστικά σε τρία σημεία:
- Στην γνώση της Ιστορίας τους και στην εξ’ αυτής προερχόμενη υπερηφάνειά τους.
- Στην γλώσσα και τον πολιτισμό τους.
- Στην θρησκεία τους».
Τις κατευθυντήριες, αυτές έχουν αναλάβει να
υλοποιήσουν στην Ελλάδα, εδώ και τριάντα χρόνια, γνωστοί και συγκεκριμμένοι πολιτικοί, ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε., δημοσιογράφοι και πνευματικοί
άνθρωποι. Η πολυπληθέστερη ομάδα στους κόλπους των τελευταίων είναι καθηγητές ελληνικών
πανεπιστημίων, που με ισχυρή έξωθεν και έσωθεν ώθηση κατελάμβαναν όλα αυτά τα χρόνια τις
επίμαχες έδρες ιστορίας, φιλολογίας, κοινωνιολογίας κ.λ.π. Μέχρι το 1996 «στη ζούλα», για να
περάσουν μετά την άνοδο του Κώστα Σημίτη στην
πρωθυπουργία σε ολομέτωπη έφοδο, με την πλήρη στήριξη των «εκσυγχρονιστών» του νεοΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ. και του ΣυνασπισμούΣΥ.ΡΙΖ.Α., καταλαμβάνοντας εκτός από πανεπιστημιακές έδρες και θέσεις-κλειδιά στις διοικούσες κρατικές υπηρεσίες Παιδείας.
Στην πλειονότητά τους δηλώνουν ως ιδεολογική
και κομματική κοιτίδα τους την «ανανεωτική Αριστερά», αλλά παραμένει ζητούμενο το πώς μπορεί κάποιος να δηλώνει «αριστερός», καμωμένος-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
κατά την λαϊκή ρήση- «απ’ του γάβρου το ζουμί
και της συκιάς το γάλα». Όταν, δηλαδή, με τα όσα
διατυμπανίζουν δημοσίως, εξυπηρετούν και προωθούν τα σχέδια της «Νέας Τάξεως», όχι μόνο
για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα και όταν ο κομματικός τους φορέας υπερψηφίζει την Συνθήκη του Μάαστριχτ και την
67ωρη εβδομαδιαία εργασία, για να μην πω κι άλλα, γιαλαντζί «αριστερά», πεπραγμένα και σας
κουράσω.
Η περιφερόμενη στους κρατικούς και μεγάλους
ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και σε
εφημερίδες επιστημονική αυθεντία τους προβάλλει την κατ’ αυτούς ανάγκη επανασυγγραφής της
νεο-ελληνικής Ιστορίας επί τη βάσει της παραδοχής ότι δεν είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε ο κακός
δαίμονας των άλλων βαλκανικών λαών τα τελευταία διακόσια χρόνια και ότι αφού δεν έχουμε
εθνική ταυτότητα, αλλά τον κατασκευασμένο μύθο της ελληνικότητάς μας, έχουμε ακριβώς τα ίδια
δικαιώματα-ίσως και λιγότερα-με τους λαθρομετανάστες που κατακλύζουν ανεμπόδιστοι την Ελλάδα.
Οι «Έλληνες» αυτοί υποστηρίζουν ότι οι ενδεδυμένοι επιστημονοσύνη ισχυρισμοί τους εδράζονται σε ιστορικές πηγές. Ποιές είναι αυτές οι πηγές; Συγγράμματα των επιγόνων του ανεκδιήγητου Φαλμεράϋερ-του οποίου την θεωρία περί σλαβικής καταγωγής των νεο-Ελλήνων «έκανε με τα
κρεμμυδάκια» ο Κ. Παπαρρηγόπουλος-ταξιδιωτικές ιστοριούλες Ευρωπαίων τυχοδιωκτών στην
επαναστατημένη Ελλάδα, που αγόρασαν τεράστιες εκτάσεις αντί πινακίου φακής από τους αποχωρούντες Τούρκους και στη συνέχεια «κάκιωσαν» με το νεο-ιδρυθέν ελληνικό κράτος γιατί
τους τις πήρε, και άλλων απίθανων που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τους Νεοέλληνες 170
χρόνια μετά την Παλιγγενεσία μας και να γράψουν βιβλία χρηματοδοτούμενα και εκδιδόμενα
από τα ανά τον κόσμο ιδρύματα του γνωστού τοις
πάσι Τζορτζ Σόρος.
Αυτοί οι βγαλμένοι με καρμπόν «ιστορικοί» μας

(Μέρος 2ο)

περιφρονούν ως αναξιόπιστες τις καταγεγραμμένες μαρτυρίες των αγωνιστών του ’21, αλλά και
όσων Ευρωπαίων και Αμερικανών πολέμησαν στο
πλευρό των προγόνων μας. Περιφρονούν επίσης
τους ιστορικούς Έλληνες και ξένους της εποχής
της Επανάστασης, αλλά και τον γνήσιο αριστερό
και ιστορικό συγγραφέα του 20ου αιώνα, Δημήτρη
Φωτιάδη που αφιέρωσε όλη την ενήλικη ζωή του
για να καταγράψει στα βιβλία του για το ‘21 όσα
ντοκουμέντα υπάρχουν ανά τον κόσμο σε βιβλιοθήκες, μουσεία, ακόμα και σε ιδιωτικές συλλογές.
Η πεμπτουσία της υπάρξεως των εν λόγω κυριών
και κυρίων αποβλέπει-με πολύ απλά και λίγα λόγια-στο να μην υπάρχει το παραμικρό στην ψυχή
των αυριανών Ελλήνων που θα τους έκανε να αισθάνονται υπερήφανοι για τους προγόνους τους
και την εθνική τους ταυτότητα. Ό,τι ακριβώς επιτάσσει το δόγμα Κίσσιγκερ.
Αναμενόμενη ήταν πάντως η επίσημη, απερίφραστη και δημοσιευμένη υποστήριξη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
στην επιλογή της «συντρόφισσας» Θάλειας Δραγώνα από τον Γ. Παπανδρέου σε θέση-κλειδί για
τον αφελληνισμό των Ελληνόπουλων στο υπουργείο Παιδείας. Αναμενόμενη και η δημοσιευμένη
επιστολή συμπαράστασης των ομοϊδεατών της
πανεπιστημιακών, 342 παρακαλώ! Ανάμεσά τους
οι γνωστοί από την ολόθερμη υποστήριξη στο βιβλίο της Ρεπούση, Θ. Βερέμης, Α. Λιάκος, ο-κρίμα
το επώνυμο-Ηρακλείδης, Χ. Κουλούρη, Ν. Αλιβιζάτος, Α. Καλοκαιρινός, Σ. Πεσματζόγλου και η
επιστήθια φίλη της κας Δραγώνα, Άννα Φραγκουδάκη που πρεσβεύει ότι «κάθε αναφορά σε πατρίδα, πατριωτισμό και έθνος είναι συντηρητική, δεξιά και σχεδόν φασιστική πολιτική».
Αυτό το συντεταγμένο και αποθρασυμένο στράτευμα ανθελλήνων θα μας δώσει, βέβαια, πολλές
ευκαιρίες για να ξανασχοληθούμε με την δράση
του. Είναι πάντως θλιβερό ότι έχουν παγιδεύσει
και πατριώτες αρθρογράφους, οι οποίοι στα κείμενά τους παραθέτουν ως «πηγές» τα απιθανολογήματα των Βερέμη, Λιάκου, Ηρακλείδη και άλλων ομοφρόνων, που τόσο εύστοχα είχε περιγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον γνωστό αφορισμό του περί «εξω-ελληνικής νοοτροπίας».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποκρυπτογραφήθηκε ο αλγόριθμος
των κινητών τηλεφώνων
Ο Γερμανός επιστήμονας Karsten Nohl κατάφερε μετά από 5 μήνες προσπάθεια να αποκωδικοποιήσει τον
αλγόριθμο της τεχνολογίας gsm κινητών, η οποία σημειωτέον χρησιμοποιείται από 4 δισεκατομμύρια χρήστες κινητής τηλεφωνίας.
Στο συνέδριο των Hackers, “Chaos Communication
Congress”, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο το
Δεκέμβριο (ένα συνέδριο που πραγματοποιείται εδώ
και 26 χρόνια), ο Karsten Nohl, παρουσίασε το επίτευγμά του, το οποίο όπως τόνισε εκτέλεσε για «καλό σκοπό» αποδεικνύοντας έτσι ότι η ασφάλεια των συνομιλιών είναι ελλιπής.
Όπως είναι φυσικό δημιουργήθηκε αναστάτωση στον οργανισμό GSM Association ο οποίος σχεδίασε τον
αλγόριθμο, με την αποκάλυψη αυτή, αφού μέχρι
τώρα μόνο κυβερνητικοί οργανισμοί ή καλά χρηματοδοτούμενες οργανώσεις είχαν πρόσβαση στην
τεχνολογία των GSM κλήσεων.

Ρεκόρ
πληθωρισμού!
1 τρις δολλάρια = 0,20€ = 1 ημερομίσθιο!
Στην Ζιμπάμπουε (πρώην Ροδεσία) οι τιμές ανεβαίνουν επί χίλια κάθε μήνα.
Σήμερα το Εθνικό της νόμισμα, ισοδύναμο με 1
ημερομίσθιο εργάτη, είναι:
1 χαρτονόμισμα των 100 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων Ζιμπάμπουε ισοδύναμα με 20 σεντς του ευρώ
(0,20 €).

Πλέον εξήγησε ο Γερμανός επιστήμονας, με έναν
όχι πολύ ακριβό και ιδιαίτερο εξοπλισμό, θα μπορούν να παρεμβαίνουν πολλοί περισσότεροι στην
επικοινωνία, με ότι αυτό έχει σαν επακόλουθο.
Ο αλγόριθμος που «έσπασαν» χρησιμοποιείται εδώ
και 22 χρόνια. Η διαδικασία λειτουργίας του, είναι
η ταχεία αλλαγή των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από ένα φάσμα 800 καναλιών, ώστε
να μην είναι δυνατή η υποκλοπή των κλήσεων.

Προσφέρετε σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη
Τις Χριστουγεννιάτικες μέρες συνήθως ευαισθητοποιούμαστε και θυμόμαστε κάποιους συνανθρώπους μας που
μας έχουν ανάγκη. Αυτή τη φορά κάντε το έμπρακτα.
Αντικείμενα που δεν μας είναι πλέον χρήσιμα, ρούχα που
δεν φοράμε, βιβλία, παιχνίδια και ότι άλλο για μας πλέον
δεν αξίζει, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι πολύτιμο και
ιδιαίτερα χρήσιμο.
Κάντε το κόπο, την επόμενη φορά και αντί για τον κάδο
των σκουπιδιών, στείλτε τα αντικείμενα αυτά, σε ένα από
τα παρακάτω ιδρύματα, ή σε οποιοδήποτε άλλο γνωρίζετε
εσείς.
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ έχει ανάγκη
από ρούχα, σεντόνια, παπλώματα. Εάν έχετε ρούχα (παιδικά/γυναικεία/ανδρικά), σεντόνια, παπλώματα που δεν
χρειάζεστε πια, το ίδρυμα αστέγων Κ.Υ.Α.Δ.Α. δέχεται καθημερινά προσφορές 8:00-3:00 στην Πειραιώς 35.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105239465 και 2105246516,
e-mail: kyada@otenet.gr ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.kyada.gr
Η Μ.Κ.Ο. Praksis χρειάζεται φάρμακα για την κάλυψη

αναγκών των πολυιατρείων του για μετανάστες, άστεγους
κτλ. Δέχονται ακόμα και ανοιγμένα, χρησιμοποιημένα κουτιά φαρμάκων αρκεί να έχουν ημερομηνία λήξης ένα χρονικό όριο όχι πέραν του έτους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 520 5200, 210 82 13 704 ή
στο http://www.praksis.gr , info@praksis.gr.
Ομάδα ΡΕΤΟ, πρώην ναρκoμανών. Παίρνουν οτιδήποτε, είτε λειτουργεί, είτε όχι, και απασχολούν άτομα για επισκευές ή κατασκευές. Έχουν ένα ή δύο μαγαζιά με μεταχειρισμένα αντικείμενα/έπιπλα κτλ. Παραλαμβάνουν από
το σπίτι, μεγάλα και μικρά αντικείμενα (έπιπλα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, παιχνίδια κ.ά). Τηλ.
210 66 25096.
Γίνετε μέλος στις δύο ιστοσελίδες χαριστικών παζαριών:
www.freecycle.org/group/GR και http://www.xariseto.gr
Μπορείτε να δίνετε και να παίρνετε χωρίς διακίνηση χρημάτων.
“Τα παιδιά του δρόμου", Αρίστωνος 6-8 και γωνία Κωνσταντινουπόλεως 165, Μεταξουργείο, Κολωνός

Τηλέφωνο : 210.5239.402 και 210.5221.149, Ώρες : 11.00
- 18.00 καθημερινά. Ανάγκη μόνο για ρούχα
Θεόφιλος - στέλνει σε πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την
Ελλάδα: 2108819397
Οι ξένοι της Νέας Μάκρης (Foreigners of Nea Makri) οργανώνουν παζάρι κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα στο καφέ
Τίκι, από περιοχές βορειοανατολικής Αττικής (Ραφήνα,
Λούτσα, Πικέρμι, Νέα Μάρκη κ.ά). Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε την Ingrid 6973350024, e-mail
foreignersinneamakri@yahoo.gr
Σχόλιο:
Εντύπωση μας έκανε η περίπτωση ενός ιδρύματος παιδικής προστασίας (φαντάζομαι δεν θα είναι το μόνο) το
οποίο όπως ανακοινώνει, χρειάζεται βιβλία όλων των ηλικιών για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του, με την διαφορά όμως ότι δέχονται μόνο καινούρια! Δεν καταλαβαίνουμε γιατί - ειδικά - τα βιβλία χρειάζεται να είναι καινούρια·
τέτοιες πρακτικές μάς κάνουν να αμφιβάλουμε για την
πραγματικότητα της προσφοράς τους.
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ευχαριστίες για τις ευχές
Με το σημείωμα αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας έστειλαν ευχές, ταχυδρομικές, ηλεκτρονικές αλλά και δια χειρός.
Ευχαριστούμε θερμά και ανταποδίδουμε μέσα από τις σελίδες μας.

Ευχαρίστησα, αλλά ευχαριστώ και μέσα από τις σελίδες μας, τα δύο παιδιά
τον Θανάση και τον Ντίνο από τη
«Διάβαση» που έκαναν τον κόπο και
ήρθαν μέχρι τα γραφεία μας, να μας
φέρουν τις ευχές τους και να μας γνωρίσουν.
Το χειροτέχνημά τους πάρα πολύ καλό
και μας συγκίνησε.
Τα παιδιά αυτά έχουν ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο συναισθηματισμό. Αλλωστε γι’
αυτό δεν αντέχουν την κοινωνία μας και
καταφεύγουν στη ...νιρβάνα.

...Και τον Εφραίμ!

Ευχαριστούμε την Αγγελική Τσεβά,
που πάντα μας θυμάται με όμορφες εικόνες ή περίτεχνα γλυπτά από την
εξαιρετική δουλειά της, στο εργαστήρι
της στο Κορωπί.

Και νέα μαύρα ταμεία;
Νέα απόθεση «μαύρων ταμείων» στην
οποία εμπλέκεται η Ελλάδα αποκαλύφθηκε
σε ΗΠΑ και Βρετανία και ήδη έχει αρχίσει η
δικαστική διερεύνησή της.
Η υπόθεση αφορά Έλληνες γιατρούς και
μέλη διοικητικών συμβουλίων μεγάλων ελληνικών νοσοκομείων, που φέρονται να δέχονταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να χρησιμοποιούν υλικά αμερικανικής εταιρείας
ορθοπεδικών, με αντάλλαγμα 23%- 30% επί
της τιμής του προϊόντος.
Στην Ελλάδα η υπόθεση παραμένει στον
πάγο καθώς καθυστερεί η εξέταση των
στοιχείων που στάλθηκαν στην ελληνική
Δικαιοσύνη από τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές για τουλάχιστον 35 γιατρούς,
μέλη διοικήσεων νοσοκομείων και μέλη
εταιρειών ιατρικού υλικού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
«Τα Νέα», στην υπόθεση εμπλέκεται η εταιρεία
ορθοπεδικών
ειδών
DeΡuy
Ιnternational -θυγατρική της αμερικανικής
εταιρείας Johnson & Johnson.
politis.gr

Ακόμη ευχαριστούμε τη Μονή Βατοπεδίου, για το περίτεχνο Ημερολόγιο που μας
πρόσφερε μαζί με τις ευχές του καθηγούμενου της Ιεράς και Σεβασμίας Μεγίστης
Μονής του Βατοπεδίου, σε μια επιμελημένη επιστολή με ωραίο λόγο: «...ας αναπέμψουμε “συν πάσι τοις αγίοις” δοξολογία στον Τριαδικό Θεό, διότι μας αξιώνει
και εφέτος να βιώσουμε μέσα την Ορθόδοξη Εκκλησία μας το “αποκαλυφθέν τοις
ανθρώποις” μέγα Μυστήριον της θείας
Ενανθρωπήσεως. Ερχεται κοντά μας η “εικών του Θεού του αοράτου”, ο Υιός και
Λόγος του Θεού, για να ανακτήσει τον άνθρωπο, που αν και πλάσθηκε “κατ’ εικόνα
Του” νικήθηκε από τα πάθη, τις ηδονές
και την απάτη των δαιμόνων και έγινε
δούλος της αμαρτίας»... Και των ανθρώπων βεβαίως.
Εξαίρετες δημόσιες σχέσεις!

Θεραπευτικό Πρόγραμμα
«Διάβαση»
Πρόγραμμα ζωής
Το Κ.Ε.ΘΕ.Α. «Διάβαση» έκλεισε τα
δέκα της χρόνια. Δέκα χρόνια που
πλάθουν και πλάθονται ανθρώπινες
ζωές. Ζωές που τις βοηθούν να ξαναβρούν το δρόμο που έχασαν στην αναζήτηση του μέλλοντός τους.
Το ΚΕ.Θ.Ε.Α., μέλος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC), εφαρμόζει τους κώδικες
δεοντολογίας που απευθύνονται στο
προσωπικό και στα μέλη των Θεραπευτικών Προγραμμάτων.
Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες
τους στα εξαρτημένα άτομα και στις
οικογένειές τους.
Όλα αυτά τα χρόνια είναι σημαντική η
βοήθεια που λαμβάνει το Πρόγραμμα
από την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Στις ομάδες εθελοντών έχουν
ενταχθεί απόφοιτοι του Προγράμματος και επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας, οι οποίοι εμπλέκονται
στην κινητοποίηση των χρηστών που
προσέρχονται στο Συμβουλευτικό
Σταθμό και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του Προγράμματος.
ΔΙΑΒΑΣΗ Σταυροπούλου 29 Αθήνα, τηλ.
(210) 8640.943, 8653.960 & 8651.227

info@kethea-diavasi.gr
www.kethea-diavasi.gr

“Κάνε μια Ευχή»
Ένα όμορφο Ημερολόγιο ήρθε στα χέρια μας με ευχές από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) «Κάνε μια Ευχή».
Το Ημερολόγιο περιέχει φωτογραφίες
με παιδιά, που πραγματοποιήθηκαν οι
πιο εσώκαρδες επιθυμίες τους, την
ώρα που βιώνουν μία δύσκολη πορεία
λόγω της υγείας τους.
Το «Κάνε μια Ευχή» πραγματοποιεί τις
πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους
ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα
τους με χαρά, ελπίδα και δύναμη.
«Ο Νίκος ήθελε να γνωρίσει την αγαπημένη του πρωταγωνίστρια και ταξίδεψε στο εξωτερικό…».
Η Ελένη 5 ετών, θέλησε να κολυμπήσει μαζί με τα δελφίνια και έγινε…
Η Λιριντόνα, 13 ετών, ήθελε ένα laptop
για να μπορεί να επικοινωνεί με τους
δικούς της που βρίσκονται μακριά…
και το απέκτησε!
Πράγματι είναι σπουδαία η υπηρεσία
που προσφέρει το «Κάνε μια Ευχή».
Και όταν σκεφθείτε κάπου να προσφέρετε, αξίζει να το θυμηθείτε.
Τηλ. 210 9637.660-7
www.makeawish.gr

Δεινή πραγματικότητα ή επάγγελμα;
Το είδαμε κι αυτό!
Παραμονές Χριστουγέννων,
στους δρόμους της Παλλήνης,
μία οικογένεια(;) με δύο παιδιά
κινούνται στους δρόμους.
Ο άνδρας παίζει το ακορντεόν,
η γυναίκα κυλάει ένα καρότσι
με διάφορα πράγματα και τα μικρά παίζουν στο δρόμο.
Ο άνδρας σταματάει κάθε τόσο
τη μουσική και φωνάζει:
Καλέ κυρά, δεν έχουμε λεφτά!
Δεν έχουμε να φάμε ούτε και
τα παιδιά!
Συγκλονίστηκα· έχουμε φτάσει
σ’ αυτό το σημείο πείνας, που
βγαίνουμε πια στους δρόμους;
Ή μήπως είναι ο επαγγελματίας
ζητιάνος του Καρκαβίτσα;
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Η Νομαρχία αναστυλώνει ιερούς ναούς
μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Η Νομαρχία στα πλαίσια του προγράμματος ανάδειξης
της ιστορικής και πολιτιστικής μνημείων της περιοχής ανέλαβε την αναστύλωση δύο Ιερών Ναών μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές από τον σεισμό του 1999, με τη συνεργασία των αρμοδίων εκκλησιαστικών και αρχαιολογικών αρχών.
Συγκεκριμένα έγιναν εργασίες αποκατάστασης στους παρακάτω Ιερούς Ναούς του Δήμου Αχαρνών:

Α) Ιερός

Ναός Αγίου Γεωργίου Βουρδουμπά

Ο Ναός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αχαρνών με τον
Δήμο Θρακομακεδόνων και με βάση τα μορφολογικά του
στοιχεία η κατασκευή του τοποθετείται στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν ακριβής
χρονολογία. Το κτίσμα υπέστη σοβαρές ζημιές από τον
σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 σε βαθμό που να απαγορεύεται η χρήση του.
Με πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής (Σύλλογος
Αγ. Γεωργίου Βουρδουμπά) ανατέθηκε μελέτη αποκατάστασης του ναού. Μετά την έγκριση της μελέτης από την
Διεύθυνση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής προχώρησε στα έργα αποκατάστασης του ναού με εργολαβία προ-

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βουρδουμπά

ϋπολογισμού 255.850€.
Με βάση αυτή την μελέτη εκτελέστηκαν εργασίες υποστύλωσης, αντιστήριξης, καθαίρεσης των νεωτερικών κατασκευών, αποκατάσταση των βλαβέντων δομικών και μη
στοιχείων καθώς και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου ενώ παράλληλα κατασκευάστηκε αποστραγγιστική
τάφρος.
Β) Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου
Ο μικρός Ναός του Αγίου Πέτρου ή «Άσπρη Εκκλησία»
όπως λέγεται, βρίσκεται επί της οδού Αγ. Πέτρου και δυτικά της Λεωφόρου Πάρνηθας και αποτελεί σημείο ανα-

Από Αριστούχο Απόφοιτο
της Α.Σ.Κ.Τ.
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΗΛ. 6974-806089
210-8991597

φοράς για την περιοχή. Είναι μια θολοσκεπής μονόκλιτη
βασιλική με ημιεξαγωνική αψίδα ιερού βήματος, που χρονολογείται στους μεταβυζαντινούς χρόνους, διακοσμημένος με τοιχογραφίες του 17ου -18ου αιώνα.
Ο ναός έχει διαστάσεις 4.70 χ 7.20 τμ. με τοιχοποιία από
αργολιθοδομή και δίριχτη στέγη. Στα χρόνια που πέρασαν
είχε υποστεί αλλεπάλληλες αλλοιώσεις, προσθήκες και
επεκτάσεις στη δυτική και νότια πλευρά ενώ κατά την κατεδάφιση του δυτικού τοίχου χάθηκε και το βυζαντινό
πλαίσιο πάνω από την είσοδο. Η μόνη όψη που δεν έχει θιγεί από τις παρεμβάσεις είναι η ανατολική, της κόγχης του
Ιερού.
Ο σεισμός του 1999 δημιούργησε χιαστί διαμπερείς ρηγματώσεις καθώς και μικρότερης έκτασης ζημίες στις άλλες πλευρές. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
(ΥΑΣ) χαρακτήρισε το ναό ως κατεδαφιστέο, αλλά το 2000
με απόφαση του Υπ. Πολιτισμού ο ναός χαρακτηρίστηκε
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου συνολικού ύψους
300.000€, που καλύφθηκαν από ιδίους πόρους της Νομαρχίας και του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg,
πραγματοποιήθηκαν εργασίες τσιμεντενέσεων και αποκατάστασης των ρηγματώσεων στις τοιχοποιίες και στον θόλο, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την διάστρωση πλακών, φύτευση κατάλληλων φυτών και δενδριλίων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση προκατασκευασμένης τουαλέτας για το κοινό.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης
στους δύο αυτούς ναούς, οι οποίοι παραδόθηκαν στην Ι.
Μητρόπολη Αττικής, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λ.
Κουρής σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Μεσογαίας
και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες προωθούν αντίστοιχα έργα αναστύλωσης και αποκατάστασης σε Ιερούς Ναούς της περιοχής Μεσογείων, για
τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι σχετικές
μελέτες.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών
Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων
Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες
Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων
Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές
Εκτοξευμένα σκυροδέματα
- Βασ. Παύλου 38, Βούλα
- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές
- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι

Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου πριν
και δίπλα όπως διαμορφώθηκε

τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου



Αυτονομίες



Θερμιδομετρήσεις



Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Καρυωτάκη 5Α Βούλα  Τηλ.: 210 8995934  Fax: 210 8951.760

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος
6977993158
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Παραιτήθηκε

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

από Νομαρχιακός Σύμβουλος
ο Βουλευτής

Εκδήλωση αφιερωμένη στα ΑμεΑ

Παντελής Ασπραδάκης
Την παραίτησή του από Νομαρχιακός Σύμβουλος,
όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Αττικής Παντελής
Ασπραδάκης.
Πριν από μερικές εβδομάδες είχε ενημερώσει το
Νομαρχιακό Συμβούλιο για την πρόθεσή του να
παραιτηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, κάτι που

Πανηγυρική εκδήλωση για άτομα
με ειδικές ανάγκες πραγματοποίησε την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου σε αίθουσα της περιοχής.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, που με τις ανεξάντλητες ψυχικές του ικανότητες ξεπέρασε τις τεράστιες ειδικές του
ανάγκες και αποφοιτά φέτος ως αριστούχος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, ο οποίος με τον πύρινο λόγο του
συγκίνησε και προβλημάτισε τους πάντες. Επίσης η ζωγράφος Μαρία
Αποστόλου παρουσίασε έκθεση ζωγραφικής, ζωγραφισμένα με το στόμα και είναι ιδιαίτερα αξιόλογα.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του
ομίλου Σταμάτης Ζήζης με χαιρετισμό
και σύντομη εισαγωγή στο θέμα ενώ η
γραμματέας Σοφία Μπάτα άνοιξε
την εκδήλωση και έκανε ανακοινώσεις
άλλων εκδηλώσεων.
Τέλος έγινε εισδοχή του νέου μέλους Βασίλη Κουκόπουλου (κυβερνήτη ΟΑ) στον όμιλο.

Η εκδήλωση έκλεισε με δείπνο και
ευχάριστη μουσική.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Νίκος Καντερές, οι δήμαρχοι Κορωπίου Θεοδ. Αθανασόπουλος και Σπάτων
Θαν. Τούντας, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Κορωπίου Αντώνης Ντούνης και
βέβαια πολλοί ροταριανοί όμιλοι
και φίλοι.

Πλούσιες εκδηλώσεις
στους Δήμους
πραγματοποίησε στην τελευταία συνεδρίαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου, για το 2009.
Ο Βουλευτής απευθυνόμενος στο Σώμα είπε: «Διετέλεσα Νομαρχιακός Σύμβουλος επί 11 συνεχή
χρόνια, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να συμβάλλω στην επίλυση των προβλημάτων της Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με
τους φορείς και τους συλλόγους των πόλεών μας,
δίπλα στον πολίτη της Ανατολικής Αττικής.
Σήμερα έρχομαι να υποβάλω την παραίτησή μου
από Νομαρχιακός Σύμβουλος θεωρώντας ότι τα
απαιτητικά καθήκοντα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
περιορίζουν κατά πολύ τη δυνατότητά μου να
ασχοληθώ με τα αντίστοιχα καθήκοντα ως Νομαρχιακός Σύμβουλος».
Στη συνέχεια ο Παντελής Ασπραδάκης ευχαρίστησε τον Θ. Μπαλλή, αλλά και τους συναδέλφους
του στην παράταξη για τη συνεργασία και τους
κοινούς αγώνες.
Ευχαρίστησε επίσης όλους τους Νομαρχιακούς
Συμβούλους, από όλες τις παρατάξεις, αλλά και
τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους υπαλλήλους της Νομαρχίας, με τους οποίους είχε αγαστή
συνεργασία.
Τέλος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους πολίτες της
Ανατολικής Αττικής για την εμπιστοσύνη που του
έδειξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα την τιμητική του εκλογή σε Βουλευτή της
Περιφέρειας Αττικής.

Εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς πραγματοποίησαν οι περισσότεροι Δήμοι της Ανατ. Αττικής. Αλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο
και άλλοι με πλήρη απουσία.
Πλούσιες εκδηλώσεις με διαφορετικά προγράμματα πραγματοποίησαν ο Γέρακας, η Κερατέα, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο, η Παλλήνη, η Βουλιαγμένη, η Βάρη.
Το υλικό που μας έχει σταλεί είναι πλουσιότατο, αλλά και
αδύνατον να παρουσιαστεί.
Πάντως οι εκδηλώσεις αυτές είναι αναγκαίο να γίνονται, γιατί είναι η χαρά των παιδιών και μάλιστα στον δικό τους οικείο χώρο.
Στη φωτογραφία η Παιδική - Νεανική Χορωδία με Μαέστρο την Μαριάννα Φερετζάκη και η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων του ΠΠΚΔΠ με Μαέστρο τον Χαράλαμπο Μιχαηλίδη, έδωσαν όμορφες στιγμές στην Παλλήνη.

Αν θέλετε να διακοσμήσετε
το σπίτι σας ή πουλάτε ένα
ακίνητο και θέλετε να αυξήσετε την αξία του, είμαστε η
ιδανική επιλογή.
Προσφέρουμε επαγγελματική εσωτερική και εξωτερική
διακόσμηση, που βασίζεται
τόσο στην εξαιρετική αίσθηση του design όσο και στην
πολυετή μας πείρα.

Τηλ. 211-0123381
6946-300414
Αγίου Ιωάννου 32, Βούλα 166 73, τηλ.: 210 8994930, fax: 210 8951348, e-mail: fa@dynatravel.gr
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οι αναγνώστες γράφουν
“Η Ανάβυσσος είναι εγκλωβισμένη σε πρακτικές που της
στέρησαν τη δυνατότητα επικοινωνίας”
Είναι πλέον βαθιά η επίγνωση ότι η σημερινή
Διοίκηση του Δήμου Αναβύσσου είναι εγκλωβισμένη σε πρακτικές που της στέρησαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες και τη
συνεργασία εκείνη με τις τοπικές παραγωγικές
δυνάμεις που θα έφερνε ανάπτυξη. Ο Δήμος
δεν στηρίχτηκε στη διαφάνεια, στη νομιμότητα,
στο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και
δεν διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις τοπικές
υποθέσεις. Αρμοδιότητες όπως ο Χωρικός Σχεδιασμός, το Περιβάλλον, η Εκπαίδευση, η
Υγεία, η Πρόνοια, ο Αθλητισμός, ο Πολιτισμός,
η Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια ασκήθηκαν
με αυταρχισμό, προχειρότητα ή αδιαφορία ή
δεν ασκήθηκαν καθόλου.
Οι απαιτήσεις όμως της σημερινής κοινωνίας
των πολιτών είναι συνεχώς αυξανόμενες, άλλωστε πολλά καινούρια πράγματα πρέπει να οικοδομηθούν στο προσεχές μέλλον. Δεν είναι
μόνον τα διοικητικά όρια, ή το που θα είναι ή
από πού θα ασκείται η Διοίκηση του Δήμου μας,
εάν θα ασκείται από τα Καλύβια ή το Λαύριο…
Είναι όλες εκείνες οι αναγκαίες προϋποθέσεις
μιας σύγχρονης απάντησης στα καθημερινά
προβλήματα και τις απαιτήσεις των πολιτών,
όλες εκείνες οι ευρύτερες λογικές που χρειάζεται να οικοδομηθούν για να οδηγήσουν το
Δήμο σε άλλα επίπεδα προσφοράς και αποτελεσματικότητας. Να τον μετασχηματίσουν από
διαχειριστή προβλημάτων και μεσιτικό γραφείο
σε ένα κέντρο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικών για τους πολίτες και την κοινωνία σε τοπικό επίπεδο. Να αποκτήσει την κατάλληλη ηγεσία, να εκπαιδεύσει σωστά τα διοιΒασικές προτεραιότητες για την τοποθέτηση
των χρημάτων των φορολογουμένων από κάθε
Δημοτική Αρχή θα πρέπει να είναι η διαχείριση
των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, η
παιδεία, η υγεία και η βελτίωση της καθημερινότητας. Τα χρήματα πρέπει να πιάνουν τόπο και
να διατίθενται μόνο για σκοπούς που θα ωφελούν όλους τους κατοίκους και όχι μια ειδική
πελατεία η οποία μπορεί άνετα να εξυπηρετηθεί
και από την ελεύθερη αγορά. Στους υπόλοιπους
τομείς, θα πρέπει να αφήνεται να λειτουργήσει
ο ιδιωτικός τομέας, χωρίς νοθείες, αλλά με τον
Δήμο να παίζει σημαντικό ενθαρρυντικό και
αναπτυξιακό ρόλο.
Για την οικονομική ανάπτυξη, απαιτείται η τόνωση των 5 βασικών πυλώνων της τοπικής οικονομίας: Παραθεριστικός Τουρισμός, Γεωργία,
Εμπόριο, Κατασκευές, Αλιεία είναι οι βασικοί
κρίκοι της οικονομίας μας, οι οποίοι πρέπει να
ενθαρρυνθούν με κάθε τρόπο: από τη δωρεάν
συμβουλευτική στήριξη μέχρι τη δωρεάν διαφήμιση των επιχειρήσεων και από τη διεκδίκηση ελεύθερων μορφών ωραρίου μέχρι τη διαφήμιση του Ωρωπού σε όλη την Ελλάδα.
Για την τόνωση της απασχόλησης, επιβάλλεται
η ίδρυση Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για
την Απασχόληση, όπως αυτό προβλέπεται από
το άρθρο 85 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Το Γραφείο αυτό θα αναπτύσσει δωρεάν συμβουλευτικές δράσεις προς τους ανέργους και
γιʼ αυτό θα συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ, τις επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

κητικά του στελέχη, να έχει διοικητικό προγραμματισμό, αμεσότητα σχέσεων με τους πολίτες, με κοινωνική σκέψη που είναι η βάση για
μία αποτελεσματική διοίκηση και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Χρειαζόμαστε ένα Δήμο που να είναι ανοιχτός
προς όλους τους πολίτες, να αντιλαμβάνεται
σταθερά τις αναγκαίες κάθε φορά αλλαγές, να
τις προετοιμάζει και να τις πραγματοποιεί αφού
προηγουμένως βρει το χρόνο και την ικανότητα
να αφουγκράζεται τα καθημερινά προβλήματα
των πολιτών, για τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να δίνει λύσεις εντός του πλαισίου των Νόμων και των διατάξεων, να αξιοποιεί τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία, να ενεργεί με διαφάνεια, να διαβουλεύεται και να λογοδοτεί
στους πολίτες.
Η συμμετοχή σας, η εμπειρία σας και οι απόψεις σας για τα τοπικά ζητήματα είναι πολύτιμα
στοιχεία για ό,τι καινούργιο επιχειρηθεί να οικοδομηθεί στο μέλλον με προσοχή και υπευθυνότητα.

Κόβουν πίττα
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 6.30΄μ.μ.
στο Ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ RESORT στην παραλία, πριν την Παλαιά Φώκαια, θα ανταλλάξουν ιδέες, προτάσεις και θα συζητήσουν
από κοινού όλα τα θέματα που θα έκαναν τη
ζωή καλύτερη και τον τόπο πιο όμορφο.
Θα κόψουν και την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Νικολέττα Καπερώνη
Κώστας Καλημέρης, Σοφία Μάμαλη

Αστυνομική βία...
Ο Οδυσσέας Ρομπάκης, κάτοικος Παλλήνης και ενεργός πολίτης των Μεσογείων, με
πλούσια δραστηριότητα στα κοινά της πόλης και όχι μόνο, περιγραφει την οδυνηρή περιπέτεια που έζησε από αστυνομικά όργανα, σε επιστολή του που απέστειλε προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη και την κοινοποίησε σε άλλους αρμόδιους φορείς καθώς και στην εφημερίδα μας.
Ο Οδυσσέας Ρομπάκης γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή:
Είναι σε όλους μας πλέον γνωστό το έλλειμμα
που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την
ουσιαστική αστυνόμευση αλλά κυρίως την προστασία του απλού πολίτη, από τυχόν υπέρμετρο
ζήλο ή και αυθαιρεσία οργάνου τάξης.
Στις 28/12/09, 13.15μμ σε δρόμο κοντά σε έξοδο
της Αττικής οδού Υμηττού Ραφήνας, (κομβοςΥ6
μεταξύ Γέρακα και Γλ. Νερών) κινούμενος με ταχύτητα περίπου 40 χλμ/ώρα, φέρομαι σύμφωνα με
τις ενέργειες δύο οργάνων που επέβαιναν σε περιπολικό της τροχαίας Αν. Αττικής να πέρασα με
κόκκινο έναν από τους δύο σηματοδότες της σχετικά έρημης συνδετηρίου οδού μεταξύ Λ Λαυρίου
και Λ. Σπάτων, και να ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο
με το εν λόγω περιπολικό που κινήθηκε παρανόμως κάθετα επάνω μου.
Αυτό ήταν το μεγάλο αμάρτημα. Το πλήρωμα,
αφού σταμάτησα στο άκρο δεξιό, με αντιμετώπισε
με τρόπο που θα άρμοζε μάλλον σε καθ’ έξιν παραπτωματία του αίσχιστου είδους, μου άσκησε ψυχολογική βία να παραδεχτώ κάτι το οποίο δεν έκανα και μου συνέστησε στο τέλος αυστηρά να μην
απευθυνθώ για παράπονα στο Διοικητή τους (Αν.
Αττικής) γιατί θα του μετέφεραν (όπως και το έκαναν) ότι πήγα να τους σκοτώσω και ότι είμαι επικίνδυνος.
Πράγματι αυτό και έκαναν όπως διαπίστωσα σε
άμεση επίσκεψή μου στον Διοικητή ο οποίος μου
επανέλαβε το ίδιο ποίημα αρνούμενος να δεχτεί
τις όποιες επεξηγήσεις, γιατί πρώτη φορά στην
ζωή μου μετά 55 χρόνια αντιμετώπιζα τέτοιες κατηγορίες και ποινή.
Πέρα όμως από τις ποινές που προβλέπει ο ΚΟΚ

Για μια Νέα Οικονομία
στο Δήμο Ωρωπίων
γράφει ο Δημήτρης Σταύρου
στελέχος της Κίνησης Πολιτών «Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος»

Επιπλέον, η εκποίηση μέρους της μη χρησιμοποιούμενης ακίνητης περιουσίας του Δήμου θα
μπορούσε αφενός να διευρύνει την αγορά και
τον ανταγωνισμό και αφετέρου να αποδώσει
σημαντικά έσοδα για κοινωνικά ευαίσθητους
σκοπούς, όπως πχ. μεγαλύτερα επιδόματα σε
οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας ή τον
εξοπλισμό περισσότερων κτηρίων με υποδομές
φιλικές για τα άτομα με αναπηρία, ή και για άλλα κοινωφελή αναπτυξιακά έργα.
Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε επιδοτούμενα
προγράμματα για έργα που θα τονώσουν την
απασχόληση χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου και παράλληλα θα αναπτύξουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Πχ. η δημιουργία ενός μεγάλου Οικολογικού
Πάρκου θα ανανεώσει την ποιότητα του τουρισμού της περιοχής με μία εναλλακτική επιλογή
(Οικοτουρισμός) και θα τονώσει την τοπική αγορά. Άλλες μορφές τουρισμού για τον Ωρωπό θα
μπορούσαν να είναι ο Αγροτουρισμός, ο Πολιτι-

στικός Τουρισμός, ο Πεζοπορικός, ο Θρησκευτικός, κτλ. Στα πλαίσια μιας υπεύθυνης πολιτικής,
τα παραπάνω θα πρέπει να συμπληρωθούν βραχυπρόθεσμα από τη δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης Επισκεπτών σε κεντρικά σημεία της
πόλης και, μακροπρόθεσμα, από τη δημιουργία
ενός Κέντρου Τουρισμού, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πόλεων.
Και ποιος θα αποφασίζει για όλα αυτά; Αν οι
πολίτες αφεθούν και πάλι στο περιθώριο, τότε
θα επιδεινωθεί η εικόνα των πολιτικών και της
πολιτικής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εξακολουθούν να μην εμπνέουν το ψυχολογικό υπόβαθρο των πολιτών. Μια μοντέρνα μορφή ανοιχτής οικονομικής διαχείρισης θα μπορούσε να
είναι ο «συμμετοχικός προϋπολογισμός», ένα
από τα σπουδαιότερα εργαλεία για την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας, που εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις της Λατινικής Αμερικής
και σε πολλές ευρωπαϊκές. Πρόκειται για μια
διαδικασία που δίνει πιο ουσιαστικά μέσα συμ-

και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου σας, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση (εκτός ατυχήματος)
είναι άδικο να κατάσχονται οι πινακίδες και η
άδεια κυκλοφορίας ενός οικογενειακού οχήματος
που είναι άμεσο εργαλείο για την καθημερινή εξυπηρέτηση οικογενειακών αναγκών, μετακίνηση για
εργασία συζύγου και παιδιών σε σχολεία και εξωσχολικές δραστηριότητες.
Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι
ιδιοκτησία της συζύγου μου και ότι δυστυχώς, δεν
υπάρχει εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης σε μια
περιοχή αμιγούς κατοικίας όπως αυτή που διαμένω, αναγκάζοντας όλη την οικογένεια σε ακινησία
ακόμη και για τη στοιχειώδη αγορά τροφίμων, επίσκεψη ιατρών κλπ
Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον εσείς θα κατανοήσετε ότι η τιμωρία ενός άψυχου μέσου, κατά
τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υλική ζημία,
μάλλον αποτελεί εύκολη δικαιολογία των υπευθύνων οργάνων.
...Θεωρώ ότι η έλλειψη ενός δευτεροβάθμιου
υπηρεσιακού οργάνου με εξειδικευμένα στελέχη
και ειδικό επιστήμονα για τις περιπτώσεις αποκατάστασης πιθανών αδικιών, είναι εμφανής και θα
πρέπει να δρομολογηθεί το ταχύτερο.
...Το ότι η κυκλοφοριακή αγωγή δεν διδάσκεται
έως τώρα σαν κύριο μάθημα στα σχολεία είναι μια
ακόμη αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος
που σας καλώ σαν συναρμόδιο Υπουργό να αποκαταστήσετε.
Σήμερα που μέσα σε τόσες ανακατατάξεις και δυσκολίες, προσπαθούμε να βιώσουμε αλλαγές για
Συνέχεια στη 15

μετοχής στους πολίτες, όπως συνελεύσεις στις
γειτονιές όπου προσκαλούνται όλοι οι κάτοικοι,
θεματικές επιτροπές ανοικτές στους πολίτες
και συμμετοχή των διαφόρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ο κάθε πολίτης θα μπορεί
online να καταθέτει αιτήματα και να υποβάλλει
προτάσεις για το πού θα πρέπει να επικεντρωθεί ο προϋπολογισμός. Η Δημοτική Αρχή θα
πρέπει μονίμως να δημοσιοποιεί το πώς δαπανώνται οι φόροι και να αποδεικνύει συνεχώς ότι
τα χρήματα των πολιτών δαπανώνται με σύνεση, υπευθυνότητα και πιάνουν τόπο. Η πιο αποτελεσματική δημοσιοποίηση μπορεί πλέον να
γίνει με το Διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι πληροφορίες θα είναι πραγματικά προσβάσιμες σε
οποιονδήποτε τις αναζητήσει.
Η Νέα Οικονομική Διαχείριση στο Δήμο Ωρωπίων δεν μπορεί να αντιγράφει αποτυχημένα
μοντέλα, ούτε να δέχεται με ηττοπάθεια τα
εμπόδια που ορθώνει η ελληνική γραφειοκρατία. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να παίξει ρόλο
εποπτικό και αναπτυξιακό έτσι ώστε όλοι να
απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και οι πιο δημιουργικοί να επιβραβεύονται. Έτσι θα ξεπεραστούν τα οικονομικά αδιέξοδα και θα παρασυρθεί προς την πρόοδο ολόκληρο το άρμα της τοπικής κοινωνίας εμπνεόμενο καθημερινά από
τις αξίες της δημιουργικότητας και της ευγενούς άμιλλας.
dstavrou.blogspot.com
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λοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου η
φθινοπωρινή ερευνητική αποστολή
από τη θαλάσσια ερευνητική ομάδα
του Αρχιπελάγους, για την καταγραφή
των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών στο ανατολικό Αιγαίο με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αντικείμενο
της έρευνας ήταν η φάλαινα Φυσητήρας
(Physeter macrocephalus), είδος το οποίο
για χιλιάδες χρόνια μεταναστεύει διαπλέοντας το Αιγαίο και κοσμεί διαρκώς με την
παρουσία του τις ελληνικές θάλασσες.

Ο

Οι φάλαινες
φυσητήρες

Η βιολογία του Φυσητήρα

του Αιγαίου

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τα σκάφη
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα προστεθούν στη διαρκή έρευνα που υλοποιεί το
Αρχιπέλαγος τα τελευταία 12 χρόνια στα θαλάσσια θηλαστικά σε διάφορες περιοχές των
ελληνικών θαλασσών, με στόχο να προσφέρει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα
της κατάστασης των πληθυσμών αυτών των
σπάνιων ειδών στις θάλασσές μας.
Οι φυσητήρες των ελληνικών θαλασσών, συνεχίζουν να αποτελούν στις μέρες μας ένα
άγνωστο είδος για το ευρύ κοινό, γεγονός
που φανερώνει την άγνοια που επικρατεί γι’
αυτή τη μοναδική κλειστή θάλασσα και τη
σπάνια πανίδα και χλωρίδα που φιλοξενεί. Αν
και η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές θάλασσες και κυ-

του Αρχιπελάγους “Νηρέας” και “Πηνελόπη”,
καθώς και με σκάφος της περιοχής, που συμμετέχει κατά καιρούς εθελοντικά στις δράσεις του Αρχιπελάγους. Οι περιοχές έρευνας
ήταν το κεντρικό, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα η περιοχή από
Αμοργό έως το πέρασμα μεταξύ Μυκόνου Ικαρίας (δυτικά της Χίου), και το βαθύ θαλάσσιο φαράγγι στην περιοχή ανάμεσα στη Χίο
και την Ικαρία. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, όπου καλύφθηκαν περισσότερα από
2000 ναυτικά μίλια, καταγράφηκαν σε 49
προσεγγίσεις, 27 διαφορετικοί φυσητήρες.
Καταγράφηκε ο αριθμός, το γένος, η ηλικια-

στήματα διακυβεύεται καθημερινά και καθορίζεται τις τελευταίες δεκαετίες από καθαρά
τυχαίους παράγοντες. Η επικίνδυνη και
ανεύθυνη συμπεριφορά, σε συνδυασμό με
την εκούσια μετατόπιση της περιβαλλοντικής ανησυχίας σε άλλα μήκη και πλάτη του
πλανήτη, απειλούν καθημερινά το προσδόκιμο ζωής του ελληνικού θαλάσσιου πλούτου.

(Physeter macrocephalus)
Η φάλαινα φυσητήρας είναι το μεγαλύτερο
σε μέγεθος είδος θαλάσσιου θηλαστικού
που συναντάται τακτικά στις ελληνικές θάλασσες.
Οι αρσενικοί ξεπερνούν τα 18 μέτρα σε μήκος και τους 50 τόνους σε βάρος, ενώ οι θηλυκοί έχουν μέσο μήκος 12 μέτρα και βάρος
20 τόνους. Παρά το μεγάλο μέγεθός τους,
δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο.
Είναι είδος μεταναστευτικό και πελαγικό, και
η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά τα 70 έτη. Τα
θηλυκά σχηματίζουν κοινωνικές ομάδες με
τα νεότερα άτομα, ενώ τα αρσενικά ζουν μοναχικά.
Ο φυσητήρας χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να καταδύεται σε βάθη που ξεπερνούν τα 2000 μέτρα και η παραμονή του στον

κή ομάδα και η μεταναστευτική συμπεριφορά
των πληθυσμών. Επίσης έγινε φωτο-ταυτοποίηση, ακουστική καταγραφή και επεξεργασία των ήχων επικοινωνίας.
Η μελέτη αυτών των σπάνιων θαλάσσιων θηλαστικών είχε ανέκαθεν αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω της ιδιαίτερης φυσιολογίας
και συμπεριφοράς των φυσητήρων (πρόκειται για είδος που μεταναστεύει συνεχώς και
περνά αρκετό χρόνο κάτω από το νερό και σε
μεγάλα βάθη) και απαιτήθηκε η συνδυαστική
και συγκροτημένη προσπάθεια από 3 σκάφη
και μεγάλο αριθμό ερευνητών και εθελοντών
επιστημόνων.

Αστυνομική βία...
Συνέχεια από τη σελ. 14
τις οποίες έως τώρα είτε αδιαφορούσαμε, είτε λόγω νοοτροπίας και ηθελημένα αγνοούσαμε, είναι πράγματι δύσκολο ν αλλάξεις ρουσφετολογικές αντιλήψεις και πρακτικές δεκαετιών. Αυτό χρειάζεται υπομονή
και περίοδο προσαρμογής αλλά και ανθρώπινο δυναμικό με κρίση, ευγένεια και τουλάχιστον κοινό νού.
Σ’ αυτό το σημείο που είναι ίσως και το σημαντικότερο, δυστυχώς, πάσχουμε σαν κοινωνία. Δεν είναι
εύκολο να λειτουργήσει ένα σύστημα που θα εμπνέει ασφάλεια και προστασία στον απλό πολίτη με λειτουργούς πού (δεν γνωρίζω γιατί) δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το άσπρο από το μαύρο και βάζουν στο
ίδιο τσουβάλι «ατάκτως ερριμμένους» τους λύκους με τα πρόβατα.
Έτσι, δεν μπορείς να έχεις αποκούμπι σ ένα αστυνομικό σώμα που όταν καλείται σε βοήθεια ανταποκρίνεται μετά από ώρες, ενώ αν βγαίνει να δώσει κλήσεις παραφυλάει τον πολίτη πίσω από δέντρα, τοίχους, γέφυρες και κάθε είδους εμπόδιο για να μην γίνεται αντιληπτό και πολλές φορές παρανομεί το
ίδιο με δικαιολογία ότι ήταν αναγκαίο για την εκτέλεση του καθήκοντος.
Δεν μπορεί να κυκλοφορούν αστυνομικά όργανα 20-35 ετών για να μην μιλήσουμε και για κάποιους
ανώτερούς τους που να στερούνται του απαιτούμενου κριτηρίου εκτίμησης καταστάσεων και προσώπων, σεβασμού απέναντι στον απλό πολίτη, θεωρώντας τον ρόλο τους κάτι μεταξύ σερίφη και καουμπόι
του μακρινού φάρ- ουέστ. Οι καταστάσεις τύπου «ζαρντινιέρα» στην Θεσσαλονίκη και Γρηγορόπουλου
στην Αθήνα (σε άλλες ίσως κλίμακες) δεν μπορεί να διαιωνίζονται. και να μας φέρνουν στο νου το γνωστό «ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες»
...
ΥΓ. Θεωρώ ότι το Αστυνομικό όργανο δεν μπορεί ν αδιαφορεί για τίποτα, αλλά και ούτε να επιδεικνύει «ιδιαίτερο ζήλο» κατά την διάρκεια (πολλές φορές και εκτός) της υπηρεσίας του. Υπάρχει πάντοτε η
χρυσή τομή και είναι ένα ακόμη θέμα εκπαίδευσης. Στην περίπτωσή μου εν μέσω ψυχολογικής πίεσης
από τα όργανα, προσυπέγραψα για κάτι που δεν έκανα και έχω πλέον στοιχεία να το αποδείξω.

ρίως το Αιγαίο στηρίζουν τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών στη Μεσόγειο, η απουσία
στοιχειωδών μέτρων διαχείρισης, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικής παιδείας, συνθέτουν ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό για την επιβίωση αυτής της τεράστιας φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς.
Η ιδιαίτερα υψηλή κίνηση εμπορικών πλοίων
χωρίς ουσιαστικό κεντρικό έλεγχο, η απουσία αποτελεσματικού πλάνου αντιμετώπισης
πιθανού θαλάσσιου ατυχήματος και η αυξανόμενη ρύπανση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Απαιτείται η άμεση εφαρμογή ουσιαστικών
και λειτουργικών μέτρων προστασίας των
θαλασσών (όπως εφαρμόζονται στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου) για να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί ένα πιθανώς ολέθριο θαλάσσιο ατύχημα.
Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το
μέλλον του Φυσητήρα και των άλλων σπάνιων ειδών στα ελληνικά θαλάσσια οικοσυ-

βυθό μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από
1 ώρα. Αναδύεται στην επιφάνεια και παραμένει περίπου 10 λεπτά για να εξασφαλίσει
τις απαραίτητες αναπνοές πριν την επόμενη
κατάδυση.
Ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα εξελιγμένο
εγκέφαλό του και για την σύνθετη ικανότητα
επικοινωνίας και την πολύπλοκη κοινωνική
συμπεριφορά του.
Τρέφεται κυρίως με μεσοπελαγικά κεφαλόποδα και βαθύβια ψάρια, είδη που δεν μπορεί
να εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος. Έτσι η υπεραλίευση που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια
οι ελληνικές θάλασσες, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον Φυσητήρα. Οι κύριοι παράγοντες
που απειλούν τους πληθυσμούς τους είναι η
ρύπανση των θαλασσών, καθώς και οι προσκρούσεις με πλοία.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Πολιτική
χωρίς όραμα
είναι πολιτική απάτη
Όταν λέμε ότι ο αξιόλογος πολιτικός πρέπει να
έχει ένα όραμα, εννοούμε ένα όραμα που να συγκινεί τους πολίτες, που να ικανοποιεί τις ανάγκες
τους, που να τους βοηθά να βαδίσουν σε ένα δρόμο που θέλουν να ακολουθήσουν. Σε μία τέτοια περίπτωση οι πολίτες είναι έτοιμοι να δεχθούν επώδυνα οικονομικά μέτρα, αρκεί να έχουν πεισθεί για
την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μέτρα,
που οδήγησαν τελικά στην εισδοχή της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ευρωζώνη).
Οι Έλληνες πολίτες ήθελαν τη συμμετοχή μας στο
ευρώ και για το λόγο αυτό δέχθηκαν τα οικονομικά
μέτρα χωρίς μείζονες διαμαρτυρίες.
Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης ο
αξιόπιστος πολιτικός λόγος απουσιάζει. Το οικονομικό πρόβλημα και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής
του παρακάμπτονται, για να μη στενοχωρηθούν οι
ψηφοφόροι. Για μία ακόμη φορά το πολιτικό κόστος δεν αφήνει τα κόμματα να προτείνουν τις
αναγκαίες, αλλά επώδυνες λύσεις. Έτσι, η κυβέρνηση περιορίζεται στο να μην αποκαλύπτει τις προθέσεις της, η αξιωματική αντιπολίτευση προσβλέπει στη φθορά των κυβερνώντων, ενώ τα μικρότερα
κόμματα προσμένουν αύξηση των ποσοστών τους
λόγω απαξίωσης των κομμάτων εξουσίας.
Η σημερινή όμως κοινωνία των πολιτών απαιτεί προτάσεις για συγκεκριμένες λύσεις και δεν
ικανοποιείται πλέον με απλές συζητήσεις για τα αίτια του υπερβολικού δανεισμού και με διακηρύξεις
για πάταξη της φοροδιαφυγής.
Η κοινή λογική λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά το οικονομικό μας πρόβλημα και
να αποφύγουμε την εθνική χρεωκοπία, πρέπει να
ληφθούν επειγόντως μέτρα που απαιτούν θυσίες
από τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να διατυπωθεί πολιτική επιμερισμού των θυσιών αυτών και
πρέπει να προταθεί τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα
εξόδου από την κρίση, & nbsp;που θα πάρει και
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλός και αξιοπρόσεκτος πολιτικός είναι αυτός
που θα επισημάνει και θα περιγράψει λεπτομερώς τα άμεσα αναγκαία οικονομικά μέτρα και
τις συνέπειές τους. Όσοι εξακολουθούν να χαϊδεύουν αυτιά και να προσαρμόζουν απλώς το λεκτικό τους στο λαϊκό ιδίωμα για να γίνουν αρεστοί, είναι ανάξιοι να είναι μέλη του ελληνικού
κοινοβουλίου και να εποφθαλμιούν κυβερνητικά
αξιώματα.
Ν. Δημητρίου

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Σάββατο 8 Μαΐου και Κυριακή 9 Μαΐου 2010
Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2010 θα διεξαχθούν για
τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης
γνώση» 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 υποβάλλουν
αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο:
α) εκπαιδευτικού φορέα
β) Κέντρου Ξένων Γλωσσών από
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου μέχρι και
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010
και ώρες 9π.μ. έως 4μ.μ. στη
Δ/νση Δ/μιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11,
Γέρακας, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπρο-

Η βιοκαλλιέργεια της ελιάς
ευκαιρία γνώσης και ...εκδρομής
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου του Οργανισμού ΔΗΩ
διοργανώνει και φέτος το σεμινάριο «Ζω και καλλιεργώ
βιο-λογικά», στο Κτήμα Σημαντήρη, στη Μυτιλήνη.
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος (17 έως 23
Ιανουαρίου), 20 άτομα θα μάθουν από τους καλύτερους
εκπαιδευτές ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν για τη Βιοκαλλιέργεια της ελιάς. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 20 εκπαιδευόμενοι, 8 με διαμονή στο κτήμα και 12 με διαμονή
που θα καθορίσουν οι ίδιοι εκτός κτήματος. Αυτοί που θα
κλείσουν νωρίς θέση θα μείνουν σε έναν ονειρεμένο ανακαινισμένο παλιό πύργο του 19ου αιώνα μέσα στο κτήμα
Σημαντήρη, στην Αχλαδερή Μυτιλήνης, ενώ όλοι ανεξαιρέτως θα γνωρίσουν
ανθρώπους με τα ίδια
ενδιαφέροντα
από
όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Για την καθημερινή
τους διατροφή θα
χρησιμοποιήσουν βιολογικά προϊόντα, από
το Κτήμα Σημαντήρη
και άλλους παραγωγούς του νομού.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε ενότητες όπως:
Καθημερινή πρακτική άσκηση στο αγρόκτημα.
Γενικά στοιχεία για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς: Μέθοδοι λίπανσης και
φυτοπροστασίας
Μεταποίηση ελαιοκάρπου – Τυποποίηση ελαιολάδου
Συγκομιδή, κλάδεμα, μεταφορά και αποθήκευση
Έκθλιψη ελαιοκάρπου, μηχανήματα ελαιοτριβείου, οξυμέτρηση ελαιολάδου- Γεωργικά μηχανήματα
Επίσκεψη σε Θερμοκήπια βιολογικής καλλιέργειας κηπευτικών, καθώς και αμπέλια-Οινοποιείο
Εκδρομή σε αξιοθέατα του νησιού
Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Βιολογικό Κτήμα Σημαντήρη- Αχλαδερή Λέσβου
Πληροφορίες / Αιτήσεις: Δημήτρης Γραμματής, Περιφερειακός Διευθυντής Αιγαίου
Τηλ/φαξ: 22510 27779, email: dio_aegean@dionet.gr, Κινητό: 6936 904296

σωπίας (και φωτοτυπία αυτού),
Β) Μια φωτογραφία διαβατηρίου.
Γ) Παράβολο δημοσίου (από
Δ.Ο.Υ.) των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 & Α2), 50 ευρώ για το
Β1, 60 ευρώ για το Β2 και 70 ευρώ
για το Γ1.
Δ) Έντυπο αίτησης (διατίθεται
στην Δ/νση).
Περισσότερες πληροφορίες για
το Κ.Π.Γ. θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.:
www.kpg.ypepth.gr καθώς και της
Δ.Δ.Ε.Αν. Αττικής: http://dideanatol.att.sch.gr.

Φτιάξε μια φωλιά
για τα πουλιά
Οι περιβαλλοντικές ομάδες του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου σε συνεργασία με το Δήμο Γαλατσίου και την
Ε.Ο.Ε. οργανώνουν διαγωνισμό κατασκευής ξύλινης φωλιάς για πουλιά και καλούν τους μαθητές και
τις μαθήτριες των (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.,ΕΠΑ.Σ) να συμμετάσχουν.
Είναι ο «13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά».
Οι φωλιές πρέπει να σταλούν μέχρι την Πέμπτη 27
Μαΐου 2010 στο 2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου (Ταϋγέτου
60 & Πασσώβ 8 τ.κ 111 41 Γαλάτσι, τηλ.: 210
2288340 & 210 2288341 Fax: 210 2288340,
e-mail: mail@2epal-galats.att.sch.gr)
Οι φωλιές μετά το τέλος
του διαγωνισμού δεν θα
επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους, αλλά οι
καταλληλότερες απ΄ αυτές θα αναρτηθούν στα
δέντρα του Άλσους
Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου και στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση»
του Δήμου Ιλίου.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι συμμετοχής και στις καλύτερες φωλιές θα δοθούν αναμνηστικά.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Οι φωλιές πρέπει να είναι ξύλινες, διακοσμημένες
χωρίς αιχμηρά αντικείμενα
• Στο εξωτερικό κάτω μέρος της φωλιάς και στο
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του κατασκευαστή, που θα συνοδεύει αυτή, πρέπει να είναι γραμμένα τα αρχικά του κατασκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής της.
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Επανεξέταση της αύξησης τελών
ζητάει ο Μάκης Βορίδης
με ερώτησή του στη Βουλή
Ερώτηση σχετικά με τις υπέρογκές αυξήσεις στα
τέλη κυκλοφορίας που καλούνται να πληρώσουν οι
φορολογούμενοι κατέθεσε ο
βουλευτής Μάκης Βορίδης επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:
Ο μέσος όρος αύξησης των τελών κυκλοφορίας για το 2010 θα
κυμανθεί σε ποσοστό 20% σε
σχέση με τα τέλη του 2009, όπως
προκύπτει από τις νέες κλάσεις
τελών που έφερε η Κυβέρνηση,
με γνώμονα την ημερομηνία
πρώτης άδειας και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα
του οχήματος.
Ανεξαρτήτως κυβισμού, τα οχήματα της κλάσης Α
(όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1/1/2005) θα πληρώνουν
ετήσια τέλη κυκλοφορίας μειωμένα μόνο κατά 18 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες κλάσεις, στις οποίες ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία του στόλου των αυτοκινήτων,
ήτοι τα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι την
1/1/2000, επιβαρύνονται ανάλογα με την κατηγορία,
από 50 έως και 150 Ευρώ ετησίως.
Οι αυξήσεις αυτές, συνδυαζόμενες με την ματαίωση
του μέτρου της απόσυρσης που είχε εξαγγείλει και άρχισε να υλοποιεί η προηγούμενη Κυβέρνηση, φέρνει
δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στη μέση Ελληνική οικογένεια, που εν μέσω οικονομικής κρίσης, καλείται να
καταβάλει αυξημένα τέλη για την κυκλοφορία ενός
οχήματος από το οποίο κατά τεκμήριο, δεν μπορεί, για
λόγους κόστους, να απαλλαγεί.
Ετσι ρωτάει ο Υπουργός αν προτίθεται η Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας για το επόμενο έτος ή να δώσει τη δυνατότητα στους υπόχρεους να καταβάλουν τα τέλη με
δόσεις;

Παράταση μίσθωσης μέχρι το 2030 της
Β΄ πλαζ Βούλας από την Ε.Τ.Α. Α.Ε.
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη
Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Βούλας, κάτοικοι και
φορείς της περιοχής, διαμαρτύρονται έντονα και αντιτίθενται πλήρως στις δοθείσες
σκανδαλώδεις παρατάσεις
του χρόνου μίσθωσης των Α΄
και Β΄ Αλιπέδων Βούλας, κατά τρόπο καταχρηστικό και
αδιαφανή, κατά παράβαση
των αρχών της εποικοδομητικής και καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βούλας και της Ε.Τ.Α. Α.Ε. δεδομένου ότι όλες οι παρατάσεις
υπογράφτηκαν εν κρυπτώ και
χωρίς ενημέρωση του Δήμου.
Καταγγέλλουν την υπερβολική ανοχή της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο
γεγονός ότι η μισθώτρια εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ
Α.Ε.» επί πενταετία και πλέον δεν τήρησε τις συμβατικές
υποχρεώσεις στη Β΄ Πλάζ
που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Ε.Τ.Α. Α.Ε. αφήνοντας το χώρο της Β΄ Πλάζ να
μετατραπεί σε σκουπιδότοπο
και επικίνδυνο για τη δημόσια
υγεία και ακατάλληλο για κολύμβηση χωρίς να αντιδράσει, επιβραβεύοντας αντίθε-

Αλλοιωμένα τρόφιμα
ερώτηση του βουλευτή Μιχάλη Καρχιμάκη
Ο βουλευτής Μιχάλης Καρχιμάκης, με επιστολή του που απέστειλε προς τον αρμόδιο Υπουργό του επισημαίνει
Με αυτή την επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις η εταιρεία
εμπορίας κρέατος με την επωνυμία «Θεσπρωτία ΑΕ», βρέθηκε να διατηρεί στο κατάστημά της, στις παλιές εγκαταστάσεις της αγοράς του Αγ. Ι. Ρέντη, μεγάλη ποσότητα αλλοιωμένων και ακατάλληλων για κατανάλωση κρεάτων, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Η εν λόγω εταιρεία, έχει προμηθεύσει το Πολεμικό Ναυτικό με ακατάλληλα προς κατανάλωση προϊόντα και πιθανόν να διατηρούσε εμπορικές συναλλαγές και με άλλους φορείς του Δημοσίου. Γι’ αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε
άμεσα στους σχετικούς ελέγχους των Νοσοκομείων της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι μετά από καταγγελίες των κτηνοτρόφων, η
συγκεκριμένη εταιρεία έχει φανεί ασυνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις,
οφείλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά στους παραγωγούς. Επειδή, αυτές τις ημέρες
επίκεινται οι εξοφλήσεις προς προμηθευτές, παρακαλούμε να προβείτε στις σχετικές ενέργειες, ώστε να αποτραπεί η εξόφληση της συγκεκριμένης εταιρείας, εφόσον αποδειχθεί ότι προμήθευε τα Νοσοκομεία της χώρας.

τα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της Βούλας με
την υπέρ εικοσαετή παράταση της μίσθωσης. Επιπλέον
η εταιρεία δεν είναι συνεπής
στις οικονομικές της υποχρεώσεις, από το 2006 μέχρι σήμερα προς το Δήμο Βούλας,
αφού καθυστερεί να καταβάλλει τα συμφωνηθέντα
χρηματικά ποσά, που ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες
ευρώ, τα οποία ορίζονται από
το μνημόνιο συνεργασίας.
Καταγγέλλουν τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες που έχουν
σημειωθεί στο χώρο των Αλιπέδων και δηλώνουν ότι δεν
θα επιτρέψουν την οποιαδήποτε λειτουργία των εγκαταστάσεων του Β΄Αλιπέδου
Βούλας πριν την ολοσχερή
άρση των πολεοδομικών αυτών παραβάσεων.
Είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στη χρήση του χώρου του
Β΄ Αλιπέδου κατά τρόπο μη
προβλεπόμενο από το μνημόνιο συνεργασίας και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή η συμφωνηθείσα με-

ταξύ της εταιρείας Ε.Τ.Α.
Α.Ε ως εκμισθώτριας και της
εταιρείας
ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ
ΑΚΤΕΣ Α.Ε. ως μισθώτριας,
καταχρηστική παράταση του
χρόνου μίσθωσης του Β΄Αλιπέδου Βούλας μέχρι το 2030
εγκυμονεί κινδύνους για το
περιβάλλον αλλά και διασάλευσης της ήρεμης διαβίωσης των κατοίκων της Βούλας, που με βεβαιότητα θα
επιφέρει η ακραία εκμετάλλευση του χώρου από πλευράς μισθώτριας.
Επειδή η πρόθεση αποκόμισης του μείζονος δυνατού
οικονομικού κέρδους είναι
στη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση
επιβεβαιώνεται από την πρόνοια της εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε. να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια παρουσία της στο χώρο.
Επειδή
η μέχρι σήμερα
εμπειρία από τη συμπεριφορά των επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη δεν εγγυάται
το σεβασμό των δικαιωμάτων

ησυχίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Επειδή τέλος δεν νοείται
οποιαδήποτε νόμιμη λειτουργία των Α΄ και Β΄ Αλιπέδων
χωρίς την προηγούμενη άρση των παραβάσεων που σημειώθηκαν σε αυτά και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Ποιοι είναι οι όροι με τους
οποίους ανανεώθηκε η σύμβαση;
• Θα διενεργηθεί αυτοψία
των εγκαταστάσεων για να
διαπιστωθεί η νόμιμη και σύμφωνη προς τις πολεοδομικές
διατάξεις λειτουργίας τους;
• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την ακύρωση της παράτασης της μίσθωσης;

Απλή και ανόθευτη αναλογική
για τον νέο εκλογικό νόμο
δηλώνει ο Φώτης Κουβέλης
Εκείνο που χρειάζεται για την εξυγίανση
της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος
είναι η καθιέρωση της απλής και ανόθευτης
αναλογικής.
Τυχόν εφαρμογή εκδοχής του γερμανικού
εκλογικού συστήματος θα οδηγήσει στη
διαμόρφωση αρχηγοκεντρικών κομμάτων,
την ώρα που καταγράφεται ως πολιτικό ζητούμενο και διεκδίκηση η λειτουργία κομμάτων με εσωτερική δημοκρατία. Θα οδηγήσει στο να εκλέγονται βουλευτές δυο
κατηγοριών: η μια κατηγορία εκείνων που
θα εκλέγονται από τη λίστα που θα διαμορφώνει το κόμμα και η άλλη από εκείνους
που εκλέγονται από τους πολίτες. Το στοιχείο αυτό, τουλάχιστον έμμεσα, επηρεάζει
αρνητικά την γνήσια αντιπροσώπευση των
πολιτών, με το δεδομένο ότι ένας μεγάλος
αριθμός βουλευτών θα εκλέγεται από την
κομματική λίστα.

Επιπλέον, ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα
σταδιακά αλλά συστηματικά θα ενισχύει το
πολιτικό στερεότυπο του δικομματισμού.
Ο ανακαθορισμός των εκλογικών περιφερειών δεν αποτελεί πολιτική δικαιολογητική βάση για την καθιέρωση αυτού του εκλογικού συστήματος, ούτε επιχείρημα για την
αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς, η
οποία με άλλους τρόπους και με άλλους θεσμούς μπορεί να αντιμετωπίζεται. Η διαφθορά, η πολιτική αδιαφάνεια και η χειραγώγηση της πολιτικής από ποικιλώνυμα οικονομικά κέντρα θα μεταφέρεται με μεγαλύτερη ευχέρεια από τις πολυεδρικές στις
μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες.

Σ.Σ. στην ιστορία του ελληνικού Κοινοβουλίου πολύ λίγοι βουλευτές αξίζουν τον τίτλο του Νέστορα της Βουλής των Ελλήνων.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Βασιλόπιτα, 10 Ιανουαρίου
Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατ. Αττικής με αφορμή την έλευση του νέου έτους θα
πραγματοποιήσει την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 12.30 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Mare
Nostrum” (Λεωφ. Βραυρώνος).

Την τελετή θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο
οποίος και θα τιμηθεί για την προσφορά του στο Πυροσβεστικό Σώμα. Παράλληλα ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αν. Αττικής και Π.Υ. Μαρκοπούλου
Αρχιπύραρχος Αναστάσιος Βλάχος θα απονείμει τιμητικές πλακέτες στο Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λεωνίδα Κουρή, σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ξεχώρισαν για το θάρρος που επέδειξαν στην κατάσβεση της φωτιάς, καθώς και σε εθελοντικές ομάδες
που έχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο έργο
του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες»
στα Καλύβια
Ο Δήμος Καλυβίων μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του Προγράμματος
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους
άλλους» που διοργανώθηκε από το
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος
που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αυτό, προχώρησε στη διοργάνωση ενός νέου σεμιναρίου, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μελών της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και
κρίσεων, καθώς και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Πρόκειται για σεμινάριο με θέμα
«Πρώτες Βοήθειες για πολίτες»
(διάρκειας 20 ωρών) απόκτηση πιστοποίησης και ειδικότητας Βοηθού Πρώτων Βοηθειών (διάρκειας
πέντε
ετών) που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού (Τμήμα Νέας Σμύρνης) .
Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στις Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών για
Πολίτες, με άλλα λόγια, περιλαμβάνει
όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας
απλός πολίτης, ώστε να παρέχει
Πρώτες Βοήθειες σε καθημερινά πε-

ριστατικά στο σπίτι του, στο δρόμο,
στον χώρο εργασίας.
Η εκπαίδευση ακολουθεί τα πρότυπα
της Δια Βίου Μάθησης, εφαρμόζοντας πέρα από την θεωρητική διδασκαλία και την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε πρακτική εφαρμογή
των δεξιοτήτων. Οι βασικές γνώσεις
που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό
αφορούν τις ενότητες – κατηγορίες:
• Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών –
Ασφάλεια Σκηνής – Μέσα Ατομικής
Προστασίας
• Εκτίμηση του τραυματία / ασθενούς
– Βασική υποστήριξη των ζωτικών
λειτουργιών
• CPR – Χειρισμός Heimlich
• Αιμορραγίες – Υποογκαιμικό σοκ
• Κατάγματα – Κακώσεις Σπονδυλικής
Στήλης
• Ακινητοποιήσεις - Μεταφορές με
φορεία – Μεταφορές με αυτοσχέδια
φορεία
• Τραύματα – Περιποίηση Τραύματος
• Επείγοντα Περιστατικά από το Περιβάλλον (πνιγμός, υποθερμία, εγκαύματα, θερμοπληξία, δήγματα εντόμων, ζώων, δηλητηριάσεις)
• Ιατρικά Επείγοντα Περιστατικά
(αναπνευστικά, καρδιολογικά και νευρολογικά)
Η εκπαίδευση όλων των πολιτών
στην βασική παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι κλειδί στην αύξηση της απο-

τελεσματικής αντίδρασης των πολιτών σε περιστατικά που η γνώση μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή ή να
διατηρήσει έναν τραυματία μέχρι να
φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια.
Λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος
που έχει ήδη εκδηλωθεί από πολίτες
που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, το πρόγραμμα αναμένεται να
επαναληφθεί στις αρχές του 2010.
Παράλληλα, τα μέλη της Εθελοντικής
Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλυβίων σε συνέχεια της εκπαίδευσης τους στη διαχείριση κινδύνου
και κρίσεων και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, επισκέφθηκαν στις
11 Νοεμβρίου την πίστα 4Χ4 ATTART
OFF ROAD PARK της Κερατέας, όπου
είχαν τη δυνατότητα να ασκηθούν (άλλοι με δικά τους και άλλοι με αυτοκίνητα που τους παραχωρήθηκαν από την
πίστα) στην οδήγηση σε πραγματικές
εκτός δρόμου συνθήκες, όπως είναι η
λάσπη, τα νερά, τα κακοτράχαλα σημεία καθώς και οι ανηφορικές / κατηφορικές κλίσεις. Επίσης, ενημερώθηκαν σε
θεωρητικά θέματα για τις εκτός δρόμου
συνθήκες οδήγησης και είχαν μαζί του
μια εποικοδομητική συζήτηση. Η εκπαίδευση που είχαν οι συμμετέχοντες θα
αποτελέσει πολύτιμη γνώση προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν
τυχόν έκτακτα καιρικά φαινόμενα (π.χ.
πλημμύρες, χιόνια κτλ.) ενόψει της χειμερινής περιόδου.

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 - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
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
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 70 - ΒΟΥΛΑ 166 73

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αιγαίου 6Α Βάρη - τηλ. 210-8971629

ΤΗΛ. 210.8994 880 (fax 881) - Email: sevoul @ mailbox.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Βούλας καλεί τα
μέλη του Συλλόγου και όλους τους επαγγελματίες σε
Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 και
ώρα 19.30 στην Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας
στην οδό Ζεφύρου 2 (κεντρικό πάρκο) με θέματα:

– Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και
έγκριση οικονομικών.
– Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
– Αλλαγή γραφείου (έδρας) του Συλλόγου.
– Έγκριση δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την
απόκρουση της άδικης επίθεσης κατά καταστημάτων
της Βούλας και της επιδίωξης απομάκρυνσής των.
– Μέτρα για την τόνωση της τοπικής αγοράς.
Στη Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματίες, καταστηματάρχες, έμποροι, βιοτέχνες, τεχνίτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και
επιστήμονες, οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με έδρα τη Βούλα (είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας στην οποία αυτοί είναι διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη του δ. συμβουλίου της).
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

ENOIKIAZONTAI
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100Μ2 3oυ ορ. - ΒΟΥΛΑ
- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (Οδός
Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ και ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING - 2 ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKINGMEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ευρώ
Τηλ. 210.9657063 – 6977.415362

Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού
στο Ζάππειο Μέγαρο, η Πολιτική Ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
εγκαινιάζει τη διαδικασία ενός ευρέος Κοινωνικού
Διαλόγου που αφορά στο μέλλον της αγροτικής
δραστηριότητας στη χώρα μας.
Στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2010 ανοίγει ένα κεφάλαιο
διαβούλευσης προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη
δυνατή συμμετοχή. Θα σχηματιστούν Ομάδες Εργασίας με άξονα:
- Το μέλλον της ΚΑΠ
- Διαρθρωτικές πολιτικές – Αλέξανδρος Μπαλτατζής (2007-2013)
- Πολιτική Ασφάλισης της παραγωγής - ΕΛΓΑ
- Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού
Κινήματος
- Οργάνωση της παραγωγής και παρέμβαση στην αγορά
- Οργάνωση του τομέα των εισροών της αγροτικής
παραγωγής
- Πολιτική διαχείρισης Αγροτικής γης
- Ποιότητα και επισήμανση των τροφίμων
Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή μεταξύ άλλων τόνισε: «Στο επίκεντρο των πολιτικών μας και του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης που προωθούμε,
απαιτείται να αναδείξουμε την άλλη πλευρά της
αγροτικής οικονομίας. Όχι της κατ΄ ανάγκη επιδοτούμενης γεωργίας, αλλά εκείνης της ανταγωνιστικής, της πολυλειτουργικής και της διατροφικής. Μέσα από τον Κοινωνικό Διάλογο προσδοκούμε ένα
νέο μοντέλο-πρότυπο για το μέλλον της Ελληνικής
γεωργίας».

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ – ΤΗΛ. 210-8956892
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ
Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλησίον πλατείας, 53τ.μ. με αποθήκη, πατάρι και θέση
πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην Αστυνομία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο
όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72τ.μ. (2 υπνοδωμάτια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κεραία, parking,
αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής.
Τηλ. 6973 732090.

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην προηγούμενη
Γενική Συνέλευση το Σωματείο μας αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, καλεί τα μέλη του
να υποβάλλουν έως τις 19/1/2010 τις προτάσεις τους για την
τροποποίηση του καταστατικού, για να ληφθούν υπ’ όψη στην
τελική πρόταση που θα συζητηθεί στην επόμενη έκτακτη
Γενική Συνέλευση με θέμα «Τροποποίηση Καταστατικού».

Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους καλή Χρονιά
και να ευχαριστήσουμε τα μέλη και τους φίκους του Σωματείου
μας που παραβρέθηκαν στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και συνετέλεσαν στο να περάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Αγγελιδάκης
Πολυτίμη Σκούτα

Από RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της
RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους
απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,
υψηλές προμήθειες έως 80% επι των πωλήσεων, εκπαίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,
ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947
email: remax-anagen@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην τακτική Γενική
Συνέλευση την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 ώρα 19:00
στο κέντρο ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ στη Βάρκιζα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Α. Απολογισμός πεπραγμένων
Β. Οικονομικός απολογισμός
Γ. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
Δ. Έγκριση πεπραγμένων
Ε. Έγκριση οικονομικού απολογισμού
Στ. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από
κάθε ευθύνη
Ζ. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο
για την εκλογή ως μέλη Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής θα
υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας εγγράφως μέχρι 14 Ιανουαρίου στον Γραμματέα του συλλόγου μας, και στο τηλέφωνο 210-8971629.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν 2639/3-6-2008 αίτηση του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΚΗ κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια
εγκ/σης στη θέση – οδό Ι. Πρίφτη 40 στο Δήμο Μαρκοπούλου,
Νομού Αττικής, μονάδας εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων κλπ και σίδερο και αλουμίνιο με τα κάτωθι
στοιχεία:
α) μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων κινητήριας ισχύος 9,75kw και θερμικής ισχύος – kw, β) μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος κινητήριας ισχύος – kw γ)
μηχανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική
διαδικασία (πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων κλπ) κινητήριας ισχύος – kw και θερμικής ισχύος – kw, δ) συνολικής αξίας
21.500,00€ ε) βαθμού όχλησης χ.ο.
Ο Διευθυντής
Αχιλλαδέλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας

ελαιογραφία σε μουσα-

μά Νορβηγού καλλιτέχνη, με θέμα τη θάσσα με μία
βάρκα διαστάσεις 1Χ1.35εκ.
Τιμή 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 προτάσεις 6937583101

Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

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.

κιν. 6945 548882

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 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
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

- Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 11/01 11π.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 11/01, 7.30μ.μ.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

ΓΑΜΟΙ

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

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΠΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΚΟΥΜΠΟΥ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην Καλλιθέα
Αττικής και η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, το γένος ΚΑΡΠΟΥΖΗ, που γεννήθηκε στον ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στη Βούλα.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς τομές!
Νέα, επαναστατική μέθοδος
πραγματοποιείται μέσω του ομφαλού.
Εφαρμόζεται και στην Ελλάδα
στον τομέα της γυναικολογίας.
Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς τομές υπόσχεται
μία νέα, επαναστατική μέθοδος, που εφαρμόζεται
και στην Ελλάδα στον τομέα της γυναικολογίας. Η
επέμβαση γίνεται μέσω του ομφαλού και η ασθενής
πλέον χειρουργείται κι επιστρέφει σπίτι χωρίς να
αισθάνεται ότι έχει χειρουργηθεί.
«Η νέα μέθοδος αποτελεί μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία είναι η πιο σημαντική καινοτομία της χειρουργικής επιστήμης τα τελευταία 50 χρόνια. Έδωσε τη δυνατότητα στους ασθε-

νείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με ελάχιστο πόνο και γρήγορη επιστροφή
στην εργασία τους».
Η λαπαροσκοπική χειρουργική ξεκίνησε με απλές
επεμβάσεις (π.χ. σκωληκοειδίτιδα, χολή) και επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικολογικών, όπως: αφαίρεση
κυστών, ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων, ακόμη και
ολικών υστερεκτομών. Οι ασθενείς επιστρέφουν
στο σπίτι την ίδια ημέρα ή την επομένη με ελάχιστο
πόνο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή,
με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.
Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά
για όλες τις εξετάσεις.
Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Σήμερα, κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται περισσότερες από 4 εκατομμύρια λαπαροσκοπικές, χειρουργικές επεμβάσεις. Η παραδοσιακή
λαπαροσκοπική επέμβαση απαιτεί 3 έως 5 μικρές
τομές στην κοιλιακή χώρα και προκαλεί 2 έως 4 μόνιμες ουλές. Επί σειρά ετών, οι χειρουργοί διεθνώς
αναζητούσαν μεθόδους και εργαλεία, που απαιτούν
λιγότερες τομές και δεν αφήνουν ουλές. Και φαίνεται ότι τα κατάφεραν με τη μέθοδο S.P.L. (Single
Port Laparoscopy), η οποία έχει παρουσιαστεί τους
τελευταίους μήνες.
«Με τη νέα μέθοδο, όλη η επέμβαση διενεργείται
μέσω μόνο μίας οπής, αυτής του ομφαλού. Ο χειρουργός τοποθετεί έναν ειδικό καθετήρα στον ομφαλό του ασθενή και από εκεί εισάγει ταυτοχρόνως
όλα τα αναγκαία εργαλεία και κάμερες. Παράλληλα,
μειώνεται η καταπόνηση του χειρουργού και του

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται
από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλλήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων
και Παλλήνης.
Τηλέφωνο: 6936513341

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.
Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο
μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως 950€,
Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
6984375995 ή www.newhomework.gr

εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο των εργαλείων».
Πέραν του άψογου αισθητικού αποτελέσματος, έχει
βρεθεί ότι είναι λιγότερος και ο πόνος. Γενικά, ο πόνος που νιώθουν οι ασθενείς μετά από μία επέμβαση
(ανοιχτή ή λαπαροσκοπική) οφείλεται στον τραυματισμό των μυών, που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς.
Στην περίπτωση της παραδοσιακής, λαπαροσκοπικής επέμβασης, ο πόνος είναι μικρός και αντιμετωπίζεται μόνο με απλά παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδη
και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές του μέσα σε 24ώρες. «Με τη νέα μέθοδο, ο
πόνος είναι ακόμη πιο ήπιος. Έτσι, η ασθενής πλέον
χειρουργείται και επιστρέφει σπίτι χωρίς να αισθάνεται ότι έχει χειρουργηθεί».
Γενικά, όλοι οι ασθενείς που μπορούν να υποβληθούν σε λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση,
μπορούν να υποβληθούν και στη νέα μέθοδο. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν άτομα, που έχουν υποβληθεί σε πολλές, μείζονες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα ή που είναι παθολογικά παχύσαρκοι, δεδομένου ότι και οι δύο αυτές καταστάσεις περιορίζουν
την ορατότητα και την κίνηση μέσα στην κοιλιά.
Στο εξωτερικό, η μέθοδος S.P.L. γνωρίζει ιδιαίτερη
άνθηση τους τελευταίους μήνες και μέχρι σήμερα
έχει πραγματοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων,
όπως χολοκυστεκτομές, σκωληκοειδεκτομές, λύσεις συμφύσεων, αποκαταστάσεις βουβωνοκήλης,
νεφρεκτομές, προστατεκτομές, κιρσοκήλες κ.ά.
Στη χώρα μας, εφαρμόζεται με επιτυχία στον τομέα
της γυναικολογίας.
Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD*
Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός Χειρουργός-Γυναικολόγος,
Λέκτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Επιστημονικός Συνεργάτης του ιατρικού περιοδικού
www.iator.gr

Ένοχη η τηλεόραση για την ομιλία
των μωρών
Συγκλονιστικά στοιχεία προκύπτουν από μια βρετανική
έρευνα που έγινε πρόσφατα, η οποία επισημαίνει ότι το
22% των αγοριών και το 13% των κοριτσιών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ανάπτυξη του λόγου και στην κατανόηση των άλλων.
Η μελέτη έδειξε πως ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των
οικογενειών έχει ανοιχτή την τηλεόραση είτε «τις περισσότερες φορές» είτε «όλη την ώρα» και οι ειδικοί πιστεύουνε ότι αυτό είναι ένα ενοχοποιητικό στοιχείο για το φαινόμενο αυτό.
Η πιο συνηθισμένη ηλικία, που τα παιδιά λένε την πρώτη
τους λέξη, είναι μεταξύ 10-11 μηνών σύμφωνα με την
έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1000 γονείς.
Περισσότερα κορίτσια από αγόρια – 34% έναντι 27% - είχαν πει την πρώτη τους λέξη τους, πριν γίνουν 9 μηνών.
Ωστόσο το 4% των παιδιών δεν είχε πει την πρώτη του
λέξη πριν από την ηλικία των 3 ετών.
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Η οικογένεια του ΝΟΒ γιόρτασε τα Θεοφάνεια
και τίμησε τους αθλητές της
Με πολύ κόσμο και γιορτινή διάθεση ο ναυταθλητικός όμιλος Βουλιαγμένης παρουσία πλήθους μελών, γονέων, αθλητών, προπονητών και σύσσωμου του ΔΣ,
γιόρτασε τα Θεοφάνεια στο κολυμβητήριο του ομίλου. Μετά από σύντομη επί-

Η πρόεδρος Στέλλα Τίγκα με τους αθλητές που βράβευσε για την συγχρόνως εξαίρετη επίδοσή τους στο σχολείο.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της προέδρου Στ. Τίγκα και οι απονομές των βραβείων στους αθλητές για τις πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις τους, ενώ φέτος προστέθηκε και μια νέα κατηγορία βραβείων αυτή των αθλητών που κατάφεραν συγχρόνως εξαίρετες επιδόσεις και στο σχολείο.
δειξη των αθλητριών της συγχρονισμένης κολύμβησης, ο παπάς ευλόγησε τα
νερά της πισίνας όπου πέταξε και το
σταυρό για να δώσουν στη συνέχεια
«μάχη» οι αθλητές προκειμένου να τον
πιάσουν. Τελικά ο τυχερός ήταν γένους
θηλυκού. Τον σταυρό έπιασε η αθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης,
Σοφία Σορμπά.

Στη Β' Φάση οι Νέοι Άνδρες του Πόλο

Η Αλεξάνδρα Καλδή, αθλήτρια του Σκι, βραβεύεται
από τον τ. πρόεδρο Γ. Καμπάνη για τις επιδόσεις της.

Ο Α.Ο. Μαρκόπουλο volley ευχαριστεί τους χορηγούς

Με 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες η ομάδα Νέων Ανδρών του Ομίλου πήρε την
πρόκριση για τη Β’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στις 26-28 Φεβρουαρίου.
Στην Α' Φάση, που φιλοξενήθηκε στο Κολυμβητήριο του Λαιμού στις 3-5/1, οι παίκτες των Τεό Λοράντου & Παναγιώτη Πρίμπα νίκησαν τους ΝΟ Μυτιλήνης (15-3),
Ιωνικό Νικαίας (12-4), ΝΟ Σύρου (18-6) και Ολυμπιάδα Πετρούπολης (13-0).
Στη Β’ Φάση, μαζί με την ομάδα μας, πέρασε και η ομάδα της Πετρούπολης.

Η Α’ Γυναικών έτοιμη
να αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο
Το νεοφώτιστο Πανιώνιο επισκέπτεται το Σάββατο 9/1 η γυναικεία ομάδα, στην
επανέναρξη της Α1 μετά το καμπ της Εθνικής και τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 15:00, με διαιτητές τους Πολυχρονόπουλο και
Μπουδραμή.

ΤΖΑΚ ΠΟΤ στην λαχειοφόρο αγορά
Η Γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου επισκέφτηκε τον πρόεδρο της REVOIL Ευάγγελο Ρούσσο που είναι μέγας χορηγός του συλλόγου και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος
Μίλησαν με τον Γιάννη Στουραΐτη πρόεδρο της ομάδας ο οποίος τόνισε ότι στη σημερινή πραγματικότητα η παρουσία χορηγών και η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης στήριξης των συλλόγων είναι μονόδρομος, ειδικά για περιφερειακά σωματεία όπως είναι ο
Αθλητικός Όμιλος Μαρκοπούλου.
Αν οι τοπικές κοινωνίες δεν αναδείξουν αυτές τις συλλογικές προσπάθειες, αν η τοπική Αυτοδιοίκηση δεν στηρίξει και δεν αξιοποιήσει την προβολή που δίνει στον τόπο η ανάπτυξη
τέτοιων συλλόγων, τότε αυτό θα οδηγήσει στον μαρασμό. Το συλλογικό θα δώσει την θέση
του στο ατομικό και αυτό που ονομάζουμε κοινωνικός ιστός θα διαλυθεί. Μόνο η παρουσία
και η συμμετοχή όλων μας μπορεί να εγγυηθούν την επιβίωση μας.

του Α.Ο. Μαρκοπούλου
νέα κλήρωση· μη πετάτε τους λαχνούς σας
Ο λαχνός που κερδίζει το αυτοκίνητο της λαχειοφόρου αγοράς που διοργανώνει βάση της κλήρωσης του πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου ο Α.Ο. Μαρκοπούλου, βρίσκεται στους αδιάθετους λαχνούς που έχει εκδώσει.
Έτσι λοιπόν, σεβόμενοι όλους αυτούς που στήριξαν οικονομικά τον όμιλο, ενημερώνει τους κατόχους των λαχνών, να κρατήσουν τους λαχνούς τους, αφού
η διαδικασία πώλησης θα συνεχιστεί και θα γίνει νέα κλήρωση βάση των τελευταίων 4 αριθμών της κλήρωσης του λαϊκού λαχείου που θα πραγματοποιηθεί την 30 Μαρτίου, ελπίζοντας ότι αυτήν την φορά θα υπάρξει τυχερός.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων
δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τη γυναικεία ομάδα της Θέτιδας. Οι προπονήσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των εορτών, δεδομένου
ότι είχε προγραμματιστεί να τελεστεί τη Δευτέρα 4/1/10 η 1η Αγωνιστική του πρωταθλήματος, που
είχε αναβληθεί λόγω της απεργίας των διαιτητών.
Ο αγώνας λοιπόν της Δευτέρας με την ομάδα του
Χαλανδρίου ήταν πολύ δύσκολος και έληξε με νικήτρια την ομάδα της Θέτιδας με 3-2 σετ (21-25, 1725, 25-23, 25-9, 15-12). Από μόνο του το σκορ δείχνει τη δυσκολία του αγώνα με έναν αντίπαλο, ο
οποίος αρχικά έδειχνε πολύ δυνατός, όμως στη συνέχεια η ομάδα βρήκε το ρυθμό της και τελικά κατέκτησε τη νίκη. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε
πως την προσεχή Δευτέρα 11/1 η ομάδα των γυναικών θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά την ομάδα
ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ εκτός έδρας. Το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού θα καθορίσει πολλά εν όψει της
συνέχειας.

ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Για τα μικρότερα αγωνιστικά τμήματα της Θέτιδας,

οι ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περισσότερο μέρες ξεκούρασης, παρά προπόνησης.
Οι λίγες προπονήσεις λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν είχαν περισσότερο χαρακτήρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
Την εβδομάδα όμως αυτή που διανύουμε, καλούνται οι Παίδες να αντιμετωπίσουν την ομάδα του
Φοίβου Μελισσίων και οι Κορασίδες την ομάδα ΑΟ
ΣΑΛΛΑΜΩΝ από το Ίλιον.
Με τους αγώνες αυτούς ξεκινά η δεύτερη φάση
των αγώνων των Παίδων και των Κορασίδων, οι
οποίοι θα διατηρήσουν το κίνητρο των αθλητών
έντονο έως τον μήνα Απρίλιο, καθώς τότε θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
Παράλληλα η Θέτιδα δήλωσε συμμετοχή και στο πρωτάθλημα των Πανκορασίδων που ξεκινά στις 30/1 και
περιμένει την κλήρωση στις 13/1 με ιδιαίτερη προσοχή, αφού φέτος η ομάδα είναι αξιόλογη.

Η Διοίκηση, οι προπονητές και οι αθλητές-αθλήτριες του Συλλόγου Θέτις, εύχονται σε όλους καλή
χρονιά με υγεία και μακάρι το 2010 να' ναι για
όλους μας το ''10 το ΚΑΛΟ!!

 Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ- ΝΕΟΙ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ που είχε ορισθεί να διεξαχθεί Σάββατο
10/01/2010 και ώρα 15.00 στο γήπεδο ΓΕΡΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί λόγω παραίτησης από το πρωτάθλημα της ομάδας
των Νέων Αθλητών Ρότσα.
ΑΓΩΝΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝ. - ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

ΑΓΩΝΕΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΥΛΩΝΟΣ
ΓΕΡΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ
ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ

ΑΓΩΝΕΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’ ΦΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΑΝΟΙΞΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ - ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ Γ2' ΟΜ.
ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ Γ1' ΟΜ.
ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜ. - ΠΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛ. Γ2' ΟΜ.
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ - ΑΟ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ1' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Γ2' ΟΜ.

Σε κατάρρευση η αθλητική υποδομή
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε στα ΜΜΕ μίλησε για την ελληνική αθλητική
υποδομή, η οποία όπως χαρακτηριστικά είπε
«δείχνει σημάδια κόπωσης, στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη καταρρέει». Γι’ αυτό
τόνισε θα ασχοληθεί με την αθλητική υποδομή,
η οποία αντιμετωπίστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
«Αντί να προστατευτεί η αθλητική υποδομή από
την κατάρρευση και να δοθεί σε σωστή χρήση

στον ελληνικό λαό, στήθηκε ένας μηχανισμός
πελατειακού κράτους, εξαγγελίες κούφιες και
χωρίς νόημα, η Ελλάδα γέμισε λευκές επιταγές
υποσχέσεων, χωρίς κανένα προγραμματισμό,
χωρίς κανένα οικονομικό υπόβαθρο και το κυριότερο χωρίς καμία μελέτη για το τι θα συμβεί
μετά.
Αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Λευκές επιταγές, εξαγγελίες, συμβάσεις, πρακτικές, οι οποίες στερούνται συγκεκριμένου πρακτικού αντικρίσματος,

Με διορισμένη διοίκηση το ΟΑΚΑ
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής ζήτησε την παραίτηση
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), που έχουν ορισθεί με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο ΟΑΚΑ ορίζεται υπηρεσιακή Διοίκηση υπό την προεδρία της Αντωνίας Ζαφειροπούλου, προϊσταμένης του τμήματος Λοιπών Αθλημάτων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Η υπηρεσιακή αυτή Διοίκηση έχει ως έργο:
α) την διερεύνηση θεμάτων νομιμότητας στη λειτουργία του ΟΑΚΑ, ιδίως κατόπιν σχετικών εγγράφων του ΑΣΕΠ και την εύρυθμη λειτουργία του,
β) την απογραφή του συνόλου των προβλημάτων των εγκαταστάσεων του
ΟΑΚΑ και
γ) τον οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης του.
Η νέα Διοίκηση του ΟΑΚΑ θα προκύψει μέσα από τις διαδικασίες της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (open.gov).

οι οποίες καθιστούν τις τοπικές κοινωνίες και
τους εκπροσώπους τους από σχεδιαστές της
αθλητικής πολιτικής, σε επαίτες του κεντρικού
Μινώταυρου των Αθηνών, πράγμα το οποίο δεν
τιμά την πατρίδα μας και δεν αποτελεί δομή συγκροτημένου και πολιτισμένου κράτους. Απέναντι στην πολιτική αυτή, εμείς με κόπο, με θυσίες, αλλά και με συγκεκριμένη και οροθετημένη πλεύση, θα αντιτάξουμε τον αθλητικό σχεδιασμό». Επεσήμανε δε μεταξύ άλλων:
Όσο και αν φανεί περίεργο, αυτή την ώρα που
μιλούμε, δε γνωρίζουμε ποια είναι η ελληνική
αθλητική υποδομή. Κανείς δεν την ξέρει. Κάθε
υπηρεσία γνωρίζει τι έχει εκείνη, λες και μιλάμε
για περισσότερα κράτη και όχι για ένα. Η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού γνωρίζει ποια είναι η
εθνική αθλητική υποδομή, οι δήμοι γνωρίζουν
τη δημοτική υποδομή και πάει λέγοντας.
Ζήτησα από τις υπηρεσίες να συντάξουν το
χάρτη της εθνικής αθλητικής υποδομής. Πριν μιλήσει κανείς με σοβαρότητα για σχεδιασμό,
πρέπει να μάθουμε ποια είναι αυτή η αθλητική
υποδομή, ποια είναι η σχολική υποδομή, ποια είναι η δημοτική υποδομή, ποια είναι η νομαρχιακή υποδομή, ποια είναι η υπερνομαρχιακή υποδομή, ακόμη και ποια είναι η ιδιωτική υποδομή.
Μόνο μέσα από τη γνώση των παραμέτρων αυτών, μπορεί να κάνει κανείς σχεδίαση.
Μέτρο δεύτερο: Οι πόροι των δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
θα διοχετευτούν πρώτα και κυρίως, σε ένα εθνικό πρόγραμμα συντήρησης. Μας απασχολεί πο-

λύ περισσότερο να κρατήσουμε τις υπάρχουσες
αθλητικές υποδομές από την κατάρρευση, παρά
να σχεδιάζουμε στο πουθενά και χωρίς λεφτά
καινούργια έργα. Όπου και όποτε απαιτείται,
ιδιαίτερα σε περιοχές της πατρίδας, οι οποίες
ενδεχομένως, έχουν αδικηθεί, η σχεδίαση νέων αθλητικών έργων, δεν μπορεί παρά να συνδέεται με οικονομικοτεχνική μελέτη της βιωσιμότητάς τους. Δεν μπορεί να χτίζονται εγκαταστάσεις, χωρίς κανείς να έχει σκεφτεί πόσο θα
στοιχίζουν μετά και ποιος φορέας θα τις διαχειριστεί. Και δίνω ένα απλό παράδειγμα: Το κολυμβητήριο των Χανίων. Με κόπο και αίμα χτίστηκε ένα καταπληκτικό κολυμβητήριο και κανείς δεν το θέλει, διότι δεν έχει το ένα εκατομμύριο ευρώ να το συντηρήσει. Ερίζουν φορείς
υπό την αρνητική έννοια. Δεν το θέλει κανείς.
Κανένας δεν είχε σκεφτεί ποιο θα ήταν το διαχειριστικό σχήμα αυτού του κολυμβητηρίου και
αυτό πολλαπλασιαστικά ισχύει για όλη την Ελλάδα. Οι πελατειακές σχέσεις θα αντικατασταθούν από τη σχεδίαση.
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“Πράσινη ανάπτυξη και Αρχιτεκτονική
το περιβάλλον και η προστασία του”
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
πραγματοποίησε συνέδριο με θέμα
“Πράσινη ανάπτυξη και Αρχιτεκτονική το περιβάλλον και η προστασία του”,
(17 Δεκεμβρίου), στο ξενοδοχείο «Μεγ.
Βρετανία».
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός
Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ο Υφ.
Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Βούγιας, η Υπερνομάρχης Αθηνών- Πειραιώς Κωνσταντίνα Μπέη και άλλοι θεσμικοί παράγοντες.
Κύριοι Ομιλητές ήταν:
• Χρήστος Ζερεφός Καθηγητής, Επικεφαλής Κέντρου για το Κλίμα στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο
• Laurie Kerr, Αρχιτέκτων και Ανώτερη
Σύμβουλος Πολιτικής για την Αειφορία και την πράσινη ατζέντα του Μ.
Bloomberg, Δημάρχου της Νέας Υόρκης
• Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης, Δήμαρχος Πεντέλης και Πρόεδρος του
ΣΠΑΠ
• Σπύρος Ζαγάρης, Δήμαρχος Μαραθώνα, «Ο Μαραθώνας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές του Αυγούστου και τα
αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας
του»
• Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής, «Βιοκλιματική
Ανάπλαση»
• Αλέξανδρος Τομπάζης, Αρχιτέκτων &
Επίτιμος Διδάκτωρ του Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσ/νίκης
• Θωμάς Δοξιάδης, Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου ASLA, B.A. MArch, MLA
Harvard University
• Deborah Nevins, Αρχιτέκτων Τοπίου,
Μελετήτρια Πολιτιστικού Πάρκου στο
Δέλτα Φαλήρου σε συνεργασία με το
ίδρυμα Νιάρχου
Ακολούθησε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης, ανέπτυξε την εμπειρία του Μαραθώνα, από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και την επόμενη
μέρα, με την αντιπλημμυρική θωράκιση
του πυρόπληκτου Δήμου τονίζοντας
μεταξύ άλλων:
«Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μαραθώνας, πλήγηκε βαριά, από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές, που μπορούμε να
θυμηθούμε, μαζί με μεγάλο μέρος της
Βορειοανατολικής Αττικής. Χιλιάδες
στρέμματα κατάφυτης γης και καλλιέργειες, περίπου τα 2/3 της περιαστικής βλάστησης, παραδόθηκαν στις
φλόγες και οι συνέπειες για το περιβάλλον και την κοινωνία μας είναι τεράστιες.

Ημερίδα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής
Όμως ο Μαραθώνας εκτός της οικολογικής και οικονομικής καταστροφής
αντιμετώπιζε έναν ακόμα μεγαλύτερο
κίνδυνο. Τον κίνδυνο των πλημμυρών.
Η τοπογραφία του Μαραθώνα που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους, έκανε την περιοχή μας να πλημμυρίζει από
αρχαιοτάτων χρόνων.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης

Αιτίες: Το φράγμα του Μαραθώνα που
κατακρατεί πολλά από τα όμβρια και η
επί δεκαετίες υδρομάστευση από την
ΕΥΔΑΠ. Η δημοτική μας αρχή ήδη από
το 2007 με συναίσθηση ευθύνης και περιβαλλοντική ευαισθησία επεδίωξε να
ενταχθεί στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης για την δημιουργία φραγμάτων
που είναι φιλικά, συμβατά με το περιβάλλον για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, και την προστασία της
περιοχής από τις πλημμύρες, με σύνταξη υδραυλικών μελετών.
Αυτή η πρόθεσή μας αποδείχθηκε σωτήρια. Αμέσως μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές, σε συνεργασία την Δ10
υπηρεσία του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, προχωρήσαμε στην κατασκευή αντιπλημμυρικών, αρδευτικών, ανασχετικών
φραγμάτων ύψους 20 εκατομ. ευρώ.
Kατασκευάσθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη 64 έργα.
Ανάβαθμοι ανάσχεσης, αντιπλημμυρικά
– αρδευτικά έργα από μπετόν, σαρτζανέτια (φράγματα από μεταλλικά πλέγματα που περιέχουν πέτρες) αλλά και
πολλά χιλιόμετρα κλαδοπλεγμάτων και
κορμοδεμάτων.

ιδιοκτησιών
– την προστασία του περιβάλλοντος
– τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, βελτιώνοντας την ποιότητα και
την ποσότητα του νερού, της αγροτικής παραγωγής.
– Περισώζουμε την οικονομία του τόπου μας που κατά 67% στηρίζεται στον
πρωτογενή παράγοντα της αγροτικής
καλλιέργειας και το υπόλοιπο 30% με
τον δευτερογενή παράγοντα της παροχής υπηρεσιών (ταβέρνες, ξενοδοχεία,
κ.λ.π.), τα οποία εξαρτώνται κατά ένα
μεγάλο μέρος απ’την οικονομία των
αγροτών.
– Το πότισμα με μη υφάλμυρο νερό, πα-

Το ρέμα της Μυρτιάς

ράγει καλύτερα προϊόντα, φιλικά στο
περιβάλλον, χωρίς να χρειάζονται χημική υποστήριξη, με αποτέλεσμα τα προϊόντα του Μαραθώνα να είναι τα καλύτερα της Αττικής και στο μέλλον να γίνουν τα καλύτερα της Ευρώπης.

Ούτε μια σταγόνα νερού χαμένη

Προστασία με κορμοδέματα.

Βέβαια στην Μάχη κατά των Περσών,
το 490 π.Χ., τα έλη που υπήρχαν και
υπάρχουν ακόμη στην περιοχή του
υδροβιότοπου του Σχινιά, αχρήστεψαν
το ιππικό των Περσών και συνέβαλαν
πολύ στη νίκη.
Όμως 2500 χρόνια μετά ο εύφορος κάμπος του Μαραθώνα συχνά δοκιμάζεται
από καταστροφικές πλημμύρες και ταυτόχρονα υποφέρει από έλλειψη νερού.

Επίσης σε συνεργασία με την Νομαρχία, έγινε ένας πραγματικά σωστός καθαρισμός των ρεμάτων.
Με τα έργα αυτά πετύχαμε να θωρακίσουμε την περιοχή μας που βρίσκεται
σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω
των πυρκαγιών, επιτυγχάνοντας έναν
πενταπλό στόχο.
– την ασφάλεια των κατοίκων και των

Ούτε μια σταγόνα νερού χαμένη. Αυτό
είναι το ζητούμενο. Η ορθολογική διαχείριση του πολύτιμου αγαθού, του νερού και η συνετή παρέμβαση στον
υδρολογικό κύκλο, που είναι ο ίδιος ο
κύκλος της ζωής του νερού.
Κλείνοντας αναφέρθηκε στα λόγια του
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, λίγο πριν τη δολοφονία του όταν σε ομιλία του, είχε
πει: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το
γεγονός πως το αύριο είναι σήμερα.
Αντιμετωπίζοντας την αίσθηση του
επείγοντος που μόνο το τώρα μπορεί
να προκαλέσει. Πάνω στα απομεινάρια
αμέτρητων πολιτισμών είναι γραμμένη
η θλιβερή φράση: πολύ αργά.»
Η περιβαλλοντική ευαισθησία δεν είναι ούτε μονοπώλιο ούτε άλλοθι. Είναι
υποχρέωση . Και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την φύση είναι πολιτικό ζήτημα»

